
2

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2021 | N.º 3 | Março

Notícias

Conferência de imprensa – 4ª r RACS, 
2021

No âmbito do lançamento oficial da 4ª Reunião 
Internacional da RACS, 2021, decorreu no dia 
30 de março de 2021, pelas 10:30h (hora local), 
uma conferência de imprensa no Instituto 
Superior Politécnico de Benguela – Instituição 
representante da Comissão Organizadora da 
4ª rRACS – com transmissão em direto através 
da página de Facebook do ISPB, a partir de 
Benguela, Angola.

A sessão teve uma duração de cerca de 1 
hora e contou com cerca de 40 participantes, 
distribuídos pela plataforma Zoom e Facebook. 

A mesa da conferência foi presidida pelo Prof. 
Doutor Antero Moisés Nunguno, Presidente 
da Comissão Organizadora da 4ª rRACS, 
2021 e pelo Mestre Amaro Segunda Ricardo, 
Coordenador da Subcomissão Executiva para 
a Gestão do Programa e Protocolo do evento.

Assembleia Geral da RACS

No passado dia 30 de março de 2021 teve 
lugar mais uma Reunião Ordinária da 
Assembleia Geral da RACS que decorreu, por 
videoconferência, com a participação de 
representantes das IES membros da RACS de 
três continentes. 

Nesta reunião foram apresentados e aprovados 
o Relatório de Atividades e o Relatório de 
Contas da RACS referentes ao ano de 2020. O 
Relatório de Atividades teve por base o Plano 
Estratégico Trienal 2019 – 2021 da RACS e 
espelha os resultados alcançados ao longo do 
ano transato. Deste documento sobressai o 
assinalável sucesso obtido com a realização da 
3ª Reunião Internacional da RACS, 2020, o forte 
crescimento da Revista Científica internacional 
RevSALUS bem como, a reativação dos Núcleos 
Académicos da RACS. Foi ainda apresentado e 
aprovado o plano de Atividades da RACS para 
o ano de 2021.

Revista Cientí�ca da Rede Académica das
Ciências da Saúde da Lusofonia

RevSALUS Uma revista internacional de ciências da saúde,
em língua portuguesa, de acesso aberto,

com um sistema de revisão por pares

Submissão e publicação gratuitas
Página Eletrónica RevSALUS

https://revsalus.racslusofonia.org/ojsrevsalus/index.php/RevSALUS/index

