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Espaço para Publicidade

Membros da RACS

Como tornar-se associado da RACS 
(Consulte http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/)   

Associados Efetivos: Instituições públicas ou privadas, de ensino superior e/ou de investigação de língua   
            portuguesa, no âmbito das ciências da saúde.

Associados Afiliados: Instituições públicas ou privadas de ensino superior e/ou de investigação ibero-americanas  
             e outras, para além das de língua portuguesa, no âmbito das ciências da saúde.

Universidade Jean Piaget de Angola (UniPiaget)
A Universidade Jean Piaget de Angola (UniPiaget) foi criada pelo Decreto Nº 44 – A/01 do Conselho 
de Ministros, em 06 de Junho de 2001. Localizada no Município de Viana, Província de Luanda, a 
UniPiaget é uma das grandes Universidades de Angola, com uma oferta formativa constituída por 
17 Cursos de Licenciatura e 6 Cursos de Mestrado, e um universo de 11 110 estudantes. Na área de 
saúde, a UniPiaget ministra os seguintes cursos de Licenciatura e respectivos universos estudantis no 
ano letivo 2020/2021: Medicina Geral (825), Medicina Dentária (809), Fisioterapia (707), Enfermagem 
(1232), Ciências Farmacêuticas (532); ministra ainda um Curso de Mestrado em Saúde Pública, com 33 

estudantes a frequentarem a actual edição.  Em termos de cooperação internacional destacam-se as 
relações privilegiadas com o Universo Piaget (Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Universidade 
Jean Piaget da Guiné-Bissau, Universidade Jean Piaget de Moçambique). Em Portugal, o destaque 
vai para o convénio de Cooperação com a Universidade do Minho, tendo sido ministradas algumas 
edições de cursos de mestrado em Engenharia Civil, Direito e em Economia e Finanças Internacionais. 

O lema da UniPiaget é Inovação, Rigor e Qualidade. Nesta época da pandemia do COVID-19, o desafio 
é manter a resiliência e continuar a assegurar a qualidade da formação para o desenvolvimento do 
País e da humanidade.

https://www.unipiaget-angola.org/ Prof. Doutor Samuel Carlos Victorino

Reitor da Universidade Jean Piaget
 de Angola

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESS/IPS)
A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS/IPS) foi criada em 
março de 2000 e tem procurado ser uma referência positiva na formação de profissionais 
de saúde, realizando uma educação humanista, de desenvolvimento científico e técnico e 
sensível ética e culturalmente. Atualmente, são disponibilizados quatro Cursos de 1º Ciclo: 
Acupuntura, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia da Fala e, em parceria com outras Escolas do 

IPS, Bioinformática. Estão também disponíveis os Cursos de Mestrado em Enfermagem e em 
Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas. Regularmente, são oferecidas formações 
Pós-Graduadas e de formação contínua. No presente ano letivo, a ESS/IPS tem cerca de 550 
estudantes de 1º Ciclo e 50 de Mestrado, sendo previsível que estes últimos sejam cerca de 200 
em 2021/22.

No seu desenvolvimento e consolidação a ESS/IPS, orienta-se por uma cultura de melhoria 
contínua da qualidade, potenciando a capacidade para responder aos desafios e à mudança, 
efetuando investigações associadas ao ensino, à saúde e às práticas profissionais e estabelecendo 
parcerias nacionais e internacionais, sobretudo com países europeus e o Brasil.

https://www.ess.ips.pt/

Prof. Doutor António Manuel Marques

Diretor ESS-IPS
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