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A RACS deseja-lhe 
Boas Festas

Novos membros dos Órgãos Sociais da RACS 
No passado dia 09 de dezembro de 2021 realizou-se, por videoconferência, uma reunião 
extraordinária da Assembleia Geral da RACS, na qual foram eleitos os novos membros dos Órgãos 
Sociais da RACS para o triénio 2021/24. 
O ato eleitoral realizou-se de forma anónima, com o preenchimento de um Boletim de voto 
eletrónico secreto, do qual resultou a eleição da única Lista candidata, que se apresentou com um 
manifesto eleitoral de continuidade com o plano de ação dos últimos 3 anos.
Atendendo à realidade da pandemia e as respetivas contingências, os novos membros dos Órgãos 
Sociais entraram de imediato em funções para o próximo triénio.

Consulte a nova constituição dos Órgãos Sociais da RACS que está disponível em: 
https://racslusofonia.org/orgaos-sociais/

 https://4rracs.ao/submissoes.php
https://racslusofonia.org/orgaos-sociais/
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Sustentabilidade: Palavra de ordem para 
a terapia ocupacional

De acordo com a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987), o 
conceito de sustentabilidade é resultado da 
interseção de três pilares: desenvolvimento 
económico, desenvolvimento social e proteção 
do ambiente. Há mais de vinte anos, Ann Wilcock, 
terapeuta e cientista ocupacional, referiu que 
não faria sentido falar de ocupação significativa 
como facilitadora da saúde e do bem-estar sem 
estarmos conscientes da necessidade de cuidar 
do meio ambiente (o contexto ecológico) que 
fornece os recursos e torna possível a participação 
em ocupações.

A terapia ocupacional, no panorama internacional, 
tem observado de forma atenta os desafios 
globais que as sociedades apresentam e procura 
acompanhar essas mudanças, quer do ponto 
de vista teórico, quer no exercício da prática 
profissional. A World Federation of Occupational 
Therapists (WFOT), que desde 1959 desenvolve 
um programa de trabalho colaborativo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), tem 
contribuído de forma significativa na orientação e 
clarificação do papel atual da terapia ocupacional 
na promoção da ideia de sustentabilidade, como 
relevante ao desempenho ocupacional humano. 

Segundo a WFOT (2018), existem 5 princípios 
que deverão nortear a reflexão no que se refere 
ao ensino, investigação e práticas em terapia 
ocupacional, com foco nesta questão: (1) 
compreender a ideia de sustentabilidade numa 
perspetiva ocupacional; (2) entender o papel que 
a terapia ocupacional pode ter na mitigação de 
danos ambientais causados por estilos de vida 
pouco sustentáveis; (3) ajudar os clientes dos 
serviços de terapia ocupacional a adaptarem-se às 
consequências ambientais causadas pelos estilos 
de vida pouco sustentáveis; (4) sustentabilidade 
da comunidade face a catástrofes ambientais; 

Artigo de Opinião

(5) desenvolver competências profissionais 
para implementar intervenções baseadas na 
ocupação, junto das comunidades.

Neste sentido, será de extrema importância 
que cada um de nós na singularidade de cada 
contexto, dedique algum tempo a pensar e 
discutir este assunto, colocando-o como uma 
prioridade nas vossas agendas. O que temos feito 
no que se refere à integração e entendimento 
desta ideia nas instituições de ensino superior 
com formação em terapia ocupacional? As 
atividades de investigação e desenvolvimento 
em terapia ocupacional estão sensíveis e 
abordam esta questão? Como incluir este tópico 
no dia a dia da minha atividade profissional? O 
que podemos fazer e que pontes estabelecer 
no espaço da lusofonia? Inspirados no legado 
de Ann Wilcock e no trabalho desenvolvido pela 
WFOT, surgem questões e desafios que exigem 
de nós uma profunda reflexão e participação.

