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José Miguel Sousa
Centro de Formação EduFor

Natural da Madeira, é licenciado em Matemática ramo 
educacional pela Universidade de Coimbra, Mestre em 
Matemática Fundamentos e Aplicações, com 
Especialização em Administração Escolar e 
Educacional.

Diretor do Centro de Formação EduFor, professor de 
Matemática do Agrupamento de Escolas de Mangualde 
e formador acreditado nas áreas da Matemática, 
Tecnologias Educativas, Conceção e Organização de 
Projetos Educativos.

É ainda Coordenador do EduFor Innov@tive
Classroom Lab, a primeira Sala de Aula do Futuro da 
Região Centro e Norte do país, inaugurada em maio de 
2016, na sede do EduFor em Mangualde.

Participante em vários projetos europeus Erasmus+ e 
orador em vários eventos da especialidade.



Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, 

pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e Diretor do Centro Multimédia da Porto 

Editora, unidade responsável pelo 

desenvolvimento e implementação de projetos 

no domínio das tecnologias da informação e 

comunicação multimédia.

Com formação complementar na área da edição 

digital, gestão de empresas e user experience

(UX), possui mais de 20 anos de experiência 

nesta área, estando ligado à conceção de 

produtos e serviços como a Diciopédia, a 

Infopédia, o Educare.pt e a plataforma Escola 

Virtual.

RUI PACHECO
Porto Editora



Licenciado em Gestão de Empresas pela 

Universidade Lusíada, ingressou 

profissionalmente nas áreas da informação e 

das telecomunicações na Siemens e na Avetel

Telecomunicações SA.

Desempenha, desde 2011, funções de Manager

na Samsung Eletrónica Portuguesa, onde tem 

liderado projetos inovadores, como o 

lançamento da marca Samsung Business em 

Portugal, o desenvolvimento e a implementação 

das primeiras Set Top 4K no mercado nacional, 

bem como a criação de soluções Digital 

Signage, contribuindo fortemente para o 

desenvolvimento do mercado de comunicação 

digital no nosso país.

NUNO ALMEIDA
Samsung Portugal



Licenciado em Engenharia Informática 

pela Universidade da Madeira e Mestre 

em Educação, na área de 

especialização em Educação e 

Tecnologias Digitais, pelo Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa.

Docente desde 2007, leciona 

atualmente na Escola Básica e 

Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva 

Dantas – Carmo.

DANY FREITAS
EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas - Carmo



Mestre em Ensino de Matemática do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e do Secundário pela Universidade 

da Madeira e Pós-Graduado em Multimédia em 

Educação pela Universidade de Aveiro.

Formador acreditado pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação contínua, nas áreas da 

Matemática, do empreendedorismo e do uso da 

tecnologia. 

É professor de Matemática na Escola Secundária 

de Jaime Moniz.

Desempenhou funções de delegado de disciplina e 

de coordenador de projetos de educação para o 

empreendedorismo, bem como de orientador 

pedagógico e assistente convidado na 

Universidade da Madeira.

MIGUEL ÂNGELO GOMES
ES de Jaime Moniz



Secretário Regional de Educação na Região 

Autónoma da Madeira, desde 2015.

Licenciado em Educação Física e Desporto, pela 

Universidade da Madeira - onde desempenhou 

funções de Presidente da Associação Académica -

e Mestre em Gestão do Desporto, pela Faculdade 

de Motricidade Humana da então Universidade 

Técnica de Lisboa.

Foi Diretor Regional com as pastas da Juventude e 

do Desporto, para além de ter integrado diversos 

órgãos de gestão de entidades desportivas. 

Desempenhou, ainda, funções na administração 

local e participou em diversos programas de estudo 

dos sistemas educativos dos países da União 

Europeia.

JORGE CARVALHO
Secretário Regional de Educação



http://www.dnoticias.pt/novasconferencias

