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Cooperação e desenvolvimento
Mobilidade académica internacional
Difusão do conhecimento científico
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MISSÃO

Capacitação de recursos humanos em saúde
Multi/Interculturalidade
Reconhecimento académico e profissional em saúde

MISSÃO
Criada a 1 de setembro de 2016, a
Rede Académica das Ciências da Saúde
da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – RACS tem como missão
promover a formação e cooperação
científica na área das ciências da saúde
entre Instituições do Ensino Superior
(IES) e Centros de Investigação (CI) de
países da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP).
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FINS
1. O intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação no âmbito do ensino, da investigação,
e da inovação das ciências da saúde
2. A mobilidade académica no âmbito das Ciências da Saúde, na CPLP
3. A promoção e facilitação das relações bilaterais e multilaterais entre instituições de
ensino superior (IES) no âmbito das ciências da saúde
4. A formação ao longo da vida no âmbito das ciências da saúde

OBJETIVOS
1. Promover a cooperação entre IES que ministram formação no âmbito das ciências da
saúde
2. Dinamizar e fortalecer a cooperação no contexto da investigação, desenvolvimento e
inovação
3. Elaborar e implementar, de forma integrada e participativa, Planos de Acão conjuntos
4. Trabalhar para a mobilização de recursos financeiros junto aos respetivos governos,
organismos e agências bilaterais e multilaterais de cooperação, entre outros
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FINS

•

OBJETIVOS

5. Apoiar a realização de eventos de caracter académico, científicos e outros de interesse
cultural
6. Contribuir para a difusão e produção científica em ciências da saúde
7. Dinamizar e fortalecer a cooperação entre países e promover o acesso universal
8. Apoiar a criação e a promoção de um espaço lusófono de capacitação de recursos
humanos em saúde contribuindo para uma melhor qualidade de vida das populações
9. Reforçar a intensidade e a dimensão da cooperação entre instituições de ensino superior
e prestadoras de serviços de saúde da CPLP
10. Criar e dinamizar uma plataforma de partilha de conhecimentos, práticas e valores no
âmbito da prestação de serviços e de cuidados de saúde entre instituições cooperantes
11. Reforçar o contributo do ensino superior, do ensino profissional e da investigação no
processo de inovação em saúde no seio da CPLP
12. Promover a interculturalidade no espaço lusófono em torno do conceito de saúde e
contribuir para o desenvolvimento de programas de ação no domínio da aprendizagem
ao longo da vida
13. Fomentar a cooperação no sentido de melhorar a qualidade da formação em saúde e
maximizar o contributo que o ensino e a investigação podem contribuir para a economia
e sociedade dos países lusófonos
14. Promover o reconhecimento das qualificações e competências dos recursos humanos da
saúde no espaço CPLP
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MEMBROS
São associados efetivos os membros da Rede Académica das Ciências da Saúde da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – RACS, instituições públicas ou privadas de
ensino superior e/ou de investigação dos países da CPLP, no âmbito das ciências da saúde.
Podem ainda ser admitidos como associados honorários, mediante deliberação da Assembleia
Geral sob proposta da Direção, pessoas singulares ou coletivas que, através de serviços, ou
donativos contribuam de forma especialmente relevante para a realização dos fins da Rede.

Direitos dos Associados
Constituem direitos genéricos dos associados efetivos:
• Eleger e ser eleito para os órgãos da RACS
• Participar nas reuniões da Assembleia Geral com direito a voto nos termos dos
estatutos
• Apresentar propostas relativas à realização dos objetivos estatutários
• Exercer todos os poderes e direitos previstos nos estatutos e nos regulamentos
internos da RACS
• Ser informado sobre todas as actividades da Rede, bem como sobre as respetivas
conclusões
• Usufruir dos benefícios concedidos pela Rede
• Participar em todas e quaisquer atividades desenvolvidas pela RACS
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MEMBROS

