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SUMÁRIO EXECUTIVO
 
A RACS – Rede Académica das Ciências da Saú-
de da Lusofonia irá organizar a sua 3.ª Reunião 
internacional nos próximos dias 02 a 04 de ju-
lho de 2020, que irá decorrer na Altice Fórum 
Braga. 

A organização deste evento está a cargo de 
10 instituições de ensino superior, e preten-
de construir, convosco, uma parceria sólida 
para a organização do mesmo que contará com 
mais de 500 participantes provenientes de 10 
países lusófonos e reunirá investigadores, pro-
fissionais e decisores ligados à saúde e ao en-
sino superior.

Website: www.esenf.pt/3rracs
Data de exposição: 
02 a 04 de julho de 2020

Número previsto de participantes: 
500-750 participantes previstos

N.º de espaços de exposição disponíveis: 
26 espaços para stand de 2,5m por 2,5m.

Estão disponíveis os seguintes formatos de 
apoio:
• Expositor Platina 
• Expositor Ouro 
• Expositor Prata 
• Expositor Bronze

ENQUADRAMENTO
No sentido de promover o intercâmbio e o de-
senvolvimento da cooperação internacional no 
âmbito do ensino, da investigação e da inovação 
em ciências da saúde no mundo lusófono rea-
liza-se, entre 02 e 04 de julho de 2020 no Alti-
ce Fórum Braga, a 3.ª Reunião internacional da 
Rede Académica das Ciências da Saúde da Lu-
sofonia.

Este evento contará com delegações institucio-
nais e oficiais dos seguintes países: Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Ma-
cau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste.

O Programa da 3.ª Reunião internacional da RACS 
foi, assim, estruturado sob a forma de Painéis, 
Conferências e Sessões científicas simultâneas 



(comunicações orais e workshops) organizadas 
por áreas das ciências da saúde e reuniões dos 
Núcleos Académicos. Contará, ainda, com expo-
sições científicas, académicas, culturais, empre-
sariais, técnicas e corporativas, contando, para 
o efeito, com a participação de personalidades 
nacionais de reconhecido mérito. 

O Programa cientifico e académico será orga-
nizado tendo em conta as seguintes área da 
saúde: Audiologia, Ciências Biomédicas Labo-
ratoriais, Ciências Dentárias, Ciências Farma-
cêuticas/Farmácia, Ciências Médicas, Ciências 
da Nutrição, Ciências da Visão, Enfermagem, 
Fisiologia Clínica, Fisioterapia, Imagem Médica 
e Radioterapia, Ortoprotesia, Psicologia da Saú-
de / Psicologia Clinica, Podologia, Saúde e Am-
biente, Saúde Oral, Terapêuticas Não Conven-
cionais, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional.

Objetivo
Promover o intercâmbio e a cooperação inter-
nacional no âmbito do ensino, da investigação, 
do desenvolvimento e da inovação em ciências 
da saúde, no mundo lusófono.

Destinatários
• Investigadores em ciências da saúde
• Profissionais de saúde
• Representantes oficiais e institucionais
• Representantes/dirigentes de Instituições 

de Ensino Superior (lES)
• Docentes, estudantes, funcionários não do-

centes de IES da Saúde;
• Outros interessados nas temáticas.

FORMATOS DE PARCERIA
1. EXPOSITOR PLATINA 
Oferta de valor:
• Pitch de 20 minutos no Espaço Empresas
• Espaço para montagem de Stand (escolha 

preferencial de entre os espaços não reser-
vados)

• Logótipo em website do evento, desdobrá-
vel e projetado em auditório 

• Encarte, nas pastas dos participantes, de 
flyers (disponibilizado pelo expositor), mer-
chandising e/ou estacionário (a disponibi-
lizar pelo expositor) a entregar aos partici-
pantes 

• Roll-up institucional (número ilimitado) a colo-
car nos espaços destinados para os parceiros 
e/ou nos espaços de reunião

• 6 inscrições no evento
• 6 inscrições no Jantar de Gala do evento 
• Investimento: 5.000,00€

 
2. EXPOSITOR OURO 
Oferta de valor:
• Espaço para montagem de Stand (escolha 

preferencial de entre os espaços não reser-
vados)

• Logótipo em website do evento, desdobrá-
vel e projetado em auditório 

• Encarte, nas pastas dos participantes, de 
flyers (disponibilizado pelo expositor), mer-
chandising e/ou estacionário (a disponibi-
lizar pelo expositor) a entregar aos partici-
pantes 

• Roll-up institucional (apenas nos espaços 
destinados para os parceiros) 

