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Eleição dos membros para os 
Órgãos Sociais da RACS, para o triénio 2021/2024

Findo o período de três anos da gestão dos atuais órgãos sociais da Rede Académica das 
Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS, torna-se necessário proceder à eleição de novos 
membros para estes órgãos sociais, para o triénio 2021/2024.

Neste sentido, foi enviado a todos os membros associados efetivos da RACS o Edital Eleitoral 
nº 01/AG/RACS/2021 no passado dia 30 de setembro de 2021, de acordo com a respetiva 
convocatória para a reunião extraordinária da Assembleia Geral da RACS, a qual realiza-se 
no próximo dia 09 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, em Portugal, por videoconferência.

Esta reunião extraordinária da Assembleia Geral da RACS terá como ponto único da Ordem 
de Trabalhos a eleição dos novos membros dos órgãos sociais da RACS, para: Mesa da 
Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal para o triénio 2021/2024.

O Edital Eleitoral nº 01/AG/RACS/2021 contempla as normas gerais, o calendário e os 
modelos de documentos para a eleição dos órgãos sociais da RACS, que se realizará nesta 
Assembleia.

Consulte toda a informação na página eletrónica da RACS.

BENGUELA - ANGOLA
    25, 26 e 27 de novembro

4ª

https://racslusofonia.org/2021/10/07/eleicao-novos-membros-para-orgaos-sociais-racs-trienio-2021-2024/
 https://4rracs.ao/submissoes.php
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A Psicologia e os Psicólogos... pela 
Lusofonia

A Psicologia, enquanto ciência tradutora do 
comportamento, e os Psicólogos, enquanto 
profissionais vinculados ao conhecimento desta 
ciência e à intervenção psicológica, têm investido 
e, por isso, progredido na compreensão das 
dimensões e oscilações que se encontram na 
natureza e funcionamento mental do Ser Humano. 
A influência da biologia e da genética, do meio e da 
educação; a intensidade das emoções e os estilos de 
pensamento; a força das motivações e a consistência 
da personalidade; as experiências traumáticas e 
as positivas; os fundamentos da consciência e a 
experiência da transcendência... entre tantas, tantas 
outras, estão hoje bastante aclaradas na explicação, 
retificação e promoção do Humano. No mesmo 
sentido, o acto psicológico é reconhecido ao 
exercício profissional dos psicólogos.

Porque a psicologia está em todos os domínios 
associados à realização humana; porque tem 
melhorado a formação de base e a complementar, 
mais específica; porque se investiga e utilizam 
metodologias de base científica, com instrumentos 
psicométricos; porque se intervém e regulam as 
perturbações; porque os psicólogos se ajustaram 
à dimensão multidisciplinar e transversal do 
conhecimento e da prática, participando em 
equipas multiprofissionais; porque as Ordens dos 
Psicólogos regulam o exercício profissional e se 
avançou nas especialidades... temos mais psicologia 
e melhores psicólogos. Psicologia e psic ólogos que 
podem acrescentar ainda mais qualidade de vida 
às populações, promovendo a literacia em saúde 
mental, desenvolvendo a eficácia funcional das 
instituições, concorrendo para a adequação escolar 
e educativa. Um país com Saúde, Feliz e Produtivo, 
conta necessariamente com o contributo da 
psicologia e dos psicólogos.

Artigo de Opinião

Respeitando-se as diferenças e os diferentes 
ritmos em cada país da Lusofonia, para que o 
desenvolvimento desta ciência e profissão se 
robusteçam entre nós, importa cuidar de um 
maior alinhamento na formação universitária; 
sincronizarem-se as condições para o exercício da 
profissão; investir-se na intervenção-investigação-
publicação transcultural; promover-se a mobilidade 
e normalizar-se o reconhecimento das competências 
profissionais. Os desafios societais irão certamente 
manter-se, para todos, nos domínios do bem-estar, 
educação e desenvolvimento sustentável, transição 
digital, deontologia profissional. A empatia e a 
responsabilidade onto-histórica que existem na 
pátria comum da língua portuguesa, que fazem de 
nós um único constructo plurifactorial, remetem-
nos para necessidades, grandes oportunidades 
e obrigação moral, de fortalecermos a Rede da 
Psicologia e dos Psicólogos na Lusofonia.

Prof. Doutor Paulo Jorge Alves

Representante do Núcleo Académico da Psicologia da RACS (NAP-RACS)

Instituto Piaget – Viseu, Portugal

Revista Cientí�ca 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
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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.

Instituto Superior Politécnico Atlântida - ISPA
O Instituto Superior Politécnico Atlântida - ISPA foi admitido como novo membro associado 
efetivo da RACS a 09 de setembro de 2021. 

Fundado em 2012, o Instituto Superior Politécnico Atlântida situa-se na cidade de Luanda 
(Angola), e os seus objetivos concentram-se no saber, olhando para o futuro, e com perspetivas 
de lançar ao mercado primeiros quadros licenciados e dar continuidade na qualificação dos 
mesmos.

No âmbito das ciências da saúde, o ISPA tem oferta formativa nas seguintes áreas: Análises 
Clínicas, Ciências Farmacêuticas, Fisioterapia e Enfermagem.

