
Ricardo Rodrigues, Doutorado em Política Social pela Universidade de York (Reino Unido) 
e com formação académica em Economia pelo ISEG, tem-se especializado em estudos 
comparativos de política social na área das políticas públicas do envelhecimento, saúde e 
cuidados continuados. Em particular, a sua investigação versa as desigualdades em matéria 
de saúde e acesso aos cuidados, os seus determinantes (com um especial enfoque em 
questões do género e desigualdades de cariz socioeconómico) e efeitos a médio e longo prazo 
nos pacientes, cuidadores informais e sustentabilidade dos sistemas públicos. 
Atualmente é o responsável pela Unidade de Investigação em Saúde e Cuidados Continuados 
e Vice-Director do European Centre for Social Welfare Policy and Research, um centro de 
investigação inter-governamental de ciências sociais sediado em Viena, Áustria.
Tem desenvolvido colaborações na área dos cuidados continuados com a OCDE, OMS e 
Comissão Europeia na condição de perito na área do envelhecimento e cuidados continuados. 
Coordena um projeto internacional financiado pela União Europeia que visa investigar a 
evolução das desigualdades do género no uso e prestação de cuidados ao longo de várias 
gerações na Europa e Canadá (FutureGEN). Encontra-se também envolvido num estudo sobre 
o impacto da pandemia gerada pelo COVID-19 no bem-estar da população em idade ativa na 
Áustria, com um particular enfoque nos cuidadores informais.

Ricardo Rodrigues holds a PhD in Social Policy and Social Work (University of York, UK) and has 
a background in Economics (ISEG, Portugal). His research interests include comparative 
research of public policies in the fields of ageing, health and long-term care. In particular, his 
research focuses on inequalities in health and access to care, their determinants (with a 
special emphasis on gender and socio-economic inequalities), as well as their long-term 
effects on users, informal careers and welfare systems.
He is currently the Head of the Health and Care Unit at the European Centre for Social Welfare 
Policy and Research, an inter-governmental research centre based in Vienna.
He has worked together with several international organisations, such as the OECD, WHO and 
European Commission on projects and initiatives related with ageing and long-term care. 
Currently, he is the coordinator of an International EU funded Project (GENDER-ERA net 
programme of the European Union) on evolving gender differences in health & care delivery 
over several generations in Europe and Canada (FutureGEN). He is also involved in a study on 
the impact of the COVID-19 pandemic on the wellbeing and health of the working age 
population in Austria, with a particular emphasis on informal careers.

Ricardo Rodrigues


