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Embaixadores da Rede Académica das Ciências
da Saúde da Lusofonia – RACS: candidatura

Decorre até dia 31 de agosto de 2021 uma candidatura pública interna da RACS para nomear os seus 
Embaixadores (Edital nº 03/2021/RACS).

O Embaixador da RACS, previsto para cada país e território da lusofonia, tem como missão representar 
esta rede internacional junto das respetivas comunidades de origem, assumindo um papel de emissário 
diplomático, compartilhando a sua história e identidade.

De entre outras, são competências gerais dos Embaixadores da RACS: 

• Promover e divulgar a RACS no seu país de origem; 
• Promover a expansão da base social da RACS através da captação de novos associados e 
entidades parceiras; 
• Promover as relações bilaterais e multilaterais a fim de melhorar os vínculos dos membros e 
entidades parceiras com a RACS; 
• Reforçar e estreitar laços de cooperação no âmbito da missão da RACS com entidades de 
múltiplos setores sociais, académicos, científicos, económicos, comercias, culturais e políticos 
do seu país de origem; 
• Promover a relação entre as estruturas da RACS e os membros associados do seu país; 
• Participar na formulação da política de divulgação e promoção da RACS; 
• Estimular a promoção da cooperação científica entre os membros e parceiros da RACS do seu 
país de origem; 
• Promover, propor e participar na negociação de acordos no âmbito da missão da RACS. 

Esta medida contribuirá para o aumento da qualidade da disseminação e divulgação da RACS, dos 
seus membros e dos seus projetos, permitindo um maior 
crescimento de espectro internacional que constitui a base 
da concretização da missão desta Rede.

Consulte o Regime de Embaixador da RACS.

 https://4rracs.ao/submissoes.php
http://racslusofonia.org/embaixador-e-correspondente-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.

Universidade Jean Piaget de Moçambique
A Universidade Jean Piaget de Moçambique, fundada em 2005, nos arredores da Cidade da Beira, 
Bairro de Inhamízua, tem como principais objectivos proporcionar um ensino de qualidade, criar 
conhecimento e difundir valores humanos fundamentais para uma indispensável formação pessoal 
e intelectual de todos os seus agentes – docentes, estudantes, trabalhadores e cooperantes.  
Actualmente, a UniPiaget de Moçambique conta globalmente com cerca de 700 estudantes, sendo 
que 90 são do curso de licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública e 42 do curso de mestrado 
em Saúde Pública.

O curso de Análises Clínicas e Saúde Pública dispõe de um laboratório onde se realizam vários tipos 
de análises para a comunidade académica, sendo que o objectivo a curto prazo é auxiliar o centro de 
saúde da área de influência na realização de análises. 

Do mesmo modo, o curso interage com a comunidade envolvente em campanhas de sensibilização 
para a higiene comunitária e, actualmente para a observância de medidas tendentes à prevenção 
bem como para a adesão à campanha de vacinação contra a COVID-19.

www.unipiaget.ac.mz
Prof. Doutor Rui Marcelino Matsimbe 
Cumbane

Reitor da Universidade Jean Piaget de 
Moçambique

Espaço Estudante

Instituto Politécnico da Universidade Rainha Njinga a Mbande
A junção entre o Instituto Superior Politécnico de Malanje (ISPM), com início em 2013 e a Escola 
Superior Politécnica de Malanje (ESPM), com início em 2011, deu origem ao Instituto Politécnico 
da Universidade Rainha Njinga a Mbande, que doravante chamaremos de IP, de acordo ao Artigo 
15º do Decreto Presidencial nº 285/20, de 29 de Outubro. As suas actividades estão em torno de 
onze cursos de licenciatura.

Os cursos no Instituto estão divididos em três áreas de ensino: Ciências da educação, Ciências 
Sociais e Humanas e Tecnologias e Ciências da Saúde, que inclui os 

cursos de Ciências de Enfermagem, Ciências Farmacêuticas e Psicologia Clínica.

O IP é um Instituto Público de âmbito provincial, tendo a sua sede na província de Malanje e 
está inserido na Universidade Rainha Njinga a Mbande, onde desenvolve as suas actividades 
académicas, pedagógicas e sociais. 

Tem por missão o desenvolvimento de actividades de ensino, investigação científica e prestação 
de serviços a comunidade no domínio das ciências da saúde, educação, sociais e humanas.

Prof. Ornelas Vasco Rodrigues 
Sawambo

Coordenador da Comissão de Gestão do 
Instituto Politécnico da Universidade Rainha 

Njinga a Mbande

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
http://www.unipiaget.ac.mz


3

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2021 | N.º 8 | 02 de agosto

Boletim
da da LLuussooffoonniaiada RACS

Investigar na Universidade Jean Piaget 
de Cabo Verde; o Grupo de Investigação 
em Doenças Tropicais

A importância da investigação na formação 
integral do estudante universitário dos cursos 
de saúde levou a um grupo de professores 
da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 
(UniPiaget), em 2012, à criação do Grupo 
de Investigação em Doenças Tropicais 
(GIDTPiaget). Após quase dez anos de trajetória 
partilhamos a nossa experiencia para fomentar o 
desenvolvimento de uma comunidade científica 
jovem que dê resposta aos principais problemas 
de saúde pública dos PALOP.

Com foco nas doenças de transmissão vetorial 
(DTV), como a dengue e o paludismo e o 
controlo de vetores como peça fulcral no seu 
combate, o GIDTPiaget tem possibilitado, a 
quase uma centena de estudantes, introduzir-se 
na investigação em saúde pública. Como fruto 
das pesquisas por eles realizadas a Universidade 
tem trazido evidências científicas para a melhoria 
das estratégias de controlo de vetores em Cabo 
Verde.

O funcionamento do GIDTPiaget baseia-se em 
colocar os estudantes como motor do grupo. 
Estes podem participam em todas as atividades 
de formação, investigação e extensão. Para 
formação realizam-se seminários científicos e 
cursos especializados no controlo de vetores. 
Para pesquisa desenvolvem-se projetos 
financiados ou apenas suportados pela UniPiaget 
que permitem: a mobilidade para formações 
especializadas e de pós-graduação; a criação 
de parcerias com grupos de investigação na 
área de controlo de vetores; a participação em 
congressos e publicações em revistas científicas 
internacionais1-5. 

Artigo de Opinião

Na atualidade estamos interessados em criar uma 
plataforma colaborativa para a investigação nos 
PALOP das doenças transmitidas por mosquitos 
e fazemos extensivo o convite para todos os 
membros da RACS. 
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Prof.ª Doutora Lara Ferrero-Gomez

UniPiaget Cabo Verde
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Agenda dos Associados da RACS

XIX Congresso Nacional da 
ATARP
A ATARP realiza o XIX Congresso Nacional nos 
dias 5 e 6 de novembro de 2021, em Peniche, 
Portugal.

https://xixcnatarp.atarp.pt/

II Fórum Internacional do 
Autocuidado
A Unidade Cientifico-Pedagógica Autocuidado, 
da ESEP, organiza o “II Fórum Internacional do 
Autocuidado”, que decorrerá nos dias 18 e 19 de 
novembro de 2021, em formato Online.

http://i-d.esenf.pt/forumdoautocuidado2021/

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

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

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/ 

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

https://xixcnatarp.atarp.pt/
http://i-d.esenf.pt/forumdoautocuidado2021/
https://4rracs.ao/submissoes.php 
mailto:geral@racslusofonia.org
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