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4ª Reunião Internacional da RACS – 4ª rRACS, 2021
Submissão de trabalhos científicos

A submissão de trabalhos científicos (comunicações orais e pósteres) para apresentação 
na 4ª Reunião Internacional da RACS - 4ª rRACS, 2021 está já a decorrer até às 23:59 horas 
(hora local de Angola) do dia 10 de junho de 2021, conforme informação e Regulamento de 
submissões.

A 4ª Reunião Internacional da RACS - 4ª rRACS, 2021 vai realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de 
novembro de 2021, na cidade de Benguela – Angola, no formato de evento presencial ou 
online.

Está já igualmente disponível o Boletim 
de inscrição para as duas modalidades de 
participação no evento - presencial ou online.

Esta reunião internacional promete ser um 
evento com uma elevada adesão já que 
permitirá a participação presencial, a partir 
de Benguela, ou à distância, com recurso às 
plataformas de comunicação digitais.

Consulte as informações do evento na página 
eletrónica da RACS.

Os trabalhos selecionados para o Programa 
Científico da 4ª rRACS, 2021 serão publicados 
num Suplemento da RevSALUS – Revista 
Científica Internacional da RACS.

Participe, submeta os seus trabalhos e 
inscreva-se!

http://
https://4rracs.ao/submissoes.php
https://4rracs.ao/submissoes.php
http://racslusofonia.org/event/4a-reuniao-internacional-da-rede-academica-das-ciencias-da-saude-da-lusofonia-4a-rracs-2021/
http://racslusofonia.org/event/4a-reuniao-internacional-da-rede-academica-das-ciencias-da-saude-da-lusofonia-4a-rracs-2021/


2

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2021 | N.º 4 | 07 de maio

Boletim
da da LLuussooffoonniaiada RACS

Exposição às Radiações ionizastes: 
“chamada para a ação” dos países da 
CPLP no âmbito do compromisso de 
Lisboa

A Justificação dos exames médicos utilizando 
radiações ionizantes e a Otimização da Proteção 
contra radiações de trabalhadores expostos, 
dos pacientes e dos utentes, são dois princípios 
basilares em torno dos quais se articula o Sistema 
Internacional de Proteção Radiológica.

O contínuo aumento do número de exames de 
Radiodiagnóstico e de Medicina Nuclear ao longo 
das últimas duas décadas, coloca questões de Saúde 
Pública devido aos potenciais efeitos detrimentais 
causados pela radiação ionizante.

Só o envolvimento e a cooperação entre todos 
os atores e decisores permitirá obter uma efetiva 
implementação dos dois princípios acima referidos e 
obter a necessária e desejada qualidade e segurança 
na prestação dos cuidados de saúde.

Atendendo à importância deste tema, realizou-se em 
Setembro de 2015 na cidade de Lisboa, o primeiro 
workshop dos países da CPLP, sobre “Justificação 
e Otimização das Exposições Médicas a Radiações 
Ionizantes”, sob o alto patrocínio da OMS, IAEA e 
CPLP.

Deste workshop, que contou com representantes 
de todos os países da CPLP, resultou um documento 
que ficou conhecido como “Compromisso de Lisboa” 
contendo seis linhas de ação:

1. Criar mecanismos com vista ao estabelecimento 
de normas e orientações relativas á justificação 
dos procedimentos de no diagnóstico e terapia 
por imagem;

2. Produzir orientações com vista à 
implementação de programas de otimização 
e à redução da exposição à radiação ionizante, 
salvaguardando a integridade da qualidade 
diagnóstica;

3. Desenvolver mecanismos que conduzam 

Artigo de Opinião

á utilização generalizada de normas de 
orientação clínica no diagnóstico e terapia por 
imagem;

4. Definir e desenvolver ações de auditoria 
clínica que permitam monitorizar e avaliar de 
forma integrada o processo da realização dos 
procedimentos imagiológicos;

5. Cooperar no desenvolvimento da educação 
e a formação dos profissionais de Saúde no 
âmbito da Justificação, Otimização e proteção 
contra as radiações ionizantes, decorrentes 
de exposições médicas, com vista à 
implementação de uma cultura de segurança 
do doente, dos profissionais de Saúde e de 
todos os atores envolvidos;

6. Desenvolver estratégias com o objetivo 
de obter a ajuda e cooperação técnica das 
Agências Internacionais, em estreita ligação 
com as autoridades nacionais, principalmente 
no apoio à formação e ao desenvolvimento 
do conhecimento, das competências e 
das aptidões dos profissionais da área do 
diagnóstico por imagem e terapia.

