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No passado dia 1 de setembro de 2022 assinalou-se o Dia da RACS - Rede Académica das Ciências da 
Saúde da Lusofonia, que comemorou o seu 6º ano de atividade. 

É de realçar algumas das principais realizações desta Rede internacional ao longo destes seis anos:

• Ampliou a sua base social contando atualmente com 49 membros associados efetivos, 20 
Entidades Parceiras coletivas e 5 Entidades Parceiras individuais, de 7 países lusófonos, que 
abrangem mais de 80 000 estudantes e 5 000 docentes;

• Realizou quatro reuniões internacionais magnas – Lisboa (2017), Coimbra (2018), Braga (2020) 
e Benguela (2021), e realizará a sua quinta reunião em abril de 2023, na cidade do Mindelo 
(Cabo Verde);

• Lançou uma linha editorial científica, a RevSALUS – Revista Científica Internacional da RACS, 
para fomentar a difusão da produção do conhecimento científico em ciências da saúde;

• Criou 17 Núcleos Académicos internacionais de distintas áreas da saúde, geridos pela Comissão 
Coordenadora dos Núcleos Académicos (CCNA);

• Criou o Programa de Mobilidade Académica - MOTUS para promover a mobilidade académica 
internacional, o qual se encontra em fase de reativação; 

• Reforçou as suas estratégias de comunicação com a presença nas redes sociais e a reconfiguração 
do seu Boletim informativo digital;

• Criou a figura dos Embaixadores e dos Correspondentes, que têm como missão representar 
esta Rede junto das respetivas comunidades do seu país de origem e da Instituição a que 
pertencem;

• Criou o Observatório do Ensino Superior da Saúde em Territórios de Língua Portuguesa, com 
o objetivo de promover o estudo sobre os sistemas de ensino superior da saúde no espaço 
lusófono; 

• Iniciou a projeção de uma plataforma de partilha entre bibliotecas da saúde, a qual será 
apresentada brevemente, no último trimestre de 2022.

O Dia da RACS é um marco importante para todos quantos constituem esta Rede internacional, desde 
membros associados, entidades parceiras e membros dos projetos e estruturas internas.

Um bem-haja pela cooperação académica e científica da saúde no espaço da Lusofonia.

Dia da RACS 
Comemoração dos 6 anos de atividade!

http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
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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

Novo ciclo gestionário trienal dos órgãos 
sociais da RACS

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

Apesar da sua ainda recente constituição, a RACS 
demonstra a sua maturidade através de atividades 
de grande significado para a área da saúde na 
lusofonia, como a revista RevSALUS, as reuniões 
científicas internacionais, o trabalho desenvolvido 
no âmbito dos diversos Núcleos Académicos 
e o, embora ainda embrionário, programa de 
mobilidade MOTUS. Nestes cinco anos foi notório o 
seu desenvolvimento, quer ao nível das atividades 
quer no que concerne ao número de associados. 
Contudo, para que este crescimento continue a ser 
possível é absolutamente necessário incrementar 
os programas e formas de financiamento das suas 
atividades. O desenvolvimento dos projetos acima 
referidos requer recursos financeiros que não são 
fáceis de conseguir. A RACS terá que conseguir 
encontrar novas e diversificadas fontes de receita, 
que não apenas as quotas dos seus associados, 
junto de entidades financiadoras de índole 
científica, da indústria, organizações filantrópicas 
ou dos próprios órgãos de governo dos países que 
a constituem, demonstrando a sua capacidade de 
contribuir para o progresso e para a qualidade dos 
profissionais de saúde e serviços prestados.

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

Para além da já referida procura de fontes de 
financiamento, é essencial que a RACS potencie os 
recursos disponíveis, num equilíbrio entre a partilha 
da língua e cultura portuguesas, um dos princípios 
basilares da sua constituição, e a diversidade da 
realidade onde atuam os seus associados, seja social, 
geográfica, cultural ou política. Estas semelhanças 
e diferenças deverão ser usadas para fortalecer a 
cooperação multilateral, o desenvolvimento de 
estudos multicêntricos e a aproximação entre a 

Breve Entrevista

formação na área das ciências da saúde nos vários 
países lusófonos, com consequente incremento 
da mobilidade de estudantes e profissionais. É, 
igualmente, importante aproximar, numa relação 
biunívoca, a academia e a investigação/inovação 
das necessidades do mercado do trabalho e do 
contexto de cada país e instituição

Que mensagem deixa aos nossos leitores?

O trabalho na área da saúde é por demais 
gratificante pelo contributo direto para a melhoria 
da qualidade de vida das populações. Pela 
sua abrangência geográfica e cultural, a RACS 
constitui-se como uma oportunidade excecional 
para o trabalho em rede quer ao nível do 
desenvolvimento científico e dos profissionais de 
saúde, quer da implementação de medidas, quer 
ainda de influência junto dos órgãos de decisão dos 
países que a constituem. Um dos maiores desafios 
da RACS será aproveitar a riqueza que advém da 
diversidade dos associados para a construção de 
projetos que contribuam efetivamente para uma 
saúde global numa escala internacional e que 
constituam mais uma forma de aproximação entre 
os países da lusofonia.

Prof.ª Doutora Isabel Alves

Diretora da Escola Superior de Saúde Jean Piaget em V. N. Gaia, Portugal
Membro do Conselho Fiscal da RACS
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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.

