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No dia 08 de junho de 2022 realizou-se o webinar “Sessão Comemorativa 3 anos da RevSALUS – Revista Científica 
Internacional da RACS, promovida pelo seu Conselho Editorial.

Esta sessão teve por objetivo assinalar os 3 anos de atividade da RevSALUS e dar a conhecer a todos os participantes 
a sua breve história evolutiva desde a criação em 2019, nomeadamente aos membros da comunidade científica 
e académica das Instituições de Ensino Superior (IES) associadas e EP (Entidades Parceiras) da RACS e, ainda, de 
outras entidades ou IES não associadas da RACS.

O programa do evento foi dinamizado pelos 9 membros do Conselho Editorial da revista, e estava organizado 
em quatro momentos: 

1. Breve apresentação da revista
2. Balanço dos 3 anos de publicações da revista:

   - número de submissões (151) 
   - número de artigos publicados (81) 
   - países de origem dos trabalhos publicados (5) 
   - principais áreas das ciências da saúde representadas (12) 
   - instituições de origem dos autores (35) 
   - edições especiais da revista – Suplementos (4)

3. Perspetiva dos próximos 3 anos
4. Esclarecimento de dúvidas/questões.

Esta iniciativa contou com cerca de uma centena de inscritos de 5 países, que puderam conhecer o histórico 
dos primeiros três anos de atividade da RevSALUS e partilhar experiências e conhecimentos sobre a difusão da 
produção científica em ciências da saúde.

A sessão está disponível para (re)ver em: https:/youtu.be/ynfs8mwirJM.

Sessão Comemorativa 3 anos da RevSALUS 
Revista Científica Internacional da 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

https://youtu.be/ynfs8mwirJM
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NeuroNAP: Neuropsicologia no espaço 
da Lusofonia

Nos últimos anos, a neuropsicologia cultural 
(i.e., área da neuropsicologia focada no papel 
das experiências culturais na relação cérebro-
comportamento) tem atraído o interesse dos 
investigadores, dada a crescente diversidade 
cultural, educacional e linguística a nível 
global. Neste sentido, tem sido defendido o 
desenvolvimento, validação e adaptação de testes 
passíveis de serem aplicados transculturalmente.

É neste contexto que surge o NeuroNAP, que é um 
grupo de trabalho constituído por especialistas na 
área da neuropsicologia dos diferentes países da 
lusofonia, formado em maio de 2021, enquadrado 
no Núcleo Académico de Psicologia da RACS. Este 
grupo de trabalho é coordenado por Joana Pinto, 
Professora na Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico do Porto e no Instituto Universitário 
de Ciências da Saúde (CESPU), e investigadora na 
área da neuropsicologia. Além disso, conta com a 
participação de vários docentes e investigadores 
de Instituições de Ensino Superior públicas e 
privadas de Angola, Brasil, Portugal e São Tomé e 
Príncipe. 

O principal objetivo do NeuroNAP consiste no 
desenvolvimento de estudos transculturais 
no âmbito da neuropsicologia no espaço da 
lusofonia. O primeiro encontro deste grupo de 
trabalho visou a partilha do estado da arte da 
neuropsicologia, constatando-se que a história 
desta área nos diferentes países é recente. Como 
tal, foram reportadas lacunas desde a avaliação 
à intervenção neuropsicológica. Dentro das 
principais necessidades identificadas, destacou-
se a adaptação de instrumentos de avaliação 
nos diferentes países e a consideração das 
diferenças culturais, quer na adaptação, quer 
na interpretação dos resultados. Partindo 

Artigo de Opinião

da necessidade identificada, o NeuroNAP 
desenvolveu um projeto de investigação focado 
na validação transcultural de um instrumento 
de rastreio neurocognitivo, submetido a uma 
Comissão de Ética. No âmbito deste estudo foi 
desenvolvida uma entrevista semi-estruturada 
para recolha de dados sociodemográficos, clínicos 
e culturais focada na adequada identificação da 
variabilidade interindividual. 

O NeuroNAP tem promovido a partilha dos 
resultados dos seus trabalhos, em reuniões 
internacionais, como a 4ª Reunião Internacional 
da Rede Académica das Ciências da Saúde da 
Lusofonia. 

Por fim, realçamos que este grupo de trabalho 
está aberto à integração de neuropsicólogos 
da lusofonia interessados em participar neste 
projeto ou que queiram propor/ desenvolver 
outros projetos na área. Para tal, devem enviar 
email para joanafftopinto@gmail.com ou para 
napsico.racs@gmail.com.