Assim, é minha convicção que a RACS é a 
plataforma ideal para, em conjunto, contribuir para 
a concretização e desenvolvimento dos princípios 
consagrados no “compromisso de Lisboa”.

Prof. Doutor Graciano Paulo

Departamento de Imagem Médica e Radioterapia
 da ESTeSC - Politécnico de Coimbra
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Notícias

1ª Conferência Lusófona de Terapia 
Ocupacional

O Núcleo Académico de Terapia Ocupacional 
(NATO – RACS) da Rede Académica das Ciências 
da Saúde da Lusofonia – RACS está a organizar a 
1.ª Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional, 
que irá realizar-se no dia 9 de julho de 2021, em 
formato online.

Esta conferência é uma iniciativa do NATO - 
RACS e pretende dinamizar e disseminar a 
produção científica em Terapia Ocupacional, 
em língua portuguesa, bem como contribuir 
significativamente para a discussão dos temas 
mais atuais e emergentes, contando com a 
participação de investigadores e profissionais do 
mundo lusófono.

A submissão de trabalhos científicos decorre até 
dia 16 de maio de 2021 e devem focar diversos 
campos da Terapia Ocupacional, conforme 
Regulamento disponível na página oficial do 
evento.

A participação em qualquer formato (autor de 
comunicação e/ou participante) é gratuita para 
pessoas (estudantes, docentes, investigadores e 
não-docentes) de instituições associadas à Rede 
Académica de Ciências da Saúde da Lusofonia. As 
inscrições para participantes de instituições não 
associadas à RACS têm um custo associado.

                     

  
        

Revista Científica 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

                          Observatório do Ensino                       
                          Superior da Saúde em   
                          Territórios de Língua 
                          Portuguesa – OESSP

Decorre até dia 31 de maio de 2021 uma 
candidatura pública interna da RACS para a 
implementação, gestão e desenvolvimento do 
Observatório do Ensino Superior da Saúde 
em Territórios de Língua Portuguesa – OESSP 
(EDITAL nº 01/2021/RACS), por forma a constituir-
se o primeiro Conselho Coordenador do 
Observatório (RACS/CC-OBSERVATÓRIO).

                                   CCNA - Comissão     
                                   Coordenadora dos  
                                   Núcleos Académicos
                                   da RACS

Está a decorrer até dia 21 de maio de 2021 
uma candidatura pública interna da RACS para 
cooptação de 3 novos membros para a Comissão 
Coordenadora dos Núcleos Académicos da 
RACS (EDITAL nº 02/2021/RACS) tendo em conta 
o aumento da atividade dos Núcleos Académicos 
(NA) da RACS. 

Estas candidaturas e respetivos Editais foram di-
vulgadas pelas instituições membros efetivos da 
RACS no final do passado mês de abril.

Participe!

https://clto-racs.ipleiria.pt/
https://clto-racs.ipleiria.pt/
https://clto-racs.ipleiria.pt/inscricoes/
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2021/05/Edital-No-1-2021-Observatorio-RACS.pdf
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2021/05/Edital-2-2021-CCNA.pdf


4

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2021 | N.º 4 | 07 de maio

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.

ISAVE, Instituto Superior de Saúde
O ISAVE - Instituto Superior de Saúde é um projeto educativo de ensino superior privado, na área 
da saúde, localizado no concelho de Amares, Braga. Assume-se como um centro de criação, difusão 
e promoção de ciência e tecnologia, que articula o estudo e a investigação, de modo a potenciar 
o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável na área da 
saúde. A oferta formativa abrange, nos cursos de licenciatura, a Enfermagem, a Fisioterapia, a Prótese 
Dentária e a Dietética e Nutrição; e, nos cursos técnicos e superiores profissionais, o Serviço Familiar 
e Comunitário, o Termalismo e Bem-Estar, a Gerontologia, as Bioanálises e Controlo, a Proteção Civil 

e Socorro e os Cuidados Continuados Integrados. Privilegiando como componente indeclinável 
do seu projeto educativo o estabelecimento de parcerias, merecem destaque, a nível nacional, as 
estabelecidas com agências governamentais, municípios, misericórdias, instituições particulares de 
solidariedade social, escolas, hospitais, clínicas, estâncias termais, etc, e, no âmbito internacional, 
a participação no programa ERASMUS, na European Innovation Partnership on Active and Healthy 
Ageing (EHP on AHA), uma network de universidades, centros de investigação e ONG’s que atuam 
na área do envelhecimento, na 3IN ALLIANCE, um consórcio europeu que integra um conjunto de 
universidades com vista à integração de canais de comunicação, educação e investigação e na Rede 
Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia (RACS).

