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Programa da 5ª Reunião Internacional da RACS

3, 4 e 5 de maio 2023
Cidade do Mindelo - Cabo Verde

5ª
2023 5ª Reunião

Estamos a dois meses da realização da 5ª Reunião Internacional da RACS, que terá lugar entre 
os dias 3 e 5 de maio de 2023 na cidade do Mindelo, Cabo Verde.

O programa promoverá a reflexão e discussão de grandes temas da academia da saúde 
lusófona, com sessões plenárias sobre Investigação, desenvolvimento e inovação em 
ciências da saúde, Ensino da Saúde na Lusofonia, Avaliação e qualidade do Ensino 
Superior, Reconhecimento de graus e diplomas, Mobilidade Académica Internacional 
na Lusofonia e Saúde na Lusofonia.

Este programa acolherá também a realização da Reunião Ordinária da Assembleia Geral da 
RACS, na qual serão apresentados o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas da RACS 
referentes ao ano de 2022, e o Plano de Atividades da RACS para o ano de 2023.

Nas sessões paralelas serão apresentados os trabalhos científicos avaliados e aceites pela 
Comissão Científica do evento, e irão realizar-se reuniões dos Núcleos Académicos da RACS.

Prepare a submissão dos seus trabalhos para participar no programa científico da 5ª rRACS, 
2023! O prazo de submissões termina no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme orientações 
disponíveis em: https://5rracs.um.edu.cv/submissoes/. 

Consulte a página do evento para mais informações. Contamos com a vossa presença e 
participação nesta 5ª Reunião internacional da RACS!

https://5rracs.um.edu.cv/submissoes/
https://5rracs.um.edu.cv/
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A CMLP - Comunidade Médica de 
Língua Portuguesa e o seu potencial de 
cooperação com RACS

A cooperação entre a comunidade médica de 
língua portuguesa e a RACS é muito importante 
para o avanço da medicina e para a melhoria da 
saúde da população. As redes acadêmicas são 
capazes de fornecer recursos e expertise em 
pesquisa e ensino, enquanto a comunidade médica 
lusófona tem conhecimento prático e experiência 
em tratamento e cuidado aos pacientes.

A colaboração entre estas duas instituições pode 
levar a uma maior integração entre a teoria e a 
prática da medicina, ajudando a desenvolver 
novas abordagens e a disseminar conhecimento 
atualizado para os médicos e para a comunidade 
em geral. 

Além disso, a cooperação pode ajudar a aprimorar 
os programas de treinamento e formação de 
profissionais de saúde, garantindo que eles tenham 
as habilidades e conhecimentos necessários para 
oferecer a melhor terapêutica possível.

Os desafios na saúde pública da Comunidade de 
Língua Portuguesa são múltiplos, especialmente 
limitações no orçamento para saúde, um empecilho 
para a implementação de políticas e programas 
eficazes de saúde. Desigualdade na distribuição de 
serviços de saúde devido a falta de investimento 
em saúde pública e a falta de recursos humanos 
qualificados resultando em desigualdades na 
disponibilidade e qualidade de serviços de saúde 
em diferentes regiões e comunidades.

Muitos países lusófonos enfrentam dificuldades 
para garantir o acesso a medicamentos e 
tecnologias essenciais, especialmente em 
áreas rurais e remotas, tudo isso em um espaço 
geográfico onde doenças infecciosas como HIV/
AIDS, malária e tuberculose continuam a ser 

Artigo de Opinião

desafios significativos. Outro problema crescente 
é a falta de serviços de saúde mental adequados 
e a falta de conscientização sobre questões de 
saúde mental.

Algumas iniciativas que podem ser tomadas 
para promover a cooperação incluem: Criação 
de fóruns de discussão e grupos de trabalho 
para debater questões importantes na medicina 
e compartilhar informações e conhecimentos, 
Realização de workshop e conferências conjuntas 
para discutir as últimas descobertas e tendências 
na medicina, desenvolvimento de projetos de 
pesquisa colaborativos entre universidades, 
hospitais e clínicas; compartilhamento de 
recursos, incluindo banco de dados e expertos em 
áreas de conhecimentos demandadas nos países 
lusófonos.

Não há dúvida que a cooperação entre a CMLP 
e a RACS é crucial para garantir que a medicina 
continue avançando e oferecendo a melhor 
assistência aos pacientes que falam português.

Prof. Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante

Presidente da CMLP - Comunidade Médica de Língua Portuguesa

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.

Parceiros da RACS
  

Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde: um investimento no 
melhor acesso, compreensão e uso dos recursos que afetam a saúde
O O século XXI é o século do pensamento crítico, da visão holística e integradora da saúde. A 
literacia em saúde vem mostrar que é preciso haver mudança de paradigma na abordagem 
da saúde, e pensar muito mais seriamente no acesso, compreensão e uso dos recursos que 
afetam a saúde, na motivação e no desenvolvimento de competências para que o cidadão 
possa tomar decisões mais acertadas em saúde e críticas para si, para a família, para o grupo e 
para a comunidade onde se insere.  