Informação detalhada consultar o documento 
original em: WFOT_Sustainability_Guiding_Principles2.pdf

Nuno Moreira

Departamento de Terapia Ocupacional da ESSAlcoitão, Portugal
Representante do Núcleo Académico da Terapia Ocupacional na RACS

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

file:WFOT_Sustainability_Guiding_Principles2.pdf
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Espaço para Publicidade
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.

4ª rRACS, 2021 em Benguela – Evento de 
sucesso!
A 4ª Reunião Internacional da RACS, 2021 realizou-se 
em Benguela (Angola) em formato presencial e online 
nos passados dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021, 
com mais de 500 participantes dos diferentes países 
da Lusofonia assim como de outros países fora deste 
espaço geográfico.

Durante os 3 dias do programa geral e científico, 
realizaram-se as sessões simultâneas com a 
apresentação das comunicações orais e pósteres e 12 
sessões plenárias (conferências e mesas redondas). 
Realizou-se igualmente a Feira da Saúde, com a 
participação de 13 expositores (7 presenciais e 6 
online), e os participantes tiveram a oportunidade de 
assistir a diversos momentos culturais interpretados 
por grupos musicais e tunas de Instituições de ensino 
superior na área da saúde, membros associados da 
RACS, de três países (Angola, Brasil e Portugal). 

A organização da 4ª rRACS, 2021 esteve a cargo de 
8 instituições de ensino superior da área da saúde 
membros da RACS, de Angola, e contou ainda com o 
apoio da Fundação Oriente.

Notícias Sessão Solene de Abertura
A Sessão Solene de Abertura realizou-se às 10h00 
(hora local em Angola) do dia 25 de novembro de 
2021, e iniciou com o Hino Nacional de Angola pela 
Tuna Académica do Instituto Superior Politécnico de 
Benguela, seguido pelo habitual desfile de bandeiras 
dos países e territórios lusófonos.

Esta Sessão foi presidida, como convidada de 
honra, pela Srª. Professora Doutora Maria do 
Rosário Bragança Sambo, Ministra do Ensino 
Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, 
e contou com o discurso de boas-vindas pela Sr.ª 
Vice-Governadora para o Sector Político, Social e 
Económico da Província de Benguela, Drª Lídia Celma 
Gonçalves Machado Amaro, acompanhada pelo 
Prof. Doutor Antero Moisés Nunguno, Presidente da 
Comissão Organizadora da 4ª rRACS, 2021, e pelo Prof. 
Doutor António Almeida Dias, Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da RACS.

A fechar a Sessão Solene de Abertura assistiu-se 
à conferência “Mobilidade Académica nos países 
da CPLP” proferida pelo Professor Doutor Emanuel 
Catumbela, Director Nacional de Formação Pós-
Graduada do Ministério do Ensino Superior, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MESCTI) de Angola.

Edifício do ISPB – Instituto Superior Politécnico de Benguela.

Desfile de bandeiras na Sessão Solene de Abertura da 4ª rRACS, 2021, Benguela.

Sessão Solene de Abertura da 4ª rRACS, 2021, Benguela. 
(vídeo: https://www.facebook.com/watch/?v=902817373772739)

Convidados da Sessão Solene de Abertura da 4ª rRACS, 2021, Benguela.

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
https://www.facebook.com/watch/?v=902817373772739
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Notícias

Programa da 4ª rRACS, 2021
O Programa desta 4ª rRACS, 2021 destacou-se 
pela componente científica, com mais de 220 
comunicações orais aceites, apresentadas em salas 
virtuais simultâneas e presencialmente, no Auditório 
do Instituto Superior Politécnico de Benguela (ISPB), 
e ainda a apresentação de 140 pósteres científicos, 
das várias áreas das ciências da saúde. Decorreram 
ainda, 13 sessões plenárias – Conferências e Mesas 
Redondas -, que contaram com a participação de 22 
conferencistas convidados do plano internacional 
lusófono.