• 10 inscrições no evento
• Investimento: 3.500,00€ 



 
3. EXPOSITOR PRATA 
Oferta de valor:
• Espaço para montagem de Stand (escolha 

preferencial de entre os espaços não reser-
vados)

• Logótipo em website do evento e desdob-
rável 

• Encarte, nas pastas dos participantes, de 
flyers (disponibilizado pelo expositor), mer-
chandising e/ou estacionário (a disponibi-
lizar pelo expositor) a entregar aos partici-
pantes 

• Roll-up institucional (apenas nos espaços 
destinados para os parceiros) 

• 5 inscrições no evento
• Investimento: 1.250,00€ 

4. EXPOSITOR BRONZE 
Oferta de valor:
• Oferta de espaço para montagem de stand 
• Encarte, nas pastas dos participantes, de 

flyers (disponibilizado pelo expositor), mer-
chandising e/ou estacionário (a disponibilizar 
pelo expositor) a entregar aos participantes 

• Investimento: 750,00€ 

ENTIDADES EXPOSITORAS
Exposição Académica - instituições de ensino 
superior, centros de investigação e associações 
de estudantes.

Exposição Empresarial e Técnica - empresas de 
equipamentos e materiais na área da saúde, in-
dústria e tecnologia, farmacêutica, empresas de 
serviços na área da saúde, empresas de forma-
ção na área da saúde.

Exposição Corporativa - organizações profis-
sionais de saúde da CPLP.

ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO
Os 26 espaços de exposição têm uma área de 
2,5 por 2,5 metros. Os espaços de exposição 
serão atribuídos tendo em conta a ordem de 
entrada da inscrição. Os espaços de exposição 
dispõem de tomada de eletricidade e acesso à 
internet através de rede sem fio.

DATA E HORÁRIO
Montagem: 01 de julho de 2020 das 9:00 às 
18:00horas
Desmontagem: 04 de julho de 2020 das 13:00 
às 18:00 horas
Exposição: 02 e 03 de julho de 2020 das 9:00 às 
18:00 horas e dia 04 de julho de 2020 das 09:00 
às 13:00 horas.

APOIO AO EVENTO E RESERVA DE ESPAÇO
A inscrição é realizada pelo e-mail: racs.lusofo-
nia@gmail.com indicando os dados da empre-
sa, o formato de parceria e o contacto direto do 
responsável pela participação.
Data de inscrição: 01 de outubro de 2019 a 11 
de julho de 2020.

A aceitação dos pedidos de participação 
será por ordem de chegada  das pospostas 
(data e hora local de Portugal Continental) 



LOCAL
A Reunião Internacional da Rede Académica 
das Ciências da Saúde da Lusofonia decorrerá 
nas instalações Altice Forum Braga, Av. Dr. 
Francisco Pires Gonçalves, 4711-909 Braga. 
Estacionamento de 1 viatura disponível com a 
reserva de stand.



FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento deverá ser realizado por trans-
ferência bancária para a conta da Rede Aca-
démica das Ciências da Saúde da Comuni-
dade dos Países da Lusofonia), devendo o 
comprovativo de inscrição ser digitalizado e en-
viado para os emails: geral@racslusofonia.org  
ou racs.lusofonia@gmail.com
• IBAN: PT50 0035 0379 00004417 730 84
• SWIFT Code/BIC: CGDIPTPL
• Nome do Banco:  Caixa Geral de Depósitos

O pagamento deverá ser realizado da se-
guinte forma: 25% do valor no ato de inscri-
ção, não reembolsável em caso de desistên-
cia; os restantes 75% do valor total devem 
ser liquidados até 15 de junho de 2020.





Comissão Organizadora:  

• Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS
• Membros da RACS (região norte de Portugal):

• Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL (CESPU) - Vila Nova de Famalicão, 
Penafiel e Gandra - Portugal

• Escola Superior de Enfermagem do Porto - Portugal
• Escola Superior de Saúde de Santa Maria – Porto - Portugal
• Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa - Oliveira de Azeméis - Portugal
• Instituto Piaget – Escola Superior de Saúde - Vila Nova de Gaia - Portugal
• Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde – Bragança - Portugal
• Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde – Porto - Portugal
• Instituto Superior de Saúde - ISAVE  – Amares - Portugal
• Universidade Católica Portuguesa – Porto - Portugal
• Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem - Braga - Portugal

CONTACTOS
Para mais esclarecimentos contacte:
Dra. Anabela Costa (+351 915  677  972)
geral@racslusofonia.org  
ou racs.lusofonia@gmail.com


