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RACS estabelece dois Protocolos 
de Colaboração

A RACS celebrou recentemente dois protocolos de cooperação: 

Protocolo entre a RACS e a AHED - Advanced Health Education é a primeira escola de 
Pós-Graduação na Europa dedicada a todos os profissionais de saúde. Neste âmbito, o
protoloco estabelecido entre a RACS e a AHED - Advanced 
Health Education tem como objetivo promover o 
desenvolvimento de projetos de educação na área da 
saúde humana e domínios afins, nomeadamente de apoio à 
formação profissional de caráter avançado e a formação ao 
longo da vida.

Consulte página da RACS

Protocolo entre a RACS e o Grupo LIDEL que se dedica à publicação de livros técnicos 
e científicos de autores de expressão portuguesa, sendo atualmente uma das maiores
referências na edição técnica. Este protocolo tem como 
objetivo manter os membros associados da RACS a par 
das mais recentes novidades editoriais e, por outro lado, 
oferecer a todos benefícios exclusivos na aquisição das obras 
LIDEL. Este protocolo garante, assim, uma percentagem 
de desconto em compras de livros técnicos  nas áreas 
de Ciências da Enfermagem, Ciências da Saúde, Ciências 
Fundamentais  e  Apoio ao Ensino Superior & 
Investigação, publicados pelas editoras LIDEL e PACTOR.

Consulte página da RACS

 https://4rracs.ao/submissoes.php
https://www.ahed.pt/en
http://Consulte página da RACS
https://www.lidel.pt/pt/
http://Consulte página da RACS
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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.

CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
Universitário
A CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, foi fundada no Porto, em 1982.

É uma instituição especializada na formação no âmbito do ensino superior das várias profissões do 
sector da saúde. Nesse contexto desenvolveu uma cultura de multidisciplinariedade, a qual facilita a 
partilha de conhecimentos e de experiências entre professores e alunos dos vários cursos, para além 
de uma intensa formação prática em ambiente real de trabalho.  

Atualmente a CESPU assume-se como uma instituição internacional; dos seus 5300 alunos cerca de 
50% são estrangeiros, provenientes maioritariamente do espaço europeu. Para além disso também 
se encontra implantada, a fazer formação, em diversos países como Angola, Brasil, Marrocos e está 
também a começar a integrar-se em países da união europeia.  A CESPU tutela o Instituto Universitário 
de Ciências da Saúde o Instituto Politécnico de Saúde do Norte que integra a Escola Superior de 
Saúde do Vale do Sousa e a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave. A oferta formativa pode ser 
consultada em www.cespu.pt

A CESPU foi classificada no Ranking Internacional SCIMAGO 2021, como a melhor instituição de 
ensino superior portuguesa em inovação. Prof. Doutor António Almeida Dias

Presidente da Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário, CRL (CESPU)

Espaço Estudante

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Victor Sá Machado da Universidade de São Tomé e 
Príncipe
A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências da Saúde Victor Sá Machado da 
Universidade de São Tomé e Príncipe, adiante designada por AEISCSVSM – USTP ou apenas 
AEISCSVSM, é a Instituição de reunião de interesses dos Estudantes do ISCSVSM.

Aprimoramos pelo princípio da democracia e o diálogo, zelamos pela paz, e a boa qualidade de 

ensino aos estudantes como futuros profissionais e futuros quadros do país, por isso foi feito um 
árduo trabalho para que em 07 de Maio de 2021 fosse criada a AEISCSVSM – USTP. A AEISCSVSM 
tem como missão: representar os seus Membros e defender os seus interesses académicos; 
fomentar a ação cultural, recreativa e politica da comunidade académica; pugnar pelo progresso 
e desenvolvimento qualitativo, científico, pedagógico, disciplinar e cívico do ISCSVSM.

A recém criada associação encontra-se aberta a cooperar com outras organizações, nacionais ou 
estrangeiras, cujos princípios estejam alinhados com os da AEISCSVSM.

aeiscsvsm.ustp@hotmail.com Júlio Sacramento Boa Esperança
Presidente da AEISCSVSM – USTP

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
http://www.cespu.pt
mailto:aeiscsvsm.ustp%40hotmail.com?subject=
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A hora é de Sinergia.

Desde 2020, ano mundial da enfermagem, 
no qual deveríamos comemorar, em grande 
estilo, os 200 anos de Florence Nightingale, 
fomos literalmente atropelados pela Pandemia 
do SARS - COVID 19, que veio a expor as 
grandes diferenças dos recursos mundiais na 
área da saúde, nomeadamente, o número de 
profissionais, enfermeiros e médicos, necessários 
para os atendimentos.

