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João Rodrigues, 1964, 3 filhos a residir em Coimbra. 

• Médico especialista em Medicina Geral e Familiar (1996), grau de Consultor 
(2005) e desde 2014, por concurso público, Assistente Graduado Sénior. 

• Exerce atualmente clínica como médico de família e orientador de formação de 
médicos internos na USF Coimbra Celas do Centro de Saúde de Celas. 

• Desde maio de 2022, membro do Conselho Técnico da USF Coimbra Celas. 
 

Habilitações Académicas e Pós-Graduações: 
• No ano de 1998, concluiu a parte curricular do Mestrado em Nutrição Clínica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 
• No ano de 1999 terminou o Curso de pós-graduação “Direito da Medicina”, da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
• Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP) do INA com a duração de 50 horas 

que decorreu de 21 de setembro a 7 de novembro de 2006 com aproveitamento 
(16 valores). 

• Diploma do Programa de Desenvolvimento de Competências para a Gestão de 
Unidades de Saúde Familiar, pela Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, obtido na frequência de 14 de 
janeiro a 1 de julho de 2009. 

• Pós-graduação em Terapia de Casal, obtida em fevereiro de 2013 pelo Instituto de 
GESTALT. 

 

Outros aspetos relevantes 

• Membro da estrutura de Missão para os Cuidados de Saúde Primários (2005-
2008) que lançou a criação de USF, tendo estado na coordenação da elaboração 
dos Decreto-Lei das USF e dos ACeS. 

• Desde 1992 que pertence aos Corpos Diretivos do Sindicato dos Médicos da Zona 
Centro/FNAM, tendo sido seu Presidente de 2004 a 2006 e membro do Conselho 
Nacional da FNAM, tendo participado em inúmeras reuniões negociais com os 
diversos Ministros da Saúde, sobre a carreira médica e Acordos Coletivos de 
Trabalho e integrou de 2012 a 2014 a Comissão Paritária do Acordo para a área 
da avaliação de desempenho médico (Adaptação do SIADAP 3). 

• Elaboração e publicação de diversos trabalhos de índole científica e de 
investigação, na área da qualidade em saúde, destacando-se coautor da publicação 
do I Manual sobre “Monitorização da Qualidade Organizacional dos C.S.” (1997) 
e a Menção Honrosa do Prémio Pfizer Investigação da Academia de Ciências de 
Lisboa (1998). 

• Coordenador da publicação, “7×7 Medidas – Novo Ciclo para os Cuidados de 
Saúde Primários”, 1ª. edição de agosto de 2015 com a participação de mais de 100 
colaboradores da USF-AN. 

• Desde outubro de 2015, coordenador cientifico da Academia dos CSP da USF-
AN para 15 Cursos Avançados de Formação, cursos de 30 horas, sendo neste 



 
2 

momento (2017 e 2019) o responsável cientifico e formador de dois Cursos: 
Diabetes tipo2 e Governação Clínica. 

• Inúmeros artigos publicados sobre política de saúde, em diversos órgãos de 
comunicação social, incluindo a Revista dos Médicos e desde 2021 que escreve 
mensalmente para o Jornal AsBeiras. 

• Publicação do livro “Pense No Global e Atue No Local – Reflexos da Política de 
Saúde”, editora Mar da Palavra (2015) 

• Autor de um dos capítulos do livro “Da Gestão em Saúde – Casos Práticos”, João 
Ralha – Edições Sílabo (2020) e coautor dos Cadernos APT nº1, “Telemedicina, 
Telesaúde e Transformação Digital na Saúde”, abril de 2021. 

• Sócio fundador da Associação Nacional de USF e seu presidente eleito de outubro 
de 2015 até abril de 2019. 

• Após concurso público, via CRESAP, desempenhou as funções de Vice-
Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, 
I. P. de 1 de maio de 2019 até setembro de 2021. 

• De setembro de 2021 a 30 de abril de 2022, Coordenador do Grupo de Apoio 
técnico à implementação das Políticas de Saúde (GAPS) na área dos Cuidados de 
Saúde Primários. 
 

 
Coimbra, 30 de novembro de 2022 
João Rodrigues 

 
 


