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Núcleo Académico de Enfermagem da RACS - Seminário 
“Investigação em Enfermagem na Lusofonia”

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

5ª
2023 5ª Reunião

Decorreu no dia 02 de março de 2023, entre as 13h00 e as 16h00 (hora local de Portugal 
Continental) o seminário online “Investigação em Enfermagem na Lusofonia”, organizado pelo 
Núcleo Académico de Enfermagem da RACS, com o apoio da Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Leiria (Portugal).

Com mais de 170 inscritos, este evento internacional centrou-se no diálogo sobre a realidade 
da investigação em enfermagem nos países da lusofonia e respetivos desafios, assim como a 
criação de redes de investigação.

Desta sessão resultou um sentimento comum de agradecimento pela partilha de 
conhecimentos e experiências, com uma grande vontade de unir esforços para promover o 
trabalho em rede e a cooperação em territórios lusófonos. 

(Re)Veja o seminário disponível no canal de Youtube da RACS.

https://youtu.be/Xcr8o4GKF5k
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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

Rede de Bibliotecas da RACS – IndexRACS

Quais os grandes desafios da IndexRACS?

Um novo projeto, um novo desafio, não apenas 
para a IndexRACS mas para a Rede Académica das 
Ciências da Saúde da Lusofonia no seu todo. A 
RACS tem como missão a promoção da formação 
e cooperação científica na área das ciências da 
saúde entre instituições do ensino superior e 
centros de investigação de países e comunidades 
de língua portuguesa. 

Agora a dar o seu primeiro passo, a IndexRACS 
– Rede de Bibliotecas da RACS, tem na sua base 
o objetivo de promover a partilha de recursos 
científicos da saúde entre os membros e entidades 
parceiras em suporte digital, reforçando a difusão 
internacional do conhecimento científico. 

A cooperação académica e científica da saúde no 
espaço da Lusofonia tem mais uma ferramenta 
de trabalho para a expansão dos objetivos que 
originaram a criação da RACS.

O que gostaria de ver concretizado neste seu 
mandato enquanto Coordenadora do Conselho 
Estratégico da IndexRACS?

Numa primeira fase, a organização de recursos de 
informação que facilitem o acesso a conteúdos 
científicos relevantes para todas as Bibliotecas da 
RACS.

Numa segunda fase, a criação de um espaço de 
formação para utilizadores e bibliotecários.

Por último, a criação de um motor de busca que 
permita a pesquisa integrada nos vários catálogos 
das bibliotecas da IndexRacs. Para isto se 
concretizar, será necessária a colaboração de todas 
as bibliotecas da rede, bem como estabelecer 
novas parcerias que permitam pôr em prática esta 
ambição. Sempre com a convicção que qualquer 
passo dado é mais um passo percorrido para 
alcançar novos objetivos.

Com o sentido de trabalho colaborativo, gostaria 

Breve Entrevista

que fossemos capazes de criar grupos de trabalho 
direcionados para aquilo que poderemos chamar 
áreas estratégicas de atuação das bibliotecas como 
o apoio ao Ensino e Investigação, apoio à edição 
e publicação científica, a formação de utilizadores 
e, sobretudo, a formação e especialização dos 
profissionais das bibliotecas.

Que mensagem deixa aos nossos leitores?

Acredito que as bibliotecas são janelas para o 
mundo, e assim, a IndexRACS poderá ser mais 
uma janela para o mundo lusófono.

A diversidade cultural e as distâncias geográficas 
podem ser encurtadas pela língua e pelos recursos 
digitais que facilitam a partilha de documentos e 
informação.

As bibliotecas do ensino superior têm a 
responsabilidade de facilitar a aprendizagem, de 
promover o acesso a informação especializada, 
de partilhar conhecimento e disponibilizar 
recursos informativos essenciais para o sucesso 
da atividade escolar, pedagógica e científica 
contribuindo assim para o desenvolvimento e 
inovação das entidades a que pertencem.