Os Núcleos Académicos (NA) da RACS ganharam 
protagonismo nesta reunião internacional, com 
uma mesa denominada “O Processo de Construção 
de um Projeto Lusófono”, com a participação dos 
membros da Comissão Coordenadora dos Núcleos 
Académicos (CCNA) e representantes de 9 NAs. Ainda 
nesta dinâmica dos NA realizou-se a Mesa redonda 
“Sintonizar as Ciências da Saúde na Lusofonia: um 
projeto da Rede Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia”, pelos membros da CCNA.

Sessão de Encerramento
No dia 27 de novembro de 2021, às 17h00 (hora local 
em Angola) realizou-se a Sessão de Encerramento da 
4ª rRACS, 2021, com uma palestra inicial proferida pelo 
Soba Mbualem Canivete sobre Medicina Tradicional. 
Seguidamente, assistiu-se à interpretação do hino à 
4ª rRACS, 2021 entoado pela Tuna Académica do ISPB.

A Sessão de Encerramento foi presidida pelo Prof. 
Doutor Antero Moisés Nunguno, Presidente da 
Comissão Organizadora da 4ª rRACS, 2021, pelo Prof. 
Doutor Jorge Conde, Presidente da Direção da RACS 
(com uma mensagem videogravada), e ainda com a 

participação e discurso de encerramento pelo Prof. 
Doutor António Almeida Dias, Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da RACS.

Comissão Organizadora da 4ª rRACS, 2021, Benguela.

Mesa redonda “Avaliação da qualidade dos cursos de saúde”. 

Mesa do Presidium da Sessão de Encerramento da 4ª rRACS, 2021, Benguela.

Feira da Saúde da 4ª rRACS, 2021, Benguela.
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Espaço Estudante

Liga Acadêmica de Oncologia e Cuidados Paliativos da Celso 
Lisboa
A Liga Acadêmica de Oncologia e Cuidados Paliativos da 
Celso Lisboa foi fundada no dia 30 de agosto de 2018 pelo ex- 
acadêmico Gabriel Meireles e teve a sua inauguração oficial na 
semana de Enfermagem do Centro Universitário Celso Lisboa do 
ano de 2019. Nossa liga é filiada a Celso Lisboa que está localizada 
no Rio de Janeiro, Brasil. 

A diretoria atual é composta por cinco membros e a atual presidente da LAOCPCEL, Fernanda 
Souza Camara, foi recentemente nomeada  Correspondente da RACS no Centro Universitário 
Celso Lisboa.

Instagram: @laocpcel
Fernanda Souza

Presidente da LAOCPCEL

Agenda dos Associados da RACS

2ª Edição do curso “MRI: On 
Prostate Cancer”

No âmbito do protocolo entre a RACS e 
a Ahed, divulgamos a 2ª edição do curso 
“MRI: On Prostate Cancer”, que se realiza nos 
dias 15 e 16 de fevereiro de 2022.

https://bit.ly/AhedMRI2022

Conferência “Development of nursing 
students’ professional knowledge and 
skills in clinical practice”

A ESEnfC realiza no próximo dia 07 de janeiro 
de 2022 a conferência “Development of nursing 
students’ professional knowledge and skills in 
clinical practice”, em suporte digital. Inscrição 
obrigatória e gratuita.

http://www.esenfc.pt/event/supervisaoclinicaenfermagem

Webinar “O cuidado centrado na 
pessoa, pela voz dos seus autores”

A ESEL realiza a conferência online “O cuidado 
centrado na pessoa, pela voz dos seus autores” no 
dia 16 de fevereiro de 2022, às 17h00.

https://www.esel.pt/node/7358.

4th International Congress of 
Occupational Health Nursing 
(ICOHN 2022)

A ESEnfC, a ESEP, a ESSLei e a ESS Viseu, em 
conjunto com a ESS Aveiro realizam o 4th 
International Congress of Occupational Health 
Nursing nos dias 23, 24 e 25 de março de 2022, em 
Aveiro (Portugal), com transmissão online.

https://icohn.pt/
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