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AGIR COM INOVAÇÃO
Uma escola com menos papéis e com
um papel cada vez mais importante

PENSAR, AVALIAR E

Doutor e Mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra (UC). Possui Licenciatura em 
História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É Professor Associado no 
Departamento de Educação e Ensino a Distância da Universidade Aberta (UA). Atualmente é Diretor da 
Delegação Regional do Porto da UA e Coordenador do Núcleo de Estudos de Pedagogia no Ensino Superior, 
sedeado no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), da UC.
Tem publicado artigos científicos em revistas especializadas e livros nas áreas da Formação de Professores 
e das Tecnologias Digitais. Tem participado em eventos no estrangeiro e em Portugal como orador 
convidado. Domínios de especialização: Formação de Professores; Educação Digital; eLearning; Blended 
Learning; Psicologia da Educação.

Professor Catedrático na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Fernando Pessoa, Porto. 
Coordenador do Programa de Doutoramento em Ciência da Informação, na UFP. 
Agregado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro e Doutorado em Ciências da 
Computação, pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Mestre em Engenharia Eletrónica e de 
Computadores, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Os seus interesses estão centrados no uso e exploração do digital (e da informação) no contexto da 
atividade humana e em como melhorar a sua qualidade de vida. Em especial tem estado envolvido em 
projetos que exploram o digital e as tecnologias de informação e comunicação para o ensino e 
aprendizagem, quer em ambientes tradicionais, quer por via de plataformas de digital, também 
associadas com o ensino a distância.
Possui uma página Web em http://homepage.ufp.pt/lmbg/

NOTAS CURRICULARES

José António Moreira
Universidade Aberta

Luís Borges Gouveia
Universidade Fernando Pessoa

http://homepage.ufp.pt/lmbg/
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Francisco Ferreira é Professor Associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa (FCT-NOVA) e investigador do CENSE 
(Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade). Tem um significativo conjunto de publicações 
nas áreas da qualidade do ar, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Foi Presidente da 
Quercus de 1996 a 2001 e Vice-Presidente entre 2007 e 2011. Foi membro do Conselho Nacional da Água e 
do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é o Presidente da “ZERO – 
Associação Sistema Terrestre Sustentável”, uma organização não-governamental de ambiente de âmbito 
nacional.

Possui o curso do Magistério Primário, a licenciatura em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação da 
Crianças, sendo Mestre e Doutor em Ciências da Educação. É docente da Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, bem como membro integrado do Centro de Intervenção e 
Investigação Educativas (CIIE) da mesma instituição. As suas áreas de interesse, como investigador e autor 
de livros e artigos, relacionam-se com a organização e a gestão do processo de ensino e de aprendizagem 
em contextos escolares, a formação inicial e contínua de professores ou a pedagogia no ensino superior. 
Foi consultor do Ministério da Educação, no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, 
que se desenvolveu em 2017/2018. Atualmente, é presidente do Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua, para além de ser membro do Conselho de Gestão quer do «Centre for Educational 
Research and Innovation» (CERI) da OCDE, quer do Instituto de Avaliação Educativa (IAE), de Portugal.

Francisco Ferreira
Associação ZERO

Rui Trindade
Universidade do Porto
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