www.isave.pt Prof.ª Doutora Mafalda Duarte

Presidente do ISAVE

A ESESJC tem como oferta formativa: Licenciatura em Enfermagem, Mestrado em Enfermagem e Curso 
Técnico Superior Profissional em Gerontologia e Cuidados de Longa Duração. Desde a sua fundação até 
à atualidade, a ESESJC formou mais de 3000 profissionais de Enfermagem.

Presidente do Conselho de Direção da ESESJC: Doutora Maria Merícia Gouveia Rodrigues Bettencourt 
de Jesus.

http://www.esesjcluny.pt

Dr.ª Merícia Bettencourt

Presidente do  Conselho de
 Direção da ESESJ

Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny
A Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny (ESESJC) foi admitida como novo membro associado 
efetivo da RACS a 30 de abril de 2021. 

Situada na cidade do Funchal (Arquipélago da Madeira, Portugal), a Escola de Enfermagem de S. José 
de Cluny foi fundada em 1940, tendo sido oficialmente reconhecida a 13 de outubro de 1948. Com a 
integração do Ensino da Enfermagem no Sistema Educativo Nacional, a nível do Ensino Superior, passou 
a designar-se de Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny.

Novos Membros da RACS

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
http://www.isave.pt
http://www.esesjcluny.pt
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Agenda dos Associados da RACS

1º Congresso Internacional de 
Enfermagem Especializada
A ESSNorteCVP vai realizar o 1º Congresso 
Internacional de Enfermagem Especializada nos 
dias 11 e 12 de maio de 2021, em formato online.

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-
congresso-internacional-de-enfermagem-
especializada/

1º Congresso Internacional 
de Enfermagem da Criança 
e do Adolescente
A ESEL vai realizar o 1º Congresso Internacional 
de Enfermagem da Criança e do Adolescente – 
“Acesso à saúde de qualidade e promoção do 
bem-estar” nos dias 20 e 21 de maio de 2021, 
em formato online.

https://www.esel.pt/node/7140

III Workshop Internacional 
Metodologia de Cuidado 
Humanitude
A ESEnfC realiza o III Workshop Internacional 
Metodologia de Cuidado Humanitude nos dias 
28 e 29 de maio e 04 e 05 de junho de 2021, em 
formato online.

https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/4952

1ª Conferência Lusófona 
de Terapia Ocupacional
O Núcleo Académico de Terapia Ocupacional 
da RACS realizará a 1ª Conferência Lusófona 
de TO no dia 09 de julho de 2021, em formato 
digital.

https://clto-racs.ipleiria.pt/

Annual Meeting 2021
A ESTeSC irá realizar entre os dias 17 e 19 de 
junho de 2021 o Annual Meeting 2021, cujo 
tema é Global Health: new trends | Saúde Global: 
Novas Tendências.

https://skyros-congressos.pt/am2021/

4ª rRACS, 2021
A RACS vai realizar a sua 4ª Reunião 
Internacional – 4ª rRACS, 2021 nos dias 25, 
26 e 27 de novembro de 2021, em Benguela, 
Angola.

http://racslusofonia.org/

Publicação: Exclusivamente em suporte digital
Endereço e contactos: Edifício INOPOL – Instituto Politécnico de Coimbra, 
Campus da Escola Superior Agrária, Quinta da Bencanta, 3045-601, Coimbra
Telemóvel: (+351) 915 677 972   Email: geral@racslusofonia.org 
Web: racslusofonia.org     
Facebook: www.facebook.com/racslusofonia
Instagram: www.instagram.com/racslusofonia

FICHA TÉCNICA
Propriedade: Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS 
Responsabilidade Editorial: Direção da RACS (Jorge Conde, Antero Nunguno, 
João Lobato, Carolina Henriques e Paulo Sargento)
Secretariado Editorial: Márcia Pereira
Design Editorial e Paginação: João Teles e Paula Cruz
Periodicidade: Quinzenal
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https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-enfermagem-especializada/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-enfermagem-especializada/ 
http://seminariovss.ips.pt/pt 
https://www.esel.pt/node/7140
https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/4952
https://clto-racs.ipleiria.pt/
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http://racslusofonia.org/
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