Dr.ª Mafalda Lopes

Serviços de Gestão e Divulgação do Conhecimento da Escola Superior de 
Enfermagem do Porto, Portugal.

Coordenadora do Conselho Estratégico da IndexRACS.
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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

Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares
A  Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares   (APFH), sediada em Coimbra, foi 
fundada a 12 de março de 1990 com o objetivo de:
- Promover o aperfeiçoamento técnico-científico e deontológico dos Farmacêuticos Hospitalares;
- Fomentar o aperfeiçoamento das condições do exercício da profissão e a promoção social dos 
Farmacêuticos Hospitalares;
- Representar os Farmacêuticos Hospitalares perante todas as entidades, nomeadamente com os 
órgãos da tutela, a nível estatutário e administrativo;

- Fomentar a realização de estudos de carácter técnico-científico e promover a divulgação junto 
dos Farmacêuticos Hospitalares;
- Organizar/patrocinar a organização de cursos, congressos, seminários ou atividades similares, 
relativas à temática da Farmácia Hospitalar;
- Promover relações com organizações nacionais/internacionais que contribuam para o aumento 
dos conhecimentos técnico-científicos que lhes forem submetidos à apreciação, emitindo 
pareceres e recomendações acerca da ciência e práticas farmacêuticas.
   

             www.apfh.pt                       @APFHospitalares                       @apfh_farmaceuticoshospitalares          
Dr.ª Patrícia Cavaco

Presidente da Direção da APFH, Portugal

Notícias

5ª Reunião Internacional da RACS, 2023
Abriu no passado dia 02 de março de 2023 a 2ª chamada para submissão de comunicações orais e pósteres para 
apresentação na 5ª Reunião Internacional da RACS, que decorre nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2023 na cidade do 
Mindelo, Cabo Verde.

Esta segunda fase de apresentação de trabalhos termina no dia 20 de março (segunda-feira), pelo que convidamos 
todos os interessados a submeter a sua proposta de comunicação oral e/ou póster, e a participar na maior reunião 
das ciências da saúde na Lusofonia.

Recordamos que os resumos aceites serão publicados num Suplemento da
RevSALUS – Revista Científica Internacional da RACS. 

Consulte as normas de submissão na página do evento.

https://www.apfh.pt/
https://www.facebook.com/APFHospitalares/
https://www.instagram.com/apfh_farmaceuticoshospitalares/
http://racslusofonia.org
https://5rracs.um.edu.cv/submissoes/
https://www.facebook.com/racslusofonia
https://www.instagram.com/racslusofonia/
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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

I Fórum Global de Psicologia
O ISP Jean Piaget de Benguela acolhe nos dias 10 e 
11 de Maio de 2023 o “I Fórum Global de Psicologia 
- A Ciência e o Exercício Profissional”. Os resumos já 
podem ser enviados para o endereço electrónico 
fg.psicologia@unipiaget-angola.org até às 23:59 do 
dia 17 de Abril de 2023. 

Mais informações:
www.forumglobalpsicologia.ipiagetbenguela.org

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

II Congresso Internacional 
da TOXRUN
A CESPU, através da Unidade de Investigação em 
Toxicologia do Instituto Universitário de Ciências 
da Saúde (TOXRUN), realiza o seu II Congresso 
Internacional sobre o tema “TOXICOLOGIA SEM 
FRONTEIRAS: UMA SAÚDE, UMA SOCIEDADE, UM 
PLANETA” nos dias 27 e 28 de abril de 2023, no 
Hotel Cristal Porto, Portugal. 

Mais informações:
https://toxrun.iucs.cespu.pt/congress2023

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/
http://www.forumglobalpsicologia.ipiagetbenguela.org
https://healthwellbeingcongress.ipiaget.org/pt-pt/.
https://lnkd.in/dYtdah6a
https://toxrun.iucs.cespu.pt/congress2023/.
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/

