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Comemoração do Dia da RACS, 5 anos de atividade!
No passado dia 1 de setembro de 2021 assinalou-se o Dia da RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia, que comemorou o seu 5º ano de atividade.

Ao longo destes cinco anos é de realçar algumas das principais realizações desta Rede internacional: 

• Ampliou a sua base social com a angariação de 47 membros associados e 13 Entidades Parceiras, de 7 
países lusófonos, que abrangem mais de 75 000 estudantes e 4 500 docentes;

• Realizou três reuniões internacionais magnas – Lisboa (2017), Coimbra (2018) e Braga (2020), e realizará a 
sua quarta reunião em novembro de 2021, a partir de Benguela (Angola) - página oficial do evento; 

• Criou uma linha editorial científica, a RevSALUS – Revista Científica Internacional da RACS, para fomentar a 
difusão da produção do conhecimento científico em ciências da saúde; 

• Criou 16 Núcleos Académicos internacionais de distintas áreas da saúde, geridos pela Comissão 
Coordenadora dos Núcleos Académicos (CCNA), a qual lançou o projeto “Sintonizar as Ciências da Saúde 
na lusofonia – SiCiSaLus”;

• Criou o Programa de Mobilidade Académica - MOTUS para promover a mobilidade académica internacional;

• Reforçou as suas estratégias de comunicação com a criação e atualização da página eletrónica da RACS, a 
presença nas redes sociais e a criação, em julho de 2020, do seu Boletim informativo digital;

• Lançou o projeto Censos RACS 2019, para autoconhecimento da sua base social;

• Encontra-se a implementar o Observatório do Ensino Superior da Saúde em Territórios de Língua Portuguesa 
com o objetivo de promover o estudo sobre os sistemas de ensino superior da saúde no espaço lusófono; 

• Iniciou a projeção de uma plataforma de partilha entre bibliotecas da saúde.

Este foi mais um dia e um marco importante 
para a RACS e para todos quantos constituem 
esta Rede internacional, desde membros 
associados, entidades parceiras e membros 
dos projetos e estruturas internas. 

Um bem-haja pela cooperação académica e 
científica da saúde no espaço da Lusofonia.

https://4rracs.ao/
https://revsalus.com/index.php/RevSALUS
http://racslusofonia.org/nucleos-academicos/
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/boletim-da-racs/
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A abordagem transdisciplinar da 
Ecologia Humana ao serviço da Saúde

A procura pela elevação do nível de conforto 
do ser humano tem descurado os seus efeitos 
nefastos no Ambiente, comprometendo o 
chamado “mínimo de salubridade” das gerações 
futuras. Isto levou ao desenvolvimento duma 
recente área de estudo e de investigação, a 
Ecologia Humana. Tratando-se de uma área 
preocupada com a sobrevivência da espécie 
humana, é natural que abranja um vasto leque 
de disciplinas, percorrendo várias dimensões, 
da saúde individual ao bem-estar psicológico e 
espiritual do ser humano. Em suma, a coesão e a 
autonomia desta área, só estaria assegurada por 
uma abordagem transdisciplinar.

Este conceito transdisciplinar foi patente numa 
Rede Europeia através do Certificat International 
d’Écologie Humaine que, sob os auspícios do 
Secretário Regional para a Europa da OMS, reuniu 
as Universidades de Bruxelas (ULB), Toulouse III, 
Paris V, Pádua, Évora, Geneve, de Pau et des Pays 
d’Adour, VUB de Bruxelas, Aix-Marseille III, Nova 
de Lisboa. 

Tivemos o privilégio de durante anos participar no 
Mestrado de Ecologia Humana da Universidade 
de Évora (cujo diploma era no âmbito do referido 
“Certificat…”) onde dirigíamos o seminário 
“Teoria Geral dos Fenómenos e Epistemologia 
Comparativa”, que comportava um módulo de 
introdução ao pensamento transdisciplinar. A 
maioria dos mestrandos eram licenciados em 
áreas da saúde.

Nesta senda, pudemos desenvolver no Mestrado 
em Saúde Pública e Comunitária da UniPiaget de 
Cabo Verde, o seminário “Visão transdisciplinar 
em áreas de saúde pública e comunitária”, com 
os seguintes objetivos: 

• Adquirir uma sensibilidade especial que 
permita entender como se criam ferramentas 

Artigo de Opinião

para uma maior e mais eficiente análise e 
diagnóstico de situações atinentes à Saúde.

• Desbravar caminho para a aquisição de 
uma visão crítica e transdisciplinar do 
conhecimento, no âmbito da evolução 
científica e cultural do Homem na sociedade 
contemporânea.

As competências adquiridas pelos alunos 
neste seminário ditaram um novo seminário: 
“Seminário em mudanças climáticas e Saúde”. 
Daqui saíram trabalhos de grupo em diferentes 
vertentes da problemática em questão. Na 
situação pandémica atual, o trabalho havido 
“Novas Doenças Relacionadas com as Mudanças 
Climáticas” revela-se bastante pertinente.

