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Nomeação dos Embaixadores da RACS

Euclides Sacamboio 
Angola

Filipe Paiva-Santos
Portugal, Região Norte e 

Centro

Luiz Antonio Rodrigues
Brasil, Rio de Janeiro

Maitu Abibo Buanango 
Moçambique

Suely Lima dos Reis 
Cabo Verde

Suênia França
 Brasil, Recife

Maria João Hilário
Portugal, Região Sul e regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira

A RACS nomeou no final do ano de 2021 os seus primeiros Embaixadores, no decurso 
da abertura de um processo de candidatura pública interna que decorreu entre julho e 
novembro de 2021.

A missão do Embaixador é de representar e difundir a RACS junto das respetivas comunidades 
do seu país de origem, assumindo um papel de emissário diplomático, compartilhando a sua 
história e identidade.

Consulte o Regime do Embaixador da RACS aqui.

http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2021/07/Regime-Embaixadores-da-RACS-junho-2021.pdf
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A Fisiologia Clínica na Lusofonia

A coluna vertebral da prosperidade da economia, 
inovação social e do bem-estar no século 21, 
alicerça-se nas aptidões e conhecimento do 
capital humano. A contemporaneidade das 
sociedades e economias que apostam no 
avanço da academia e da tecnologia, reforçam 
o desenvolvimento individual e social. Nesta 
dimensão poderemos olhar para a Fisiologia 
Clínica (FC) como uma área de estudo dinâmica 
e em constante desenvolvimento desde a sua 
criação. Um dos elementos centrais da FC é a 
transferência de conhecimentos e métodos 
para a prática clínica, obtidos em equipamentos 
especializados e tecnologias avançadas aptas 
a realizar intervenções vitais perspetivando o 
diagnóstico, monitorização e tratamento. 

Apesar da sua ainda curta história, a FC tem 
cimentado o seu espaço nas diferentes áreas 
de intervenção, o passo evolutivo seguinte, 
pode passar por transferir a experiência ao 
espaço lusófono, onde a realidade da FC é 
ainda rudimentar. Seria importante articular 
e harmonizar os sistemas de ensino superior 
para que a FC ultrapassasse as fronteiras 
nacionais e europeias. Para tal é essencial, que 
se promova no espaço geográfico lusófono 
a mobilidade académica internacional para 
docentes e estudantes. Esta medida poderá 
potenciar o fortalecimento e a implementação 
de medidas uniformes que concorram para 
o reconhecimento mútuo de qualificações 
académicas e profissionais.

A prosperidade da FC enquanto referencial 
académico e clínico demanda que as instituições 
de ensino superior conservem a sua vantagem 
competitiva, desenvolvendo e sustentando 
uma força de trabalho qualificada, com um 
perfil investigativo globalmente competitivo 
e aperfeiçoando a dispersão do saber para 
benefício da sociedade em geral.

Artigo de Opinião

O conhecimento diferenciado e de qualidade 
são essenciais para a criação de economias 
e sociedades inclusivas, que potenciarão 
o desenvolvimento do capital humano, 
independentemente da sua localização 
geográfica, no caso particular do continente 
africano, esta noção poderá metamorfosear 
a juventude em África num dividendo 
demográfico. O ensino superior numa parte 
significativa da Lusofonia apresenta défices 
de capacidade e desafios que colocam em 
causa a sua manutenção e sustentabilidade. A 
aposta em cursos superiores na área da saúde 
com uma matriz de sustentabilidade e de 
desenvolvimento como é o caso da FC, poderá 
refletir um modelo de sucesso que implementará 
na Lusofonia o estabelecimento de sinergias 
entre o ensino e o tecido científico, sanitário, 
empresarial e comercial, reforçando-a em áreas 
do conhecimento de maior empregabilidade e 
de maior interesse estratégico.

Lucinda Sofia Almeida Carvalho, PhD

Núcleo Académico de Fisiologia Clínica (NAFC) da RACS
Age.Comm (Unidade de Investigação Interdisciplinar – Comunidades Envelhecidas Funcionais/

Research Building Functional Ageing Communities), Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
Castelo Branco, Portugal. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0549-4666

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

https://orcid.org/0000-0002-0549-4666
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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.

Lançamento do Volume 3: Nº 2 da 
RevSALUS
A RevSALUS – Revista Científica Internacional da 
RACS publicou recentemente o seu sexto número 
regular, o Vol. 3: Nº 2, de dezembro de 2021, em 
edição bilingue português-inglês, que compila 
os artigos recentemente publicados em fluxo 
contínuo.