Joana Pinto

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, Portugal
Instituto Universitário de Ciências da Saúde (CESPU), Portugal

Membro do Núcleo Académico de Psicologia 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

mailto:joanafftopinto%40gmail.com?subject=
mailto:napsico.racs%40gmail.com?subject=
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Novo ciclo gestionário trienal dos órgãos 
sociais da RACS

O que gostaria de ver concretizado neste seu 
mandato enquanto Segundo Suplente do 
Conselho Fiscal da RACS?

Ao nível orçamental, a RACS tem mantido a clareza 
e a solidez nas suas contas e estou certo de que 
assim continuará. Todavia, a diversificação, a 
intensidade e a complexidade das suas atividades 
suscitarão, inevitavelmente, a necessidade de 
identificação de outras fontes de financiamento, 
para além das cotizações das instituições 
associadas. Por isso, seria desejável que, neste 
mandato, se identificassem essas fontes e que 
estas dessem origem às receitas suficientes para 
dar suporte ao desenvolvimento da RACS e, com 
ele, o de cada instituição associada.

Quais os grandes desafios da RACS para o 
período de 2022-2024?

O número a diversidade de instituições associadas 
e a sua imensa distribuição geográfica são, em 
simultâneo, o seu enorme capital e o seu grande 
desafio. Na gênese e nos princípios da RACS 
está a vontade em aproximar as Instituições 
de Ensino Superior da CPLP, potenciar os seu 
recursos e cocriar conhecimento que gere 
melhor saúde para as pessoas e comunidades. A 
pulverização geográfica, bem como os contextos 
socioeconómicos, culturais e políticos em que 
cada uma dessas instituições se insere têm, pois, 
de ser admitidos, compreendidos e considerados, 
sem que os objetivos e princípios comuns sejam 
abalados. A manutenção deste equilíbrio entre o 
que é diverso e próprio e o que nos leva a querer 
estar em associação não será, necessariamente, 
uma dificuldade, mas um desafio permanente e 
motivante.

A par das estratégias e organizações próprias de 
cada uma das áreas científicas que a RACS alberga, 

Breve Entrevista

há, também, um espaço desejável de cooperação, 
neste caso, de nível internacional, que promova 
e concretize a interdisciplinaridade, e até a 
transdisciplinaridade. O trabalho cooperativo 
que traga ganhos em saúde para os indivíduos 
e comunidades jamais prejudicará os esforços e 
resultados individualizados de cada área científica 
e profissão.

Que mensagem deixa aos nossos leitores?

Os últimos dois anos evidenciaram claramente 
a vulnerabilidade humana perante agentes 
patogénicos que ultrapassam fronteiras 
geográficas e políticas, que as respostas de 
saúde têm de ser articuladas e multiprofissionais 
e que as desvantagens socioeconómicas e de 
saúde continuam profundamente associadas. 
As Instituições de Ensino Superior têm, por isso, 
de se assumir como agentes de mudança no 
pensamento e na ação, na sua função formadora 
e investigativa, de modo a responderem 
cabalmente a novos desafios e, sobretudo, de 
modo concertado e cientificamente válido.

António Manuel Marques

Diretor da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal
Membro do Conselho Fiscal da RACS
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Candidatura de Técnicos Superiores para a Agência de Mobilidade do 
MOTUS – AMRACS
Está a decorrer até dia 04 de julho de 2022 uma candidatura pública interna da RACS para cooptação de 2 novos 
membros para integrar a Agência de Mobilidade do MOTUS - AMRACS (EDITAL nº 03/2022/RACS – 2ª fase), tendo 
em conta o término do mandato de 3 anos dos primeiros membros da AMRACS.

Esta candidatura e o respetivo Edital foram divulgados pelas instituições membros efetivos da RACS no dia 13 de 
junho de 2022, e destina-se em exclusivo aos técnicos superiores dos gabinetes de relações internacionais destas 
IES membros ou das EP (Entidades Parceiras) da RACS.

Participe!

