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Dia da RACS
1 de setembro 2021

A RACS celebra o seu 5º ano de atividade.

Felicitamos todos quantos constituem esta Rede internacional, membros associados, 
entidades parceiras e membros dos projetos internos.

Agradecemos a todos a cooperação cientí�ca nas áreas da saúde no espaço da Lusofonia.
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Correspondentes da Rede Académica das Ciências da 
Saúde da Lusofonia – RACS: candidatura

Decorre até dia 29 de setembro de 2021 uma candidatura pública interna da RACS para nomear os 
seus Correspondentes (Edital nº 04/2021/RACS).

O Correspondente da RACS, previsto para cada Instituição de Ensino Superior (IES) membro da 
RACS, tem como missão difundir a RACS junto da respetiva comunidade da Instituição de origem, 
assumindo um papel de “interlocutor” na promoção e divulgação desta Rede internacional dentro da 
Instituição em que se insere.

Cada instituição membro da RACS contará com 3 correspondentes da sua comunidade académica:                        
um(a) docente, um funcionário(a) não docente e ainda um(a) estudante. 

De entre outras, são competências gerais dos Correspondentes da RACS: 
• Promover e divulgar a RACS junto da comunidade académica e científica da Instituição de origem 
tendo em conta a sua missão, finalidades, objetivos e projetos;

• Promover a relação entre as estruturas da RACS e os membros da comunidade da sua Instituição 
de origem;

• Participar na formulação da política de divulgação e promoção da RACS; 

• Estimular a promoção da cooperação científica entre a RACS e os 
membros da comunidade da sua Instituição de origem;

• Divulgar o seu estatuto de correspondente junto dos seus pares 
da sua Instituição de origem;

• Dar resposta a qualquer solicitação ou assunto apresentado 
pela Direção e estruturas internas da RACS.

• Esta medida contribuirá para o aumento da qualidade 
da disseminação e divulgação da RACS, dos seus membros 
e dos seus projetos junto das comunidades que integram e 
constituem a sua base social.

Consulte o Regime de Correspondente da RACS.

http://racslusofonia.org/
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2021/08/Edital-no-04-2021-RACS_Candidatura-para-Correspondente.pdf
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2021/07/Regime-Correspondente-da-RACS-abr-2021.pdf
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Espaço para Publicidade

Novos 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 Privada de Angola - UPRA
A Universidade Privada de Angola - UPRA foi admitida como novo membro associado efetivo da 
RACS a 25 de junho de 2021. 

Situada na cidade de Luanda (Angola), a Universidade Privada de Angola foi fundada em 2000 
como Instituto Superior Privado de Angola, tendo passado a Universidade em 2007. Atualmente, 
a UPRA possui três Faculdades: Faculdade de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências Sociais 
Humanas e Politicas e Faculdade de Ciências da Saúde.

No âmbito das ciências da saúde, a UPRA tem como oferta formativa Licenciaturas em Ciências 
Farmacêuticas, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia Clínica; e Mestrado 
em Gestão em Saúde.  Até 2018 a UPRA formou e lançou ao mercado mais de 5 mil Licenciados 
em distintas áreas e um número considerável de Mestres na área de Gestão Hospitalar.

https://www.upra.co.ao/

Magnífico Reitor da UPRA: Prof. 
Doutor Carlos Alberto Pinto de Sousa

Universidade Privada de Angola - UPRA

Espaço Estudante

Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de S. 
José de Cluny
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny é uma 
organização que data desde o ano 1998 pela publicação dos seus Estatutos em Diário 
da República. É uma organização representativa dos estudantes da Escola Superior de 
Enfermagem de S. José de Cluny sedeada no Arquipélago da Madeira, Portugal, mais 
precisamente na cidade do Funchal, freguesia do Monte. Possui como principais objetivos 
representar os estudantes da instituição e tornar coesa a sua ação na defesa dos seus 

direitos e aspirações; planificar e levar a cabo diversas e continuadas atividades de interesse 
pedagógico, cultural, desportivo, social e lazer; sustentar a democratização da escola 
e a melhoria do Ensino; tomar iniciativas de carácter social para minorar as dificuldades 
económicas dos estudantes; promover ações necessárias à integração dos estudantes 
na sociedade e cooperar com outras organizações regionais, nacionais ou internacionais 
salvaguardando os princípios gerais e estatutos da Associação.

facebook/AssociacaoEstudantesESESJCluny   |    Associacaoestudantes.sjc@gmail.com 

Andreia Jardim
Presidente da Direção A.E.E.S.E.S.J.Cluny

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
https://www.upra.co.ao/
https://www.facebook.com/AssociacaoEstudantesESESJCluny
mailto:Associacaoestudantes.sjc%40gmail.com%20?subject=
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“Heróis dos Testes”: a academia ao 
serviço da comunidade

A 13 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) publica o primeiro protocolo 
RT-PCR para o diagnóstico molecular do 
coronavírus-2 da síndrome respiratória aguda 
grave (SARS-CoV-2). A doença provocada 
por este novo coronavírus, COVID-19, foi 
declarada como pandemia. Para conter a 
expansão da doença, a palavra de ordem foi 
“testar, testar, testar”. O diagnóstico molecular 
de casos positivos para além de permitir 
travar as cadeias de transmissão, permitiu 
também obter informações epidemiológicas 
importantes sobre o comportamento do vírus. 

Em abril de 2020 o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social lançou um 
programa de testagem preventiva à COVID-19. 
Este programa, designado de “Heróis dos 
Testes”, envolveu universidades, politécnicos 
e instituições de I&D e teve como principal 
objetivo o rastreio e a testagem da população, 
em particular, rastreios em lares de idosos. 

A maioria dos “Heróis dos Testes” readaptaram 
os seus laboratórios de forma a estabelecer 
níveis elevados de biossegurança, muitos 
projectos de investigação em curso foram 
suspensos, questões técnicas, falta de 
reagentes e consumíveis foram alguns dos 
problemas a ultrapassar para aumentar a 
capacidade de testagem. É importante referir 
que muitos destes laboratórios nunca tinham 
processado amostras biológicas humanas. Em 
tempo record, o Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge (INSA) coordenou a 
certificação dos laboratórios no âmbito da 
realização de diagnóstico à COVID-19.

Artigo de Opinião

No contexto deste programa, terão sido 
realizados cerca de 306 mil testes em lares 
de todo o país, o que permitiu evitar surtos e 
aumentar a capacidade de testagem. 

Em abril de 2021, um ano após o início deste 
programa, foi assinado um protocolo entre os 
centros de investigação, para a implementação 
de uma rede de laboratórios científicos para 
futuras situações de emergência e riscos de 
saúde pública, a qual terá a coordenação do 
Algarve Biomedical Center. 

Este é um exemplo onde a academia prestou 
um importante serviço à comunidade. A grande 
cooperação e partilha de conhecimento 
entre os laboratórios participantes permitiu 
optimizar as metodologias de diagnóstico, 
bem como a superar o problema da falta 
de reagentes e consumíveis, de proporções 
mundiais, que muitas vezes ameaçou parar 
o trabalho nos laboratórios de biologia 
molecular.

Prof.ª Doutora Carina de Fátima Rodrigues (PhD, Biologia Celular e Molecular)

Técnica Superior de Saúde - Ramo de Genética
Diretora técnica do Laboratório de Biologia Molecular, COVID-19 

Membro do Centro de Investigação de Montanha, IPB
Docente da Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
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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
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/5954
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
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