•

PARCEIROS

PARCEIROS
São parceiros da Rede Académica das Ciências da Saúde da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – RACS, sem a qualidade de associado, as entidades de distinta natureza e de
diferentes setores da sociedade, nacionais de cada país da CPLP ou outros, que pretendam
colaborar para a concretização dos fins e dos objetivos da RACS, nomeadamente:
• Entidades da indústria e do comércio da área da saúde, nacionais de cada país da
CPLP ou internacionais;
• Empresas várias (de equipamentos e consumíveis clínicos), nacionais de cada país da
CPLP ou internacionais;
• Instituições prestadoras de cuidados de saúde (instituições hospitalares, clínicas,
públicas ou privadas);
• Instituições de Ensino Superior e Centros de Investigação fora do âmbito das ciências
da saúde;
• Associações Profissionais e Sindicais, Federações ou Confederações profissionais/
sindicais, nacionais de cada país da CPLP ou internacionais;
• Seguradoras;
• Membros a título individual, entre outros.
As Entidades Parceiras (EP) podem colaborar no desenvolvimento de qualquer projeto, em
situação de igualdade com os associados da RACS e beneficiam das vantagens que deles
resultarem.
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ENSINO
A RACS pretende promover a oferta formativa (ensino superior – cursos conferentes de
grau académico) dos membros associados, de acordo com as seguintes grandes áreas de
estudo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Audiologia / Fonoaudiologia
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Ciências Médicas / Medicina
Ciências da Nutrição
Ciências da Visão
Enfermagem
Farmácia
Fisiologia Clínica / Cardiopneumologia / Neurofisiologia
Fisioterapia
Imagem Médica e Radiações Aplicadas à Saúde
Medicina Dentária / Saúde Oral
Ortoprotesia
Podologia
Saúde e Ambiente
Terapia da Fala
Terapia Ocupacional
Terapêuticas Não Convencionais

ENSINO

•

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

•

INVESTIGAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
Pretende-se dar a conhecer as diversas iniciativas de prestação de serviços à comunidade
que os membros associados ou parceiros da Rede Académica das Ciências da Saúde da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – RACS dinamizam no âmbito das ciências da
saúde.

INVESTIGAÇÃO
Na área da Investigação pretende-se divulgar os Grupos/Centros de investigação dos membros associados da Rede Académica das Ciências da Saúde da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa – RACS como o objetivo de promover a cooperação e a angariação de
parcerias (em novos projetos a lançar ou em curso).
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
Com o objetivo de promover a cultura científica, entre as comunidades académicas e de
investigadores da CPLP, são disponibilizadas pela RACS, ligações eletrónicas para plataformas
de informação científica no âmbito das ciências da saúde.
Recursos Eletrónicos (Exemplos)
Livros
• Bookshelf (PubMed) | www.ncbi.nlm.nih.gov/books
• Directory of Open Access Books | www.doabooks.org
• Free Books for Doctors | www.freebooks4doctors.com
Repositórios
• ADT – Repositório Australiano de dissertações e teses digitais | www.caul.edu.au/caul-programs/
australasian-digital-theses
• BDTD – Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações | http://bdtd.ibict.br/vufind
• DITED – Repositório Nacional de dissertações e teses digitais depositadas na Biblioteca Nacional de
Portugal | http://dited.bn.pt
• GREDOS – Repositório Documental da Universidade de Salamanca | www0.usal.es/webusal/pt/
node/2485?bcp=universidad_digital
• RCAAP – Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal | www.rcaap.pt
• Repositório Científico da CESPU | https://repositorio.cespu.pt
• Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa | http://repositorio.ipl.pt
• Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto | http://recipp.ipp.pt
• Repositório da Escola Superior de Saúde de Alcoitão | http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/4019
• Repositório do Instituto Politécnico de Coimbra | http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/2665
• ROAR – Registry of Open Access Repositories | http://roar.eprints.org
• SHERPA – Repositório do Reino Unido | www.sherpa.ac.uk/repositories
Revistas

Outros recursos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• AHRQ (US)
• Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças (ECDC)
• Current Bibliographies in Medicine (NLM Resource
Lists, US)
• Drugbank
• EUDRA- Pharmacos
• Images: Organ System Pathology
• Infarmed
• JCR – Journal Citation Report
• OECD Health Statistics
• Portal da Saúde
• Vérsila Biblioteca Digital

BioMedCentral
DOAJ – Directory of Open Access Journals
ELS Citable Reviews in the Life Sciences (WILEY)
Europe PMC
Free Medical Journals
Index de Revistas Médicas Portuguesas
Journals for Free
Open Science Directory (EBSCO)
PLoS
PubMed Central
PubMed
Scielo
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PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

