
 
Conheça os oradores do Seminário “Semana SeguraNet 2015” 

  
Ana Margarida Pires Miranda Poças Marques, natural de Castro 
Daire, nascida em 29 de agosto de 1951; 
Licenciou-se em Matemática - Ramo Educacional na Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra; 
Ingressou no Ministério da Educação no ano de 1975 como 
professora do 1º Grupo disciplinar; 
Em 1992, entra para a direção da Escola Básica e Secundária 
Quinta das Flores, onde ainda permanece atualmente, exercendo 
os cargos de Secretária, Vice-presidente do Conselho 
Administrativo, Subdiretora e Diretora. 

 Sofia Isabel Rasgado Rodrigues Monteiro , Licenciada em 
Sociologia, ISCTE (1994). Concluiu o grau de Mestre em Saúde 
Pública em 2010 na Escola Superior de Saúde Pública, UNL.  
Entre 1998-2001 trabalhou como investigadora no CESIS, tendo 
participado em diversos estudos científicos. 
De 2001 a 2007 foi responsável pelo apoio técnico ao Programa 
Rede Social, ISS,IP, nomeadamente na dinamização, monitorização 
e avaliação das Redes Sociais Concelhias, na articulação com os 
interlocutores dos Centros Distritais, pela Base de Dados, na 
organização, coordenação e dinamização de ações de formação, 
bem como de outros eventos de âmbito nacional.  
De 2007 a 2015 e, ainda no ISS,I.P., desempenhou funções como 
representante técnica na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados e foi responsável pela articulação com o Ministério da 
Saúde, ao nível do planeamento, implementação, 
acompanhamento, monitorização e avaliação. 
 Atualmente, encontra-se a desempenhar funções na Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, no Departamento Sociedade de 
Informação, sendo responsável pelo Centro Internet Segura. 
 

 Jorge Orlando Soares da Silva Queirós, Diretor do Departamento 
de Informação, Comunicação e Relações Internacionais do 
Instituto Português do Desporto e Juventude. 
Licenciado em Relações Internacionais pela Universidade do 
Minho, tendo dado início à sua carreira profissional na área da 
juventude em 1991, como assessor da Direção do então Instituto 
Português da Juventude. Desde então e até 2000 desempenhou 
funções na MOVIJOVEM/Cartão Jovem, no ex-Instituto Português 
da Juventude e também no Gabinete de Apoio e Estudos e 
Planeamento. 
A partir de 2000 tem assumido várias funções de direção de 
departamento, onde se incluem a Informação aos Jovens e os 
Programas, e, finalmente, o Departamento de Informação, 
Comunicação e Relações Internacionais, cargo que ocupa na 
atualidade. 



 
  

João Carlos Sousa é licenciado em Física pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa com formação pós-graduada 
em Comunicação Educacional Multimédia. Professor do Ensino 
Secundário Consultor, formador com várias certificações, 
investigador na área da Educação e líder associativo, tem 
desenvolvido a sua carreira profissional na área das tecnologias 
educativas e da aprendizagem das ciências em ambientes formais 
e não-formais, apresentando regularmente comunicações em 
eventos e tendo vários artigos e capítulos de livros publicados. 

  
Jorge Duque, Investigador Criminal com a categoria de Inspetor 
Chefe e Mestre em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa, 
na Polícia Judiciária há cerca de 29 anos, sendo 22 na área da 
Criminalidade Informática. Participou na primeira operação 
internacional de combate à pornografia de menores operação 
“Catederal” e ao longo do tempo liderou inúmeras operações e 
participou em trabalhos sobre a mesma matéria. 

 Gustavo Neves estudou Ciências de Computação na Universidade 
do Minho até 1999, altura em que foi trabalhar para a Fundação 
para a Computação Científica Nacional em desenvolvimento de 
software e administração de Bases de Dados. Desde 2002 até ao 
presente, pertence ao Serviço de Resposta a Incidentes de 
Segurança da FCT-FCCN - o CERT.PT - fazendo tratamento de 
incidentes e desenvolvendo guias de boas práticas e 
recomendações de segurança informática. Participa em fóruns 
internacionais da especialidade e obteve certificações do 
programa europeu TRANSITS e do "Software Engineering Institute" 
da Universidade de Carnegie Mellon, nos EUA. Desde 2013, é 
Gestor dos Serviços de Segurança da FCT-FCCN, que incluem os 
serviços CERT.PT, a Linha Alerta e a Linha Ajuda, bem como o 
projeto internacional de combate a botnets "Advanced Cyber 
Defense Center (ACDC)". É ainda formador das ações promovidas 
pelo CERT.PT nas áreas de “Criação de Capacidade de Resposta a 
Incidentes de Segurança” e “Fundamentos de Tratamentos de 
Incidentes”. 
 

 

 
Lígia Azevedo, Licenciatura em Matemática Educacional pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra 
(1998), mestrado em Ciência da Educação, especialidade em 
Informática Educacional pela Universidade Católica (2007). Entre 
2006 e 2009, integrou a equipa do Centro de Competência TIC 
Malha Atlântica. Desde 2010 até ao presente integra a Equipa de 
Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da Educação. 
 