A Organização Mundial de Saúde, em tempos 
ditos normais, recomenda a média de 100 
médicos/100.000 habitantes. Ao realizarmos 
uma comparação entre 3 importantes países 
de Língua Lusófona, Brasil, Angola e Portugal 
encontramos diferenças brutais. A começar 
pelo Brasil que, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômico Aplicada (IPEA), em 2020, na sua 
capital, Distrito Federal, havia o melhor cenário 
do país, com 458 médicos e 466 enfermeiros 
por 100.000 mil habitantes, em contraste com 
o estado de Alagoas, que possuía 52 médicos 
e 95 enfermeiros por 100.00 mil habitantes. 
Ainda, em um cenário menos favorável estaria 
Angola, segundo o Ministério da Saúde, com 
22,85 médicos e 130 enfermeiros por 100.000 
habitantes e no melhor dos cenários está Portugal 
que, segundo a PORDATA, possuía 538,9 médicos 
e 736,6 enfermeiros por 100.000 habitantes, em 
2019.

Diferenças demográficas, culturais e políticas 
a parte, independentemente destes dados, 
nunca foi tão importante o apoio entre os países 
lusófonos, mas a pergunta é como podemos, 
no momento atual, operacionalizar este auxílio, 
sem nem sequer temos cursos superiores 
semelhantes e validados entre nós, que 
facilitariam o intercâmbio destes profissionais.

Artigo de Opinião

É hora de a comunidade académica pensar em 
um plano de estudos transversal, para médicos 
e enfermeiros, a fim de facilitar a validação da 
educação entre os países lusófonos, é preciso 
diminuir as burocracias diplomáticas, estimular 
o intercâmbio dos estudantes em final de curso, 
criar programas de residência multidisciplinar, 
a exemplo do programa MOTUS. Também, é 
preciso envolver as ordens profissionais, tanto 
dos médicos como dos enfermeiros, nesta ação, 
a palavra chave deve ser SINERGISMO. 

Estamos a viver um momento de muitas 
incertezas, mas é preciso transformarmos 
ameaças em oportunidades, não é mais 
admissível colocarmos uma trave em nossos 
olhos e acharmos que se o “meu pedaço” está bom 
está tudo bem, pois não está. O conhecimento 
científico desenvolvido e adquirido deve ser 
colocado à disposição da nossa população de 
forma equitativa, já é hora de deixarmos de lado 
a “síndrome do cachorro vira-lata” e valorizarmos 
os profissionais formados nos países lusófonos, 
que muitas vezes são julgados, injustamente, 
com formação inferior ou inadequada.

Prof.ª Doutora Cristiane Pavanello Rodrigues Silva

Escola Superior Saúde Santa Maria, Portugal
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Agenda dos Associados da RACS

11ª Conferência FORGES
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), em 
parceira com a FORGES e o Instituto Politécnico 
de Macau (IPM), organizam a 11ª Conferência 
FORGES, sob o tema “A Cooperação no Ensino 
Superior dos Países e Regiões de Língua 
Portuguesa perante os Desafios Globais”, a 
realizar entre os dias 22 e 26 de novembro de 
2021.

https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_
NR=7932

10º Colóquio Envelhecimento 
Saúde e Cidadania
A ESEnfC realiza o 10º Colóquio Envelhecimento 
Saúde e Cidadania no dia 28 de outubro de 2021, 
em formato online

https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/5954

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. 2ª fase de submissões a decorrer até 
30 de julho de 2021, em:

https://4rracs.ao/submissoes.php 

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

1º Congresso Internacional 
de Acupuntura
A ESSNorteCVP realizará o 1º Congresso 
Internacional de Acupuntura nos dias 18, 19 e 
20 de novembro de 2021, em formato online.

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

II Congresso Internacional 
Evidências em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica
A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 
de Viseu acolhe o “II Congresso Internacional – 
Evidências em Enfermagem Médico-Cirúrgica”, 
que se realiza no dia 15 de julho de 2021.

http://www.essv.ipv.pt/events/ii-congresso-
internacional-evidencias-em-enfermagem-medico-
cirurgica/

Webinar “Biomecânica - 
Lesões músculo esqueléticas 
ligadas ao ambiente de 
trabalho”
A ESEL realiza no dia 19 de julho de 2021, das 
9.30h às 18h, o webinar “Biomecânica - Lesões 
músculo esqueléticas ligadas ao ambiente de 
trabalho”.

https://www.esel.pt/node/7257

https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7932
https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7932
https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/5954
https://4rracs.ao/submissoes.php 
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
http://www.essv.ipv.pt/events/ii-congresso-internacional-evidencias-em-enfermagem-medico-cirurgica/
http://www.essv.ipv.pt/events/ii-congresso-internacional-evidencias-em-enfermagem-medico-cirurgica/
http://www.essv.ipv.pt/events/ii-congresso-internacional-evidencias-em-enfermagem-medico-cirurgica/
https://www.esel.pt/node/7257