•

ORGÃOS SOCIAIS

ASSOCIADOS
No espaço CPLP estão presentemente identificadas pela Direção da RACS mais de 160
Instituições de Ensino Superior da área da saúde como potenciais associados para o ano
2017/2018.
Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas (Ciências da Saúde) – CPLP (*)
Instituições
Públicas

Instituições
Privadas

Total
Instituições

6

2

8

Brasil		 12

54

66

Cabo Verde		 1

1

2

País
Angola

Guiné-Bissau

1

0

1

Guiné-Equatorial

1

0

1

Moçambique

3

3

6

Portugal

44

29

73

São Tomé e Príncipe

1

0

1

Timor		 1

0

1

70

89

159

Total		
(*) Identificadas até outubro de 2016

Associados (março 2017)
Angola
• Instituto Superior Politécnico de Benguela (ISPB)
• Universidade 11 de Novembro – Cabinda
• Universidade Agostinho Neto (UAN) – Luanda
Brasil
• Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa – Rio de
Janeiro
Cabo Verde
• Universidade do Mindelo – S. Vicente
Moçambique
• Instituto Superior de Ciências da Saúde (ISCISA) –
Maputo
• Universidade Zambeze – Beira/Sofala
Portugal
• Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde
– Universidade Católica Portuguesa – Viseu
• CESPU, Cooperativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário, CRL – Gandra
• Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior,
CRL – Almada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Escola Superior de Santa Maria – Porto
Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico
de Bragança
Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico
de Leiria
Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico
do Porto
Escola Superior de Saúde do Alcoitão – Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias –
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches (ERISA)
– Lisboa
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra – Instituto Politécnico de Coimbra
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
– Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Saúde do Alto Ave (ISAVE) –
Amares
Universidade Atlântica – Oeiras
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa
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ORGÃOS SOCIAIS
A RACS, instituída por uma Associação de direito privado com a mesma designação, foi
formalizada em reunião de Assembleia Geral, ocorrida em Lisboa, no dia 1 de setembro de
2016.
Constituem os órgãos sociais da Rede Académica das Ciências da Saúde da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, para o biénio 2016-2018:
A Mesa da Assembleia Geral
• Instituto Universitário de Ciências da Saúde e Instituto Politécnico de Saúde do Norte – CESPU,

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL (Portugal) – Prof. Doutor António Almeida Dias

• Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa (UCL) – Rio de Janeiro (Brasil) – Prof.ª Doutora Ana Carolina
Castello Lisboa

• Egas Moniz, Cooperativa de Ensino Superior, CRL (Portugal) – Prof. Doutor José João Baltazar Mendes
A Direção
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) – Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal) –
Prof. Coordenador João Lobato

• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) – Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)
– Prof. Doutor Jorge Conde

• Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico do Porto (Portugal) – Prof. Doutor Agostinho Cruz
O Conselho Fiscal
• Universidade do Mindelo (Cabo Verde) – Prof. Doutor Albertino Graça
• Instituto Superior Politécnico de Benguela (ISPB) (Angola) – Prof. Doutor Albertino Sebastião
• Escola Superior de Saúde do Alcoitão – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Portugal) – Prof. Doutor Rui
Ribeiro
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ASSOCIADOS

•

AGENDA

AGENDA – Próximo Evento Internacional
rRACS, 2017
Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da CPLP, 2017
30, 31 de março e 1 de abril de 2017
Lisboa, Portugal
Programa: Temas gerais
•
•
•
•
•
•

Cooperação internacional
Intercâmbio académico
Mobilidade académica
Difusão das ciências da saúde
Multi e interculturalidade lusófona
Exposições científica, técnica, empresarial e de associações profissionais

Destinatários
Representantes / dirigentes de Instituições de Ensino Superior (IES) / Centros de Investigação (CI); docentes, estudantes, funcionários não docentes de IES da Saúde; profissionais
de saúde e outros interessados
Objetivo geral
Promover o intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito do
ensino, da investigação, do desenvolvimento e da inovação em ciências da saúde no mundo
lusófono
http://racscplp.org/event/rracs-2017/
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Contactos
Rede Académica das Ciências da Saúde
da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa – RACS
Morada: Av. D. João II, Lote 4.69.01
		 Parque das Nações
		 1990-096 Lisboa
Telefone: (+351) 218 980 452
Fax: (+351) 218 980 460
Email: geral@racscplp.org
NIF: 514007567

http://racscplp.org

