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

Ciclo de webinars “O Estado da Arte em Farmácia
 e Ciências Farmacêuticas”

O Núcleo Académico de Farmácia/Ciências Farmacêuticas da RACS tem dinamizado um ciclo 
de webinars subordinado ao tema “O Estado da Arte em Farmácia e Ciências Farmacêuticas”, 
que decorre até março de 2023. Estes encontros pretendem ser um espaço de intercâmbio e 
de cooperação internacional no âmbito da área das ciências da saúde de Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas. 

A próxima sessão está prevista para dia 16 de dezembro de 2022, e contará com a apresentação 
do tema “Caracterização do perfil de intoxicações a nível hospitalar em Portugal” pelo Prof. 
Doutor André Araújo Pereira do Instituto Politécnico da Guarda (Portugal).

Em 2023 estão previstos três webinars:

• “A Fitoterapia e os recetores da felicidade” com a Professora Doutora Maria do Céu Costa, 
do Instituto Politécnico da Lusofonia (Portugal), no dia 27 de janeiro de 2023;

• “As Plantas na Medicina Tradicional Chinesa” com o Professor Mestre Sacha Matias, da 
Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches/ Instituto Politécnico da Lusofonia (Portugal), 
no dia 10 de fevereiro de 2023;

• “Seguimento em dermofarmácia e 
cosmética” com a Professora Doutora 
Tânia do Nascimento, da Universidade 
do Algarve (Portugal), no dia 09 de 
março de 2023 – nova data.

Convidamos todos os interessados da 
área para participarem nestas sessões! 
A participação é gratuita, mas sujeita a 
inscrição. Saiba mais na página da RACS.

http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
https://racslusofonia.org/event/webinar-caraterizacao-do-perfil-de-intoxicacoes/
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Desafios no ensino das Ciências 
Farmacêuticas

Em 1978,  a licenciatura em Farmácia apresentava 
um tronco comum de três anos e um  segundo 
ciclo  de dois anos organizado em três ramos: 
Farmácia Comunitária e Hospitalar; Análises 
Químico-Biológicas; Farmácia Industrial. Conciliava-
se uma formação científica básica de qualidade 
com uma formação pré-graduada especializada.

Com a  adesão à então CEE, a estrutura do curso 
regressa ao percurso formativo único de cinco anos, 
com um estágio no primeiro semestre do sexto ano 
. Na adequação ao Processo de Bolonha a alteração 
mais significativa foi a redução do curso para cinco 
anos (incluindo o estágio de um semestre).

Os estudos mostram que a maioria dos estudantes, 
que saem da faculdade, encontram na Farmácia 
Comunitária o seu destino profissional, seguido 
da  Farmácia Hospitalar, da Indústria Farmacêutica 
e das Análises Clínicas. No entanto, verifica-se uma 
certa tendência entre os jovens por outras áreas, 
como a consultoria e gestão de farmácias, e/ou 
indústria,   marketing  farmacêutico, os  medical 
affairs .

Os  alunos consideram que a faculdade os 
prepara bem para o exercício da profissão (em 
termos teóricos) mas o contacto com os doentes/
utentes e com o mercado de trabalho  é tardio, só 
acontecendo no último ano do curso ( estágio). 
A única prática que existe é em laboratórios, não 
havendo, ou havendo poucas simulações reais em 
ambiente de farmácia comunitária e hospitalar, ou 
até mesmo em indústria.

A Plataforma Ensino-Profissão, criada em 2017, 
teve como missão aproximar a academia dos 
profissionais e potenciar futuras reformas no 
ensino, que se pretende mais alinhado com as 
novas necessidades do mercado de trabalho.  

Passados 5 anos quais os resultados reais?  

Artigo de Opinião

Parece que se continua apenas a colmatar algumas 
deficiências estruturais e a responder à A3ES.

Falar de futuro não é fácil atendendo à rapidez da 
inovação e à mudança das premissas de hoje que 
podem ser diferentes das de amanhã. Este ano 
inicia o fim dos mestrados integrados.

Considero, dois ou  três pontos importantes para 
aproximar a academia e a profissão: 

Uma Universidade capaz de ensinar a pensar: 
prepara estudantes mais autónomos e habilitados 
para qualquer desafio profissional;

O Investimento na transformação digital e 
na adaptação das metodologias de ensino às 
tecnologias modernas de informação no ensino; 

A partilha de recursos entre universidades e 
os profissionais das diferentes áreas promove 
uma efetiva ligação entre estes dois pilares. 
Os profissionais precisam do ensino e da 
investigação para actualizar, inovar e especializar 
o conhecimento; o ensino precisa de ser “mais 
prático” acompanhando a evolução e a mudança  
da realidade profissional.