A complexidade que caracteriza a saúde, a doença e a organização dos cuidados de saúde 
nos dias de hoje obriga-nos a ter uma abordagem diferente da atitude tradicional e habitual.

A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS), constituída por escritura no dia 19 
de janeiro de 2022, é uma associação sem fins lucrativos, de caráter científico e formativo. 
Prossegue fins científicos, formativos, técnicos, organizativos, éticos e humanos na promoção, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática da Literacia em Saúde. Movida por interesses 
de humanização e melhoria das relações entre o cidadão e a saúde, procura, através dos seus 
associados (140 em janeiro 2023) apoiar, informar e influenciar as políticas públicas da saúde 
e a integração de melhores cuidados.

          www.splsportugal.pt Prof.ª Doutora Cristina Vaz de Almeida
Presidente da Sociedade Portuguesa de 

Literacia em Saúde (SPLS)

Parceiros da RACS

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) tem por missão garantir 
à população da respetiva área geográfica, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, 
adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano 
Nacional de Saúde.

Somos uma pessoa coletiva de direito público, integrada na administração indireta do Estado, 
dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A organização interna da ARSLVT, I. P., é constituída por serviços centrais,

e ainda por serviços desconcentrados designados por agrupamentos de centros de saúde (total 
de 15) pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde.

São atribuições da ARSLVT, entre outras, executar a política nacional de saúde, de acordo com as 
políticas globais e sectoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 
participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo como 
objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; desenvolver e fomentar atividades no 
âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações.
   

          www.arslvt.min-saude.pt/                  Dr. Luís Pisco
Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP, 

Portugal

http://www.splsportugal.pt/
https://www.arslvt.min-saude.pt/
http://racslusofonia.org
http://racslusofonia.org
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Agenda dos Associados da RACS

5ª Reunião Internacional 
da RACS, 2023
A RACS realiza a sua 5ª Reunião Internacional nos dias 
3, 4 e 5 de maio de 2023, em formato presencial na 
cidade do Mindelo (Cabo Verde). 

Consulte a página do evento para mais informações 
sobre submissões e incrições:
https://5rracs.um.edu.cv/

3º Congresso Internacional 
sobre “Intervenção em Saúde e 
Bem-estar — Saúde, Bem-Estar e 
Desenvolvimento Sustentável
O Instituto Piaget de Viseu (Portugal) realiza o 
3º Congresso Internacional sobre “Intervenção 
em Saúde e Bem-estar — Saúde, Bem-Estar e 
Desenvolvimento Sustentável” (ICHWBI), que terá 
lugar nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023. 

Mais informações:
https://healthwellbeingcongress.ipiaget.org/pt-pt/.

XXIII Congresso Nacional de 
Ortoptistas
A APOR, Entidade Parceira da RACS, realiza o XXIII 
Congresso Nacional de Ortoptistas no Hotel M’ar De 
Ar Muralhas, em Évora, nos dias 13, 14 e 15 de Abril 
de 2023.

Mais informações:
https://lnkd.in/dYtdah6a

Organização dos cuidados 
de enfermagem
Grupo Institucional Nursing SHARE realiza no dia 
1 de março de 2023, no Centro de Congressos 
do CHUC, um evento sob o tema: Organização 
dos cuidados de enfermagem - Diferentes 
metodologias para a excelência dos resultados.

Inscrições em:
https://forms.office.com/r/gAwtcsdfMU

A apresentação decorrerá igualmente em formato 
online e estará disponível na Plataforma TEAMS 
disponível no Link: https://bit.ly/3jYfZlh

Segundo Simpósio de 
Investigação Científica da 
UniPiaget
O Segundo Simpósio – II SIC-Piaget, que se realiza 
a 26 de maio, pretende divulgar e partilhar a 
produção científica que é feita em Cabo Verde e 
na diáspora, para dar a conhecer à comunidade 
académica e às instituições parceiras os resultados 
criativos, tecnológicos, científicos e de inovação 
que se desenvolvem dentro e fora do espaço físico 
da UniPiaget.
https://tinyurl.com/simposiounipiaget

VI Conferência Internacional 
de Investigação em Saúde
A VI Conferência Internacional de Investigação 
em Saúde decorre de 19 a 21 de abril de 2023 no 
Auditório da ESSNorteCVP, em Oliveira de Azeméis 
(Portugal). Submissão de resumos científicos até 
28 de fevereiro de 2023. 

Mais informações e programa:
www.conferenciainvestigacao.essnortecvp.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 

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://5rracs.um.edu.cv/
https://healthwellbeingcongress.ipiaget.org/pt-pt/.
https://lnkd.in/dYtdah6a
https://forms.office.com/r/gAwtcsdfMU
 https://bit.ly/3jYfZlh
https://tinyurl.com/simposiounipiaget
http://www.conferenciainvestigacao.essnortecvp.pt
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/

