
O júri do Global Teacher Prize Portugal é composto por um leque abrangente de 
profissionais e especialistas de diversas áreas, sendo que, nesta primeira edição, de 2018, 
conta com: 

Presidente Honorário do Júri: Álvaro Laborinho Lúcio 
Presidente do Júri: Afonso Mendonça Reis, em representação da organização do GTP 
Júri: 

● Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa 
● Sara Rodi, em representação dos pais 
● João Brites, em representação dos alunos 
● Eduardo de Sá, em representação da comunidade científica 
● Alexandra Marques, em representação da comunidade 

Afonso Mendonça Reis é empreendedor de educação e Professor Assistente na Nova SBE. 
As Mentes Empreendedoras é um programa de desenvolvimento de liderança juvenil com 
impacto social. Na Nova SBE ensina a cadeira Implementação de Projetos com Impacto 
onde os alunos implementam projetos para ajudar organizações sociais ou de âmbito 
público. No passado foi gestor de inovação na Swisscontact e consultor de politicas públicas 
de educação e formação profissional nas Nações Unidas e OCDE. Afonso foi nomeado um 
Global Shaper pelo Fórum Económico Mundial em Julho de 2012 

Pedro Carneiro é Professor de Economia na University College London, Research Economist 
no Centre for Microdata Methods and Practice, e Research Fellow no Institute for Fiscal 
Studies. Doutorou-se em Economia na Universidade de Chicago. Publicou vários artigos 
científicos acerca dos determinantes e consequências de investimentos públicos e privados 
em crianças, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Também trabalhou em 
avaliações de programas de educação, saúde e pobreza em vários países. 

Sara Rodi é escritora e argumentista, dedica grande parte da sua obra às crianças e jovens. 
No blog  Coisas de Filhos  relata as suas peripécias enquanto mãe de 4 filhos e criou 
recentemente Coisas de Pais, com dicas diárias para desenvolver competências nos mais 
novos. Integra o movimento Por Uma Escola Diferente, para contribuir para uma mudança 
no Ensino, e participa como oradora em diversos encontros dedicados às temáticas que a 
movem.  

João Brites é economista, bailarino (b-boy) e empreendedor social. 
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Em 2010 cofundou o Movimento Transformers, um franchising social de escolas de 
superpoderes onde todos podem descobrir e aprender a usar o que mais gostam para 
transformar o mundo. Em 2014 cofundou na FAS a Amazon Summer School, um programa 
que prepara lideres sustentáveis na selva amazónica. 
Atualmente transforma o mundo colaborativamente a partir de Nova Iorque como gestor 
global de Desenvolvimento Sustentável na AB InBev. 

Eduardo de Sá é Psicólogo Clínico e Psicanalista. 
Professor da Universidade de Coimbra e do ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada.  
Director Clínico da Clínica Bebés & Crescidos (bebesecrescidos.com), da Consulta 
Universitária da Criança e do Adolescente – CUCA e do Babylab – Laboratório de Psicologia 
do Bebé da Universidade de Coimbra.  
Autor de artigos e de livros científicos na área da psicanálise e da psicossomática. Autor de 
livros de divulgação no âmbito da saúde familiar e da educação parental.  

Alexandra Marques, educadora de infância, com um percurso que cruza o desenvolvimento 
comunitário, a educação de adultos e a formação de docentes. A convicção de que a 
educação de infância é fator-chave para a qualidade de vida dos indivíduos e das 
comunidades, a partir de espaços de participação e cidadania efetivos. 
Do trabalho em meio rural, nos primeiros anos da rede pública de educação pré-escolar, 
aos desafios do desenvolvimento no interior de Moçambique e na reconstrução de Timor-
Leste, revê-se como profissional inquieta e aprendente, procurando aprofundar olhares 
sobre a sociedade/sustentabilidade a partir de processos de aprendizagem  
É atualmente diretora de educação da Fundação Aga Khan Portuga 

LIGAÇÕES ÚTEIS 

Site oficial - Portugal: www.globalteacherprizeportugal.pt 
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