
 

Eunice Isabel do Nascimento Carrapiço, nasceu em 1983, em Tavira. Reside em Lisboa.  

Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 2007. Médica 
especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF) desde 2013. Exerceu como médica de família na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) São João do Estoril (ACES de Cascais) e 
participou ativamente na evolução desta unidade para Unidade de Saúde Familiar (USF) em 2014, 
tendo sido cofundadora e dinamizadora do conselho técnico desta USF (2013 – 2016).  

Durante o Internato Médico da especialidade e nos primeiros anos de exercício como especialista em 
MGF, desenvolveu atividades de formação para internos e equipas multiprofissionais de cuidados de 
saúde primários nas áreas de: desenvolvimento profissional contínuo; motivação profissional; 
comunicação interpessoal; gestão pessoal de saúde e autonomia do doente; gestão da consulta; 
gestão da prática clínica; liderança, coesão e desenvolvimento de equipas; integração de cuidados; 
governação clínica e de saúde – das quais resultaram comunicações orais e publicações em revistas 
nacionais e no Brasil, bem como capítulos do Tratado de Medicina de Família e Comunidade (Brasil, 
2018). 

Com o propósito de expandir e diversificar vivências e horizontes realizou um estágio internacional no 
setor de cuidados primários do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre-Brasil (2011) e uma 
missão humanitária na Guiné-Bissau (2017). 

Coordenadora da Equipa Regional de Apoio (ERA) ao Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde 
Primários da ARSLVT, IP (2016-2020) onde, para além das funções habituais de uma ERA, impulsionou 
projetos inovadores, tais como: “Desenvolvimento da Governação Clínica e de Saúde nos ACES”, em 
estreita colaboração com todos os conselhos clínicos e de saúde, desde 2016; “Projeto DORA – 
Desenvolvimento Organizacional das Unidades Funcionais dos ACES” desde 2017; “Centro de Saúde + 
Próximo”, iniciado em 2019; “Papel do farmacêutico num Centro de Saúde” com ações exploratórias 
locais, desde 2019. 

Coordenadora Regional dos Programas de Rastreio de base populacional na ARSLVT, IP (2017-2020) – 
oncológicos; retinopatia diabética e visual infantil, com aproximação entre as equipas dos centros de 
saúde e os serviços hospitalares do SNS associados a estes rastreios.  

Integrou vários grupos de trabalho, entre eles: Grupo para a elaboração do Plano Regional das 
Demências para a Região de Saúde LVT (2019); Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento das 
Unidades de Cuidados na Comunidade (2017-2019); Comissão Nacional de Trauma (2017) e Comissão 
Técnica Nacional (2017-2019).   

Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte desde fevereiro de 2019. 

Orientadora de formação da especialidade de Medicina Geral e Familiar, de internos do ano comum, 
de médicos de outros países e de alunos das Faculdades de Medicina de Lisboa (2014-2017).  

Revisora científica da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (2013-2018). 

Para desenvolver as suas competências de gestão realizou o Executive Master em Gestão de Serviços 
de Saúde (INDEG – ISCTE Executive Education) (2019 – 2020) e a parte curricular do Curso de 
Doutoramento em Saúde Pública – Especialidade em Política, Gestão e Administração da Saúde ENSP 
(2020-2022). 

Inscrita na Competência de Gestão de Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos desde 2021. 