Notícias

Membros da RACS

Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela
O Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela surge a 10 de maio de 2004, ainda 
como Polo de Benguela da Universidade Jean Piaget de Angola. Posteriormente, evolui 
para Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, através do Decreto Presidencial 
nº. 168/12, de 24 de julho.
Atendendo às necessidades do Município como oferta de ensino superior e perspetivando 
ampliar o âmbito de saberes de diversas áreas académicas, o ISPJPB radica-se numa ampla 
área de 233.180 m2. Desde 2006, o maior investimento tem incidido na área da Saúde, em 

Cursos e Graus Académicos diferenciados, das Licenciaturas (Enfermagem e Obstetrícia; 
Ciências Farmacêuticas; Análises Clínicas e Saúde Pública; Radiologia e Imagiologia) aos 
Mestrados (Saúde Pública; Enfermagem em Saúde Materna e Obstetrícia; Reabilitação 
Física) e Pós-Graduações, respondendo assim às expectativas de profissionais de Saúde de 
várias províncias.  
O ISPJPB investe na evolução das aprendizagens e das competências dos estudantes, 
desafiando-os a desenvolver projetos, a investirem na pesquisa/investigação. Aposta 
seriamente na comunidade académica, promovendo Conferências, Seminários, Colóquios, 
Debates, destacando-se as Semanas e as Jornadas desenvolvidas por estudantes, docentes 
e convidados. Estímulo, entusiasmo e rigor em aprendizagem constante, tendo como meta 
a excelência, são os valores do ISPJPB. Carlos Pacatolo

Diretor Geral do ISP Jean Piaget de 
Benguela, Angola

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.

http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/06/Edital-no-03-2022-RACS-Candidatura-para-a-AMRACS.pdf
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Agenda dos Associados da RACS

X Congresso Iberoamericano 
de Universidades 
Promotoras da Saúde
O IPCoimbra e a ESEnfC organizam o X Congresso 
Iberoamericano de Universidades Promotoras da 
Saúde com o tema: “Ensino Superior, Promoção 
da Saúde e Desenvolvimento Sustentável”, entre 
os dias 10 e 12 de outubro de 2022, em Coimbra 
(Portugal). Este evento tem o apoio da RACS

https://riupscoimbra2022.net/

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

IV Encontro Internacional 
de Língua Portuguesa 
e Relações Lusófonas 
(LUSOCONF2022)
O IPBragança organiza o IV Encontro Internacional 
de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas, nos dias 
13 e 14 de outubro de 2022, na Escola Superior de 
Educação de Bragança.

Prazo para a submissão de trabalhos até 1 de julho de 
2022.

http://www.lusoconf.ipb.pt/

VIII Congresso Internacional 
de Ciências Forenses e 
Comportamento Criminal
A Egas Moniz realiza nos próximos dias 1 e 2 de 
julho de 2022 o VIII Congresso Internacional de 
Ciências Forenses e Comportamento Criminal, em 
formato presencial.

Mais informação e submissão de trabalhos:

https://www.cicfcc.com/.

III Jornadas Internacionais de 
Enfermagem do Desporto
A Escola de Enfermagem (Lisboa) do ICS – 
UCP realiza as III Jornadas Internacionais de 
Enfermagem do Desporto no dia 11 de julho de 
2022, pelas 9h00, em formato híbrido. Submissão 
de comunicações livres até 30 de junho.

https://www.ucp.pt/pt-pt/eventos/iii-jornadas-internacionais-
de-enfermagem-do-desporto

XV Encontro Científico de 
Enfermagem
A ESSNorteCVP realiza no dia 28 de junho o XV 
Encontro Científico de Enfermagem - Cuidados 
Intensivos: Contextos, Pessoas e Profissionais.

A inscrição é gratuita. Consulte o programa e as 
normas de submissão de trabalhos científicos em:

https://buff.ly/3LFAHz3.

5º Encontro ANDO
A ANDO, Entidade Parceira da RACS, realiza o seu 
5º Encontro nos dias 25 e 26 de junho de 2022, 
em Guimarães (Portugal). Consulte o programa 
e informações sobre inscrições na página do 
evento, em:

https://www.andoportugal.org/encontro-ando-2022/

https://riupscoimbra2022.net/
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
http://www.lusoconf.ipb.pt/
https://www.cicfcc.com/.
https://www.ucp.pt/pt-pt/eventos/iii-jornadas-internacionais-de-enfermagem-do-desporto
https://www.ucp.pt/pt-pt/eventos/iii-jornadas-internacionais-de-enfermagem-do-desporto
https://buff.ly/3LFAHz3.
https://www.andoportugal.org/encontro-ando-2022/

