
 

 

Paula Broeiro-Gonçalves – nasceu em Nova Lisboa (Huambo-Angola) em 1964 
e, desde o seu expatriamento em 1975, tem vivido em Lisboa, onde casou e foi 
mãe de quatro filhos, hoje adultos. 

É médica há 34 anos e há 28 especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF). Exerce na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais movida pela ambição de contrariar 
as iniquidades em saúde e mitigar a injustiça social. Coordenou a unidade entre 2016 e 2019. 

Colabora na formação de Médicos e de outras Profissões de Saúde:  foi Orientadora, Diretora 
e Coordenadora de Internato de MGF, foi docente na Faculdade de Medicina de Lisboa e, 
atualmente, é Professora Auxiliar na ESDH da Universidade de Évora e na Nova Medical School 
da Universidade Nova de Lisboa. 

Nesta nota biográfica, sintetiza os acontecimentos que trilharam a sua vida profissional: 

• Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, o que permitiu estabelecer um 
compromisso com o sucesso escolar. 

• Conciliou a vida de estudante e de jovem médica com a prática federada de 
basquetebol. 

• Colabora com o INFARMED desde 1995, adquiriu a competência de Medicina 
Farmacêutica em 2013 e é atualmente Presidente da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica da ARSLVT. 

• Dirigiu a equipa editorial da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar no 
triénio de 2014 a 2017, atividade que contribuiu para consolidar o seu estilo de 
liderança pelo primado das pessoas nas organizações. 

• Integrou, em 2017, o Grupo Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde nos 
Cuidados de Saúde Primários. 

• Doutorou-se na ENSP, em setembro de 2018, (Multimorbilidade em idosos 
dependentes ao cuidado das equipas domiciliárias da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados na região de Lisboa e Vale do Tejo). O caminho reflexivo deste 
percurso ampliou a sua compreensão da complexidade da vida e a relevância do 
trabalho colaborativo multi-inter-transdisciplinar das profissões de saúde. 

• É, ainda, Vice-Presidente da APMGF e membro do Conselho Superior da Ordem dos 
Médicos. 
 

 


