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Realizou-se no dia 19 de janeiro de 2022, em formato híbrido, a partir de Luanda (Angola), a IX Reunião 
dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dos Países de Língua Portuguesa, com o objetivo de 
avaliar o grau de implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior da CPLP para o período de 2014 a 2020, e abordar assuntos relacionados com 
o reforço da cooperação neste setor.

De entre outros temas, foram analisados propostas de projetos e programas de cooperação multilateral 
intracomunitária e extracomunitária no domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 
nomeadamente ao nível do incremento da “Mobilidade de estudantes, docentes, investigadores e cientistas 
altamente qualificados da CPLP”.

Neste âmbito, o ponto 10 da Declaração Final saúda a “…aprovação do Acordo sobre a Mobilidade entre 
os Estados Membros da CPLP, como um instrumento que visa contribuir de forma efetiva para uma maior 
mobilidade e circulação no seio da Comunidade, para o incremento das relações de cooperação em todos os 
domínios e para a promoção do sentimento de pertença à CPLP; (…)”.

O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP foi aprovado na XXVI Reunião do Conselho 
de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu em Luanda, Angola, no 
dia 16 de julho de 2021.

O Acordo estabelece a base legal sobre a qual se pretende construir uma maiormobilidade e circulação no 
espaço da CPLP. Os Estados-Parte passam a poder celebrar acordos adicionais em matéria de mobilidade,
tendo a liberdade de escolher: as 
modalidades de mobilidade que 
pretendem aplicar, o grupo de beneficiários, 
assim como os outros Estados-Parte com 
quem pretendem estabelecer a parceria.

Este Acordo entrou em vigor no dia 
1 de janeiro de 2022 nos Estados que 
depositaram a respetiva ratificação 
no Secretariado Executivo da CPLP, 
nomeadamente, Cabo Verde, São Tomé 
e Príncipe, Portugal e Guiné-Bissau. Em 
janeiro de 2022, Moçambique efetuou o 
depósito do instrumento de ratificação 
no Secretariado Executivo da CPLP, tendo 
entrado em vigor no dia 1 de fevereiro de 
2022.

Mobilidade no Ensino Superior no espaço lusófono

Fonte: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em: 
https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=9380&M=NewsV2&PID=10872.

Programa de Mobilidade Académica Internacional da 
Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia

https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=9380&M=NewsV2&PID=10872
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
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Pensar os recursos humanos em 
enfermagem – desafios do ensino na 
lusofonia

A pandemia por SARS-CoV-2 sublinhou a 
necessidade de um planeamento dos recursos de 
enfermagem, pelo seu inegável valor na resposta 
às necessidades de saúde das populações. 

No mundo lusófono, a formação em saúde 
funciona por ilhas. É necessário criar um 
arquipélago destas ilhas, com ligações e 
entreajuda recíproca, no uso inteligente dos 
recursos e das competências instaladas em cada 
território, nas universidades e nos serviços de 
saúde. Fomentando uma prática na resposta 
às necessidades de saúde das populações, 
a mudança exige a criação de estruturas de 
ensino superior com possibilidade de ensino 
dos diferentes graus (até ao doutoramento), 
onde estejam integradas as diferentes 
formações em saúde, permitindo o crescimento 
e desenvolvimento de competências paralelo, 
embora refletindo os contextos, cultura e 
necessidades locais, regionais e nacionais, entre 
os diferentes profissionais e entre os diferentes 
territórios.

Nesta base, é possível o planeamento dos recursos 
humanos a médio e longo prazo, baseado 
em projeções demográficas, respeitando a 
realidade sociocultural, adaptando o skill-mix às 
necessidades de cada território, alimentando a 
reorganização e sustentabilidade dos serviços 
de saúde, evidenciando os ganhos em saúde 
sensíveis aos cuidados de enfermagem.

O NAE - RACS pretende promover uma 
plataforma entre universidades e clínica, 
potenciando o suporte mútuo entre estas 
e os territórios lusófonos, promovendo a 
investigação e a transferência de conhecimento 
para as instituições de saúde (inclui ensaios 
clínicos) catalisando o conhecimento em 

Artigo de Opinião

enfermagem, pensado, escrito e partilhado 
em português. A criação de academias de 
saúde que ligue em termos organizacionais 
e legais universidades e serviços de saúde, 
também numa perspetiva transnacional, é um 
desiderato para garantir a qualidade assistencial 
bem como a sustentabilidade dos sistemas e 
o processo de certificação de competências 
em todos os profissionais de saúde. A partilha 
de recursos entre universidades e serviços 
de saúde, possibilitando aos docentes uma 
atividade clínica regular e reconhecendo 
nos profissionais da clínica o seu importante 
papel na tutoria e supervisão, promove uma 
efetiva ligação entre estes dois pilares e uma 
adequação mais fundamentada da oferta 
formativa nas necessidades da clínica, em cada 
e entre cada território da lusofonia. O desafio é 
uma mudança de paradigma: a clínica precisa 
de ensino e investigação fortes e reconhecidas; 
o ensino precisa de uma clínica ousada, arrojada 
e que acompanhe a evolução dos saberes… em 
português, no respeito pela riqueza cultural que 
as nossas comunidades constituem.