Novo Parceiro da RACS

Casa Hunter - Associação Brasileira dos Portadores da Doença 
de Hunter e Outras Doenças Raras
A Casa Hunter, Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Hunter e Outras Doenças 
Raras é uma instituição sem fins lucrativos, que possui o objetivo de prestar assistência 
adequada aos pacientes com doenças raras de forma eficiente, multidisciplinar e com foco no 
acesso ao tratamento para pessoas com doenças raras no Brasil. Em nove anos de existência, a 
Casa Hunter comemora a entrega de resultados que proporcionam alegria e responsabilidade. 

São projetos de lei, ações diretas e indiretas envolvendo pacientes com doenças raras no 
Brasil inteiro. Nos últimos anos o cenário das doenças raras evoluiu no Brasil, com conquistas 
em políticas públicas, como a Portaria 199/2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Raras.

Ainda, a Casa Hunter em conjunto com o Instituto Genética para Todos, desenvolvemos o 
primeiro centro de treinamento e atendimento multiprofissional da América Latina, a Casa 
dos Raros, que está sendo entregue, em Porto Alegre, ainda esse ano. E em 2023, teremos o 
início das obras do 1º Hospital especializado em Doenças Raras do mundo, que será em São 
Paulo – Brasil.

Mais informações, visite nosso site: www.casahunter.org.br
Raphael Fernando Boiati, Prof. MsC.

Diretor - Co-Fundador Casa Hunter, São 
Paulo, Brasil

Notícias

Volume 4 – Nº 1 da RevSALUS – Revista Científica Internacional da RACS
Foi recentemente publicado o Volume 4 – Nº 1 da RevSALUS – Revista Científica Internacional da RACS, em edição 
bilingue português-inglês, que compila os artigos publicados em fluxo contínuo entre janeiro e agosto de 2022.

Do perfil editorial consta um Editorial e um Destaque Biográfico e artigos 
científicos nas áreas de Ciências Dentárias, Ciências da Nutrição, Fisioterapia, 
Psicologia da Saúde e Terapia Ocupacional.

Do conjunto de artigos publicados nesta edição, sete correspondem a trabalhos 
apresentados na 1ª Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional, organizada 
pelo Núcleo Académico de Terapia Ocupacional da RACS, em julho de 2021.

Nesta edição contamos ainda com dois artigos de revisão e um artigo de opinião 
científico.

Consulte o número completo. Publique na RevSALUS!

http://www.casahunter.org.br
https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/12/21


4

RACS - Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia  Ano 2022 | N.º 13 | 12 de setembro

Agenda dos Associados da RACS

XVIIIª Edição das 
Conferências Abertas de 
Optometria (CAOs 2022)
A APLO realiza nos dias 05 e 06 de novembro de 
2022 a XVIIIª Edição das Conferências Abertas de 
Optometria (CAOs 2022), em formato presencial e 
online. Submissão de trabalhos científicos até ao 
dia 25 de setembro de 2022.

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/

12.ª Conferência FORGES
A 12.ª Conferência FORGES – “Desafios do Ensino 
Superior em novos contextos sociais e geopolíticos” 
realiza-se entre os dias 23 e 25 de novembro de 
2022, a partir da na Cidade da Praia (Cabo Verde), na 
modalidade presencial e online.

https://www.aforges.org/conferencia/

1ª Conferência Internacional 
de Investigação do CIDNUR
A ESEL, através do CIDNUR, realiza no dia 07 de 
outubro 2022 a 1ª Conferência Internacional 
de Investigação do CIDNUR – “Nursing Trends: 
research for better health – Lisbon 2022”, em 
formato presencial e online. Submissão de 
trabalhos até 14 de setembro de 2022.

https://www.esel.pt/node/7564

Projeto EPRIS
O IPiaget de Gaia, Portugal, promove no dia 28 
de setembro de 2022, entre as 14h e as 18h, no 
auditório do Campus, um encontro com o tema 
“EPRIS: Aprender Online no Feminino”. Participação 
gratuita, mas sujeita a inscrição até 23 de setembro.

https://ipiaget.org/projeto-epris-promovido-no-piaget-de-gaia/

 VII Congresso Ibero-
Americano de Política e 
Administração da Educação
O VII Congresso Ibero-Americano de Política e 
Administração da Educação e o X Congresso 
Luso-Brasileiro de Política e Administração 
da Educação realizar-se-ão entre 6 e 8 de 
fevereiro de 2023 no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa (Portugal). Submissão de 
trabalhos até 30 de setembro de 2022.

https://fpaept.wixsite.com/vii-ciapae

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 

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 http://racslusofonia.org @racslusofonia @racslusofonia @racslusofonia

https://riupscoimbra2022.net/
https://www.aforges.org/conferencia/
https://www.esel.pt/node/7564
https://ipiaget.org/projeto-epris-promovido-no-piaget-de-gaia/
https://fpaept.wixsite.com/vii-ciapae
https://www.facebook.com/racslusofonia
https://www.instagram.com/racslusofonia/
http://racslusofonia.org
https://www.facebook.com/racslusofonia
https://www.instagram.com/racslusofonia/
http://racslusofonia.org
https://www.linkedin.com/in/racslusofonia/
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