Consideramos haver uma boa dose de influência 
cultural lusófona nas abordagens da Ecologia 
Humana concernentes à Saúde, pelo que 
recomendamos às instâncias académicas dos 
nossos países que pensem desenvolver linhas 
de investigação em Ecologia Humana viradas 
para a Saúde, à semelhança das Universidades 
de Évora e Nova de Lisboa.

Prof. Doutor Jorge Manuel Sousa Brito

Reitor Honorário da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde

BENGUELA - ANGOLA
    25, 26 e 27 de novembro

4ª

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


3

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2021 | N.º 10 | 24 de setembro

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.

Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude - ISPAJ
O Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude - ISPAJ foi admitido como novo membro 
associado efetivo da RACS a 23 de julho de 2021. 

Fundado em 2012, o Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude situa-se na cidade 
de Luanda (Angola), e possui as seguintes unidades orgânicas: Departamento de Ciências da 
Saúde, Departamento de Engenharia e Departamento de Ciências Sociais e Económicas.

No âmbito das ciências da saúde, o ISPAJ tem oferta formativa nas seguintes áreas: Análises 
Clínicas e Saúde Pública, Cardiopneumologia, Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia, 
Odontologia e Educação Física e Desportos.

O ISPAJ é membro da Comissão Organizadora da 4ª Reunião Internacional da RACS, novembro 
2021.

http://www.ispaj.net/index.php

Prof. Doutor Albertino Candimba 
Sebastião

Diretor Geral do ISPAJ

Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela - ISPOCAB
O Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela - ISPOCAB, é uma instituição de 
ensino superior privada, criada ao abrigo do Decreto Presidencial N.º 168/12, de 24 de 
Julho, DR I Série – N.º141. Nasce, assim, oficialmente, o ISPOCAB, como instituição da 
Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, criada pelo Decreto Diocesano Nº 4/2012, 
de 15 de Novembro, para se instalar e funcionar na 2ª Região Académica que compreende 
as Províncias de Benguela e Kwanza Sul, sob a tutela da Diocese de Benguela. O ISPOCAB, 
é um centro de produção e aquisição de conhecimentos e de inovação; Tendo em conta a 

natureza e missão da Universidade Católica, o ISPOCAB está ao serviço da evangelização da 
ciência, da cultura e da sociedade: evangeliza a cultura, por meio do ensino (Transmissão 
do conhecimento), evangeliza a ciência, por meio da investigação científica (Produção do 
conhecimento), evangeliza a sociedade, por meio de adequadas estratégias de extensão 
universitária (Socialização do conhecimento); evangeliza a ciência por meio da chamada 
pastoral universitária (Evangelização do conhecimento).

O ISPOCAB é membro da Comissão Organizadora da 4ª Reunião Internacional da RACS, 
novembro 2021.

https://ispocab.org/ Prof. Doutor Adriano Ukwatchali.
Diretor Geral do ISPOCAB

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
http://www.ispaj.net/index.php
https://ispocab.org/
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Agenda dos Associados da RACS

10th European Conference 
on Mental Health
A ESEL é parceira da 10th European Conference 
on Mental Health, que terá lugar em Lisboa, de 
29 de setembro a 1 de outubro de 2021.

https://www.esel.pt/node/7200

3º Congresso Nacional de 
Fisiologia Clínica
Entre os dias 15 e 17 de outubro de 2021, 
decorrerá na ESTeSC - IPC o 3º Congresso Nacional 
de Fisiologia Clínica, sob o tema ‘Networking 
Healthcare: o Futuro da Fisiologia Clínica’.

http://fisiologiaclinica.com/coimbra2020/

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 
Enfermagem de Endoscopia 
Digestiva
A ESSNorteCVP realiza o 1º Congresso 
Internacional Enfermagem de Endoscopia 
Digestiva nos dias 03 e 04 de dezembro de 2021, 
online e hands-on presenciais.

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

1º Congresso Internacional 
“O cuidado centrado no 
cliente e nos padrões de 
qualidade”
A ESEL realiza o 1º Congresso Internacional “O 
cuidado centrado no cliente e nos padrões de 
qualidade” no dia 7 de outubro de 2021, em 
formato online. Submissão de resumos até 19 
de setembro.

https://www.esel.pt/node/7272

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

IV Congresso Internacional 
Desafios da Qualidade 
em Instituições de Ensino 
Superior
A ESEnfC, o IPC e a UC realizam o IV Congresso 
Internacional Desafios da Qualidade em 
Instituições de Ensino Superior no dia 11 de 
novembro de 2021, em formato online.

https://www.esenfc.pt/event/event/home/index.

https://www.esel.pt/node/7200
http://fisiologiaclinica.com/coimbra2020/
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/ 
https://www.esel.pt/node/7272
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