Prof. Doutor José Carlos Rodrigues Gomes

Escola Superior de Saúde de Leiria, Portugal
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e

 Psiquiátrica; Doutor em Saúde Pública
Representante do Núcleo Académico de Enfermagem da RACS

17  Núcleos  Académicos  da  RACS

Audiologia   *   Ciências Biomédicas Laboratoriais   *   Ciências da Nutrição   *   Ciências da Visão   
Ciências Médicas    *    Enfermagem    *    Farmácia    *    Fisiologia Clínica    *    Fisioterapia  
Imagem Médica e Radioterapia    *    Ortoprotesia Podologia    *    Psicologia    *    Saúde e Ambiente     
Saúde Oral    *    Terapia Fala    *    Terapêuticas Não Convencionais    *    Terapia Ocupacional
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Candidatura para a CCNA - Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos da RACS
Está a decorrer até dia 18 de fevereiro de 2022 uma candidatura pública interna da RACS para cooptação de 2 
novos membros para integrar a Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos da RACS (EDITAL nº 01/2022/
RACS), tendo em conta o término do mandato de 3 anos dos primeiros membros da CCNA, nomeados em janeiro 
de 2019.

Esta candidatura e o respetivo Edital foram divulgados pelas instituições 
membros efetivos da RACS de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique 
e S. Tomé e Príncipe no passado dia 20 de janeiro de 2022.

A Direção da RACS pretende cooptar novos membros de IES 
associadas destes países lusófonos uma vez que os restantes 
membros constituintes da CCNA são de Portugal.

Participe!

Notícias

Parceiros

Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, ADEB
A Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, ADEB, é uma IPSS de âmbito 
Nacional com fins de saúde e sociais sob a forma de Associação e sem fins lucrativos, com Sede 
Nacional (em Lisboa, Delegações na Região Norte (no Porto), e Região Centro (em Coimbra), 
núcleos Évora, Faro, Setúbal e Braga. Foi fundada em 1991, por um grupo de doentes, familiares, 
médicos e técnicos de saúde mental, e conta atualmente com cerca de 5000 filiados com 
diagnóstico de perturbações de humor, bipolar, unipolar, ansiedade e outras comorbilidades 
associadas, que através da participação nas valências instituídas alcançam mais ganhos de 

saúde, autonomia e qualidade de vida. Tem como objetivos e valências, respostas de cuidados 
continuados integrados de saúde mental; promover, educar e formar na área da Saúde Mental, 
mais especificamente sobre a doença Unipolar e Bipolar; apoiar e orientar os jovens e adultos 
associados da ADEB em situação de desemprego e desenvolver o Fórum Sócio Ocupacional, 
com base na legislação em vigor aplicável.

É ainda desde 1999 membro da Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks -Europe 
(GAMIAN-Europe).

Link para o Website: https://www.adeb.pt/
Delfim Augusto d’Oliveira

Presidente da Direção da ADEB

Espaço para Publicidade
Como tornar-se parceiro da RACS 

(Consulte http://racslusofonia.org/parcerias/)  

As Entidades Parceiras da RACS são entidades sem a qualidade de associado que manifestem
 vontade em aderir e colaborar na concretização dos fins e dos objetivos da Rede. 

(Hospitais, clínicas, associações profissionais, associações de doentes/utentes)

http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/01/Edital-no-01-2022-RACS_CCNA.pdf
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/01/Edital-no-01-2022-RACS_CCNA.pdf
https://www.adeb.pt/
http://racslusofonia.org/parcerias/
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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/

13th Comprehensive 
Systematic Review Training 
Program (CSRTP)
A ESEnFC e a UICISA: E participam na organização 
do 13th Comprehensive Systematic Review 
Training Program (CSRTP) que se realiza entre os 
dias 21 e 25 de fevereiro de 2022

https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/6179

CONGRESSO “Mais acesso, 
melhor saúde: capacitar 
populações vulneráveis”
A ESSLei em conjunto com a InPulsar 
– Associação para o Desenvolvimento 
Comunitário realizam o seu 1º Congresso “Mais 
Acesso, Melhor Saúde: Capacitar Populações 
Vulneráveis”, em formato presencial e online, 
nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2022.

https://maisacessomelhorsaude.ipleiria.pt/

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

XXII Congresso Nacional de 
Ortoptistas
A APOR, Entidade Parceira da RACS, realiza o 
XXII Congresso Nacional de Ortoptistas nos 
dias 13, 14 e 15 de maio de 2022, em Lisboa. 
Submissão de resumos a decorrer até 28 de 
fevereiro 2022.

https://apor-ortoptistas.com.pt/?p=inicio_evento&i=687

https://4rracs.ao/ 
https://icohn.pt/
https://www.esenfc.pt/pt/showEvent/6179
https://maisacessomelhorsaude.ipleiria.pt/
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/