O ISPA trabalha também com a comunidade, num projeto comunitário de modo a ter 
aproximação e a identificar as suas dificuldades assumindo a responsabilidade social no meio 
em que se insere. Este tem sido um potencial campo para a cooperação em matéria de ensino 
e de investigação científica.

https://ispatlantida.co.ao/ 
Drª Albertina Zacarias

Diretora Geral do ISPA

ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas
A ANDO Portugal, Associação Nacional de Displasias Ósseas, foi fundada em 2015 e 
reconhecida em 2017 como Organização Não Governamental de Pessoas com Deficiência. 
Tem como objetivos informar e apoiar pessoas com Displasia Óssea e famílias, facilitar o 
seguimento clínico e colaborar com investigação básica, clínica e social. As displasias 
ósseas são condições ósseas raras de origem genética, que causam alterações músculo-
esqueléticas e multisistémicas, com extrema baixa estatura e dificuldades na mobilidade. 
ANDO Portugal tem mais de 130 sócios e com 23 displasias representadas, e é membro 

ativo em várias iniciativas a nível nacional, europeu e global como na ERN BOND, a Rede 
Europeia de Referência para as Doenças Ósseas Raras; na EuRR-Bone, Registo Europeu para 
as condições ósseas e minerais raras; na COST action GEMSTONE, Genomics of MusculoSkeletal 
traits TranslatiOnal Network; na EURORDIS, Federação Europeia de Doenças raras e RD 
Portugal, a Aliança de  Associações de Doenças Raras. E ainda membro da comissão 
executiva do European Rare Bone Forum, iniciativa que reúne organizações de toda a Europa, 
Universidades, Hospitais de referência, Investigadores e Indústria farmacêutica.

www.andoportugal.org     |     www.facebook.com/andoportugal
Dr.ª Inês Alves

Presidente da Direção da ANDO Portugal

Entidades Parceiras

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
https://ispatlantida.co.ao/ 
http://www.andoportugal.org
http://     |     
http://www.facebook.com/andoportugal 
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Agenda dos Associados da RACS

Ciclo de webinars de 
Enfermagem 
A LIDEL - Edições Técnicas realiza um Ciclo 
de 4 Webinars de Enfermagem, sob o lema 
“Partilhar para melhor cuidar”, nos dias 7, 14, 
21 e 28 de outubro de 2021, às 21h00 (hora 
de Portugal Continental). A participação é 
gratuita, mas sujeita a inscrição em: 

https://bit.ly/Ciclo_Enfermagem

Workshop Projeto 
InovSafeCare
No dia  18 de outubro de 2021, das 14h00 às 
18h30  decorrerá um  workshop online gratuito, 
no âmbito do projeto europeu InovSafeCare que 
a ESS Santarém e a ESEnfC integram, que visa criar 
uma nova abordagem no âmbito da prevenção e 
controle das Infeções Associadas aos Cuidados de 
Saúde (IACS).

https://docs.google.com/forms/d/1EownZonNcbfI6Ij
QzpY5N549JUFNTKr1XEJuWJ_muQo/viewform?edit_
requested=true 

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

Webinar comemorativo Dia 
Mundial da Saúde Mental
O Núcleo Académico da Psicologia da RACS (NAP-
RACS) realiza no dia 11 de outubro de 2021, pelas 
14h00 (PT) um webinar comemorativo do Dia 
Mundial da Saúde Mental, sob o tema “Saúde 
Mental – as realidades e os desafios na espaço da 
lusofonia”. 

https://racslusofonia.org/event/webinar-saude-mental-
as-realidades-e-os-desafios-no-espaco-da-lusofonia/ 

XII Bienal de Enfermagem 
e IV Simpósio Internacional 
de Enfermagem
A ESS Jean Piaget de Vila Nova de Gaia e a 
Universidade Católica Portuguesa co-organizam 
a XII Bienal de Enfermagem e IV Simpósio 
Internacional de Enfermagem, que decorre em 
versão online, entre os dias 13 a 15 de outubro, 
sob o tema “Enfermagem na Pandemia COVID-19: 
repercussões na Saúde dos Profissionais, no 
Cuidado, no Ensino e na Pesquisa”.

https://bienalenfermagemunesp.com.br/ 

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://bit.ly/Ciclo_Enfermagem
https://docs.google.com/forms/d/1EownZonNcbfI6IjQzpY5N549JUFNTKr1XEJuWJ_muQo/viewform?edit_requested
https://docs.google.com/forms/d/1EownZonNcbfI6IjQzpY5N549JUFNTKr1XEJuWJ_muQo/viewform?edit_requested
https://docs.google.com/forms/d/1EownZonNcbfI6IjQzpY5N549JUFNTKr1XEJuWJ_muQo/viewform?edit_requested
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://racslusofonia.org/event/webinar-saude-mental-as-realidades-e-os-desafios-no-espaco-da-lusofo
https://racslusofonia.org/event/webinar-saude-mental-as-realidades-e-os-desafios-no-espaco-da-lusofo
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/ 
https://bienalenfermagemunesp.com.br/ 
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