Isabel Pinto Ribeiro, PhD

Ipluso- Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, Portugal
Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal

Membro do Núcleo Académico Farmácia/Ciências Farmacêuticas 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
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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

5ª Reunião Internacional da RACS, 2023
Com a finalidade de promover o intercâmbio entre instituições académicas da saúde lusófonas, a 
RACS vai realizar a sua 5ª Reunião Internacional em maio de 2023, na cidade do Mindelo, Cabo Verde, 
estando a organização a cargo da Universidade do Mindelo. Esta iniciativa de dimensão científica 
multidisciplinar e de política académica ocorre no seguimento das quatro grandes Reuniões de nível 
internacional que a RACS levou a efeito em 2017, 2018, 2020 e 2021, com centenas de participantes 
dos diferentes países da Lusofonia assim como de outros países fora deste espaço geográfico. Em 
breve serão anunciadas as datas para a submissão de trabalhos.

A RACS

Publicidade no Boletim da RACS
É uma Instituição de Ensino Superior e gostaria de divulgar a sua oferta formativa no Boletim da RACS?

É uma empresa e deseja promover a sua oferta comercial de produtos da área da saúde no nosso 
boletim?

Consulte as condições na página eletrónica da RACS ou entre em contacto para o email: 
geral@racslusofonia.org.

mailto:geral%40racslusofonia.org.?subject=
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Agenda dos Associados da RACS

“Festival Lusófono de 
documentários associados à 
visão e à saúde visual”
A Associação de Profissionais Licenciados de 
Optometria (APLO) e o Optovisionarium promovem 
um concurso de curta metragem, o OPTO DOC 2023 
- Festival Lusófono de documentários associados à 
visão e à saúde visual. É o primeiro festival de cinema 
documentário dedicado à esta temática. 

Regulamento e formulário de inscrição em: 

https://optovisionarium.org/documentarios/

“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). 

Mais informações:

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

”Webinar: Investigação 
na vida do profissional de 
Enfermagem”
A Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 
organiza o Webinar “Investigação na Vida do 
Profissional de Enfermagem” no dia 30 de 
novembro de 2022. A participação é gratuita, mas 
com inscrição prévia, até 28 de novembro 2022:

https://www.esel.pt/node/7646?fbclid=IwAR2Og6zG1h_yB-
UzfOdZjSuSm9CDyEhtwSI0xyZw-opWfmuzlf0kNvty3Lg

Webinar “Enfermagem e o 
Direito”
No dia 14 de dezembro acontecerá O Webinar 
“Enfermagem e o Direito”, organizado pela Escola 
Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha 
Portuguesa. Programa disponível em:

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/webinar-
enfermagem-e-o-direito/

Inscrições gratuitas:

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/3o-seminario-
enfermagem-e-o-direito/?fbclid=IwAR0QZ49RLbFvKxEBS
VOa-EP3w44MetpPpqFIrU7Ha9M1IOmBTckf9-fBm7E

Seminário Internacional 
Online “Sono: A Base da 
Saúde e Educação”
Nos dias 16 e 17 de dezembro acontecerá o 
Seminário Internacional Online “Sono: A base 
da Saúde e Educação”, realizado no âmbito 
da Pós-Graduação em Sono na Infância e 
Adolescência. Este é um evento gratuito com 
registo obrigatório.

Inscrições até dia 14 de dezembro em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea74C2ycei89Nbu
nadGNIJxkjzNy13W-LJzE42F2zRM0oVQ/viewform

“Congresso Internacional de 
Radiologia de Coimbra”
O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra 
organiza o Congresso Internacional de Radiologia 
de Coimbra nos dias 24 e 25 de março de 2023. 
A data limite de submissão de resumos é 10 de 
dezembro de 2022. 

Mais informações e inscrições: 

https://www.circ-cb.com/

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://optovisionarium.org/documentarios/
https://fpaept.wixsite.com/vii-ciapae
https://www.esel.pt/node/7646?fbclid=IwAR2Og6zG1h_yB-UzfOdZjSuSm9CDyEhtwSI0xyZw-opWfmuzlf0kNvty3Lg
https://www.esel.pt/node/7646?fbclid=IwAR2Og6zG1h_yB-UzfOdZjSuSm9CDyEhtwSI0xyZw-opWfmuzlf0kNvty3Lg
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/webinar-enfermagem-e-o-direito/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/webinar-enfermagem-e-o-direito/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/3o-seminario-enfermagem-e-o-direito/?fbclid=IwAR0QZ49RLbFvKxEB
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/3o-seminario-enfermagem-e-o-direito/?fbclid=IwAR0QZ49RLbFvKxEB
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/3o-seminario-enfermagem-e-o-direito/?fbclid=IwAR0QZ49RLbFvKxEB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea74C2ycei89NbunadGNIJxkjzNy13W-LJzE42F2zRM0oVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea74C2ycei89NbunadGNIJxkjzNy13W-LJzE42F2zRM0oVQ/viewform
https://www.circ-cb.com/
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/
https://www.linkedin.com/in/racslusofonia/