Este número marca o início da publicação bilingue 
online como parte do caminho para a indexação 
da RevSALUS em bases de dados científicas 
internacionais, como a Medline.

Do perfil editorial do Vol. 3: Nº 2 consta um Editorial, 
um Destaque Biográfico, cinco artigos científicos 
nas áreas de Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Fisiologia Clínica, Psicologia da Saúde e Terapia 
Ocupacional, dois artigos de revisão na área de 
Ciências Dentárias e um artigo de opinião científico 
na área de Terapia e Reabilitação.

A edição completa do Vol. 3: Nº 2 está disponível 
em:
https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/9.

Notícias Candidatura livre para Correspondente 
da RACS
Os docentes, funcionários não docentes e estudantes 
das Instituições de Ensino Superior membros da 
RACS podem apresentar a sua candidatura livre e 
espontânea para Correspondente da RACS, através 
do preenchimento do formulário para o efeito e 
efetuar o envio para o email geral@racslusofonia.
org.

O Correspondente tem a missão de difundir a RACS 
junto da respetiva comunidade da Instituição de 
origem, membro associado da RACS, assumindo 
um papel de “interlocutor” na promoção e 
divulgação desta Rede internacional na Instituição 
em que se insere.

O Regime de Correspondente, o formulário 
de candidatura e a lista de Correspondentes 
nomeados estão disponíveis em: 
https://racslusofonia.org/embaixador-e-correspondente-
da-racs/.

Doi: https://doi.org/10.51126/revsalus.v3i2

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/9
mailto:geral%40racslusofonia.org?subject=
mailto:geral%40racslusofonia.org?subject=
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulario-candidatura-Correspondente.pdf
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulario-candidatura-Correspondente.pdf
https://racslusofonia.org/embaixador-e-correspondente-da-racs/
https://racslusofonia.org/embaixador-e-correspondente-da-racs/
https://doi.org/10.51126/revsalus.v3i2
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Agenda dos Associados da RACS

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.

Inscreva-se em: https://www.esel.pt/node/7358 .

Congresso Internacional em 
“As Métricas, a Comunicação 
Científica e a Inovação 
Pedagógica”
O Instituto Universitário de Ciências da Saúde – 
CESPU e a Associação Portuguesa de Ciências 
Forenses organizam o “I Congresso Internacional da 
TOXRUN”, o “V Congresso Internacional da APCF” e 
as “XIV Jornadas Científicas do IUCS-CESPU” nos dias 
7 e 8 de abril de 2022, na cidade do Porto – Centro 
de Congressos da Alfândega do Porto.

http://www.congress2022.apcforenses.org/

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/

Seminário Ontologia em 
Enfermagem de Saúde 
Mental
A ESSLei realiza o Seminário “Ontologia em 
Enfermagem de Saúde Mental” no dia 22 de 
janeiro de 2022, entre as 09h00 e as 13h00, via 
Zoom.

bit.ly/3JIQpJc

3º Congresso Internacional 
de Enfermagem de 
Reabilitação
A ESS do IPViseu realiza o 3º Congresso 
Internacional de Enfermagem de Reabilitação, 
12º Congresso Nacional de Enfermagem de 
Reabilitação, sob o tema “Reabilitar para a 
Vida”, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022 em 
formato online.

http://www.essv.ipv.pt/events/3o-congresso-
internacional-de-enfermagem-de-reabilitacao-reabilitar-
para-a-vida/

Seminário internacional 
“Transtornos Alimentares – 
Perspetivas Atuais”
A ESEnfC, a ESS do IPViseu, a UICISA: E e a FCT  
realizam o Seminário “Transtornos Alimentares – 
Perspetivas Atuais” no dia 21 de janeiro de 2022 
em formato presencial e online.

http://www.essv.ipv.pt/events/seminario-
transtornos-alimentares-perspectivas-atuais/

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, António Luís 
Carvalho, José João Mendes, Mafalda Duarte e João Lobato)
Secretariado Editorial: Márcia Pereira
Design Editorial e Paginação: João Teles e Paula Cruz
Periodicidade: Quinzenal

https://4rracs.ao/ 
https://icohn.pt/
http://bit.ly/3JIQpJc
http://www.essv.ipv.pt/events/seminario-transtornos-alimentares-perspectivas-atuais/
http://www.essv.ipv.pt/events/seminario-transtornos-alimentares-perspectivas-atuais/
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/

