
 

 

MARCO GOMES - Moderador 

Professor, Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa e Doutor em 

Psicologia da Educação, pela Universidade da Madeira. 

Lecionou no ensino superior, foi Diretor Pedagógico da Escola da APEL e, desde 2015, exerce funções de 

Diretor Regional de Educação. 

 

 

TEÓFILO CUNHA 

Atual Presidente da Câmara Municipal de Santana e da Associação de Municípios da Região Autónoma 

da Madeira, é licenciado em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto.  

Tem vasta experiência em funções autárquicas, bem como ao nível da direção partidária concelhia, 

regional e nacional. 



 

PAULO PEREIRA 

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e Pós-Graduado em Finanças pela 

Universidade Nova de Lisboa, integra o grupo de promotores que constituiu a DerivaFator - Corporate 

Finance, Lda. 

Exerceu funções de responsável financeiro em entidades ligadas aos setores turístico, imobiliário, 

tecnológico e automóvel a operar a nível nacional e assumiu cargos de administrador e diretor-geral em 

empresas líderes na Região Autónoma da Madeira. 

É Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, desde 2018. 

 

 

 

RENATO CARVALHO 

Doutorado em Psicologia pela Universidade de Lisboa e Presidente da Delegação Regional da Madeira 

da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Exerce funções como psicólogo na Secretaria Regional de Educação, foi formador, docente universitário 

e membro do Centro de Investigação em Ciência Psicológica na Universidade de Lisboa. 

É autor de programas de intervenção e de vários artigos em publicações científicas internacionais, onde 

também é revisor. 

 

 

 

VÁLTER CORREIA 

Licenciado em Geografia (ramos científico e educacional), pela Universidade de Lisboa. 

Ao longo do seu percurso profissional exerceu diferentes cargos de gestão na carreira docente, sendo 

atualmente Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche 

do Porto Moniz. 

Conta, igualmente, com experiência ao nível da política autárquica – foi presidente Câmara Municipal 

do Porto Moniz e da Junta de Freguesia do Seixal. 

 