 



 
 Clara Guerra é consultora coordenadora no Serviço de Informação 

e Relações Internacionais da Comissão Nacional de Proteção de 
Dados (CNPD), onde trabalha desde 1997. 
Coordenou o Projecto DADUS, um programa de divulgação e 
sensibilização da CNPD, dirigido às escolas e destinado às crianças 
e jovens dos 10 aos 15 anos, no âmbito do qual animou dezenas 
de sessões em escolas por todo o país. 
Integra o Grupo de Trabalho sobre Educação Digital, assente numa 
rede internacional de autoridades de proteção de dados. É 
também membro de vários subgrupos do Grupo de Trabalho de 
Proteção de Dados da UE (Grupo do Artigo 29.º) e participa 
regularmente nas Conferências Europeia e Internacional de 
proteção de dados e privacidade, bem como nos trabalhos da 
Rede Ibero-americana de Proteção de Dados. 
 
 

  
Maria Margarida Saco, licenciada em Serviço Social e Mestre em 
Ciências Sociais, participou e/ou coordenou vários projectos na 
área da educação, informação aos jovens e programas para a 
juventude, paz e não-violência, combate à violência doméstica e 
cooperação internacional. 
 Atualmente trabalha no Departamento de Comunicação, 
Informação e Relações Internacionais do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, coordenando a rede de Lojas PontoJA 
(postos de informação aos jovens) e a Campanha Movimento 
Contra o Discurso de Ódio – Jovens pelos Direitos Humanos 
Online, em Portugal. 
Coordenou também o projeto Linha Ajuda Internet Segura até 
janeiro de 2015. 
 

 
 

 
Maïté Debry is Project Manager at European Schoolnet on school 
collaboration projects, Internet Safety activities and Science, 
Technology, Engineering and Maths education initiatives.  
She is in charge of the all the questions and challenges related to 
Internet Safety for the eTwinning programme. She coordinates a 
specific Task Force on these issues with National Support Services 
and implements all activities related to eSafety on the eTwinning 
platform.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
João Manuel Lopes Graça licenciou-se em Ensino de Física e 
Química, pela Universidade do Minho em 1994. Em 2011 faz um 
Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Informática 
Educacional, pela Universidade Católica Portuguesa. Na mesma 
universidade, em 2013, faz um Mestrado em Ciência da Educação - 
Administração e Gestão Escolar. 
Em termos profissionais, exerce funções de direção há 20 anos, 
sendo atualmente Subdiretor do Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde. 
Colabora com o Centro de Competência Entre Mar e Serra no 
projeto Go! Mobilidade Educação, na qualidade de formador. Da 
mesma forma, colabora com o Centro de Formação do Alto 
Cávado na implementação de projetos de formação nas áreas dos 
percursos georreferenciados, plataformas de comunicação, 
colaboração e de implementação de comunidades de prática. 

  
Paula Cristina Correia Duarte é licenciada em Serviço Social pelo 
Instituo Superior Miguel Torga de Coimbra desde 1993. Concluiu 
em 1998 uma Pós-Graduação em Reinserção Social, na 
Universidade Internacional da Figueira da Foz. 
De 1993 a 1995 exerceu funções da assistente social, no Projeto 
Integrado de Intervenção Precoce em Góis. 
Em 1996 iniciou, como assistente social, a sua atividade no 
Instituto de Apoio à Criança (IAC). 
Desde 2000 é Coordenadora do Instituto de Apoio À Criança em 
Coimbra, sendo responsável por uma equipa técnica 
multidisciplinar que procura promover e defender os Direitos da 
Criança. 
Em 2011, assumiu a vice coordenação do núcleo distrital de 
Coimbra da EAPN. 
 

  
Paulo Jorge Vieira é licenciado em Desenvolvimento Comunitário 
e Saúde Mental, pelo ISPA - Instituto Universitário de Ciências 
Psicológicas, Sociais e da Vida, possui uma pós-graduação em 
Gestão e Avaliação de Projetos e é mestrando em Migrações 
Internacionais. Entre 2010 e 2012 desempenhou a função de 
Coordenador da Zona Sul e Ilhas, sendo responsável pelo 
acompanhamento e avaliação dos projetos Escolhas aprovados no 
Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Atualmente colabora com o 
Programa Escolhas, como Gestor Nacional de uma rede de 107 
Centros de Inclusão Digital. 
 



 
  

Maria Inês Leiria Barroso Ferreira Lopes é licenciada em Ed. Física 
e Mestre em Ciências do Desporto, pela Faculdade de Motricidade 
Humana. É professora de Ed. Física no Agrupamento de Escolas de 
Sá da Bandeira, onde exerceu funções de Coordenadora do Plano 
Tecnológico da Educação. 
A sua atividade profissional tem sido predominantemente 
desenvolvida na estrutura distrital e nacional do Desporto Escolar, 
sendo atualmente Vereadora da Educação e do Desporto na 
Câmara Municipal de Santarém. 

 


