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Lançamento da IndexRACS –
 Rede de Bibliotecas 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

A missão da RACS assenta em 5 pilares estratégicos, de entre os quais a promoção e a difusão 
da produção científica em ciências da saúde no espaço lusófono internacional.

No seu Plano Estratégico Trienal 2022-2024, a RACS inscreve como um dos eixos estratégicos 
“Promover a partilha de recursos bibliográficos entre membros da RACS” através da criação de 
uma rede de bibliotecas em ciências da saúde.

Neste âmbito, a RACS realiza no próximo dia 09 de novembro de 2022, o Seminário Online 
dedicado à apresentação da IndexRACS - Rede de Bibliotecas da RACS, um espaço de diálogo 
sobre o papel das bibliotecas e dos bibliotecários no apoio à investigação na área das ciências 
da saúde.

Este evento tem o apoio da Escola Superior de Enfermagem do Porto e é dirigido aos técnicos 
das Bibliotecas/Centros de Documentação das Instituições associadas da RACS e Entidades 
Parceiras, sendo possível ainda a inscrição de outros elementos da comunidade académica 
que tenham interesse em conhecer a IndexRACS.

O programa e horário da sessão está disponível na página eletrónica do evento. A inscrição é 
gratuita, mas obrigatória, através do preenchimento do formulário para o efeito.

http://i-d.esenf.pt/indexracs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegs7z9W7ZasUbXJw9JSRcbJOYSGH63Cplkr7oPTUYzdg3Hbw/viewform
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da da LLuussooffoonniaia

O potencial de cooperação entre o 
PACTO e a RACS

O que é o PACTO?

O Programa de Apoio aos Cuidadores da Terapia 
Ocupacional (PACTO) é um projeto de extensão 
do Departamento de Terapia Ocupacional da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
localizada no estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil. O Programa de extensão universitária 
foi desenvolvido com o apoio dos profissionais 
do Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital 
Universitário de Santa Maria (SADHUSM), equipe 
de Saúde do Hospital Universitário de Santa Maria 
(HUSM), docentes, discentes e profissionais das 
diversas áreas da saúde e assistência social com o 
intuito de fornecer suporte aos cuidadores formais 
e informais de sujeitos adultos ou idosos com 
doenças crônicas que apresentam certo grau de 
dependência internados no Hospital Universitário 
de Santa Maria, pacientes do Ambulatório de 
Terapia Ocupacional do HUSM, participantes da 
Associação Brasileira de Alzheimer Sub-Regional 
Santa Maria (ABRAz-SM), bem como em parceria 
com Instituições de Longa Permanência (ILPI) da 
cidade, a fim de para estas fornecer capacitações 
aos funcionários cuidadores. O PACTO realiza 
tanto o apoio presencial aos cuidadores, quanto 
on-line. Este último desde o início da pandemia 
de COVID-19, onde as ações precisaram ser 
readequadas ao ambiente remoto e, mesmo após 
a volta da presencialidade, esta ação continua 
visando o apoio dos cuidadores que residem 
fora da cidade de Santa Maria, e que muitas 
vezes, não possuem nenhum tipo de apoio. Os 
grupos fornecem tanto um apoio educativo com 
a presença de profissionais de diversas áreas que 
são convidados a palestrar com vistas a auxiliar 
estes cuidadores durante os cuidados do dia 
a dia, bem como apoio emocional visando o 
compartilhamento de experiências.

Breve Entrevista

Como pode o PACTO contribuir para a 
cooperação no espaço lusófono em Terapia 
Ocupacional?

O PACTO, como sendo um programa de apoio 
à cuidadores, se coloca a disposição para o 
acolhimento de cuidadores de idosos de Portugal 
que tiverem interesse na participação de grupos 
de apoio on-line educativos e emocionais 
semanais, de forma a contribuir com o bem-estar 
destes sujeitos.

Que mensagem deixa aos nossos leitores?

Convidamos, com muita alegria, todos os 
interessados a conhecer mais sobre o Programa 
de Apoio aos Cuidadores da Terapia Ocupacional, 
acompanhar nossas ações pelas redes sociais (@
pacto_ufsm) e, ainda, compartilhar o programa 
com cuidadores que possam ser apoiados pelo 
mesmo. Será um prazer recebê-los!

Prof.ª Dr.ª Kayla Araújo Ximenes Aguiar Palma

Coordenadora do PACTO
Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
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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.

Notícias

RACS marca presença no X Congresso da RIUPS
A RACS esteve presente no X Congresso Iberoamericano das Universidades Promotoras da Saúde, que 
decorreu nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2022 no Convento São Francisco, em Coimbra (Portugal).

Este congresso reuniu mais de 250 participantes de Portugal e de todos os países ibero-
americanos, contando ainda com a presença de delegações universitárias de 15 países para debater 
sobre a saúde e a sustentabilidade nas instituições de ensino superior.

NAP assinala Dia Mundial da Saúde Mental

O Núcleo Académico de Psicologia da RACS comemorou o Dia Mundial da Saúde Mental com a 
dinamização de um evento dedicado à “Saúde Mental em situação de Crise”.

Este encontro transcultural teve lugar no dia 10 de outubro de 2022, em formato híbrido a partir da 
CESPU, no Campus Universitário de Gandra (Portugal).

A sessão contou com mais de 300 inscritos e os participantes (online e presencialmente) ultrapassaram 
as duas centenas. (Re)veja a sessão aqui.

https://youtu.be/XMs1zfQL1pk
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Agenda dos Associados da RACS

1º Simpósio Ibérico - 
Crianças com Surdez
A ESS-IPPorto e a ESTeSC-IPC participam na 
organização do 1º Simpósio Ibérico - Crianças com 
Surdez, que se realiza no dia 25 de novembro de 2022, 
no auditório da ESS-IPPorto. A inscrição é gratuita até 
20 de novembro de 2022. Mais informações

https://www.ess.ipp.pt/noticias/1o-simposio-iberico-
criancas-com-surdez.

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/

4.º Congresso Nacional APDP
A APDP, EP da RACS, realiza nos dias 17 e 18 de 
novembro de 2022 o seu 4.º Congresso Nacional, 
a decorrer no Centro Ismaili, em Lisboa (Portugal). 
Submissão de resumos até dia 04 de novembro

https://congressoapdp2022.com/_homex.aspx 

Webinar “A evidência 
científica na intervenção 
clínica”
A ESEL realiza no dia 10 de novembro de 2022 
o webinar “A evidência científica na intervenção 
clínica”, em formato online. A inscrição é gratuita e 
obrigatória. Mais informações:

https://www.esel.pt/node/7562

1ª Conferência Nacional de 
Proteção Radiológica
A ATARP realiza no dia 5 de novembro de 2022 
no Auditório da ESTeSC do IPC, pelas 10h00, a 1ª 
Conferência Nacional de Proteção Radiológica. 
Programa e inscrições.

https://www.atarp.pt/index.php/eventos/item/199

 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).

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
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