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GLOBAL TEACHER PRIZE PORTUGAL: ESTÁ DE 
VOLTA A PORTUGAL O NOBEL DA EDUCAÇÃO  

• Prémio dirigido a todos os docentes que exerçam a profissão, desde o pré-
escolar ao 12º ano de escolaridade (regular ou outros) 

• Candidaturas espontâneas ou recomendações abertas de 11 de fevereiro até dia 
22 de Março de 2021 

• Informações e candidaturas em www.globalteacherprizeportugal.pt 
 

 
 
O GLOBAL TEACHER PRIZE PORTUGAL está de volta e vai voltar a distinguir os 
professores que se desatacam na identificação e na resolução criativa e eficaz de situações 
em contexto escolar. 
 
Este prémio português é a versão nacional do chamado “Nobel da Educação”, o prémio global  
Global Teacher Prize (GTP),  uma iniciativa presente em mais de 120 países, com o intuito 
de celebrar e reconhecer o papel dos professores em todo o Mundo.  
 
Estas distinções - tanto a versão nacional como a global - centram-se na divulgação das 
melhores metodologias de ensino e projectos inovadores desenvolvidos pelos professores, 
potenciando assim a capacidade e o aproveitamento escolar dos alunos. 
 
O prémio internacional, promovido pela Fundação Varkey, marca, assim, presença direta em 
Portugal pelo 4º ano consecutivo, pelas mãos de Afonso Mendonça Reis, elemento do Júri 
Internacional e fundador e presidente do júri da edição portuguesa. 
 
Esta edição de 2021 conta, desde já, com uma novidade no Júri, cuja presidência é agora assumida 
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pela Professora Elvira Fortunato, que sucede, assim, a Álvaro Laborinho Lúcio (cujo mandato 
agora terminou na edição anterior. Na presidência executiva mantém-se Afonso Mendonça Reis, em 
representação da organização do Global Teacher Prize Portugal (GTPP), que conta, para esta missão, 
com uma equipa de luxo, composta por: Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa 
e Sofia Barciela, jornalista na área da Educação. O júri contará ainda com um representante dos 
alunos, a anunciar em breve.  
 

O Global Teacher Prize Portugal tem um prémio de 30.000€, valorizando a profunda 
importância dos professores no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do nosso 
país e das comunidades onde estão inseridos. Esse é também o foco da campanha de 
comunicação do projecto – Obrigado Professor – onde são os próprios alunos a reconhecer 
esse papel e a agradecer aos seus professores tudo aquilo que eles fazem nas salas de aula 
de Portugal. 
 
O Prémio é dirigido a todos os docentes que exerçam a profissão, desde o pré-escolar ao 12º 
ano de escolaridade (regular ou outros). 
 
As candidaturas poderão ser submetidas online no site do Global Teacher Prize Portugal – 
www.globalteacherprizeportugal.pt - pelos próprios professores. 
 
Apesar de as candidaturas serem da responsabilidade dos professores, toda a Comunidade - 
Pais, Alunos etc – é convidada a recomendar os professores que considerem merecer a 
distinção (basta ir ao site do GTPP e entrar em "Quero propor professores para o prémio". O 
prazo das recomendações termina mais cedo). A revelação do vencedor acontece no evento 
final marcado para Maio deste ano. O prémio é auditado pela PwC Portugal. 
 
Já várias personalidades e figuras públicas se associaram ao projecto, entre elas Vhils, João 
Vieira Pinto, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, Fernando Serrano, Vasco Palmeirim, 
Laurinda Alves, Margarida Pinto Correia, Vera Fernandes e Pedro Ribeiro. 
 
De referir que o Global Teacher Prize Portugal apenas é possível através do apoio da 
Fundação Galp, Delta Cafés, Federação Portuguesa de Futebol, TVI, Rádio Comercial, 
Cision, GFK e PwC Portugal, permitindo assim investir na educação dos nossos jovens e 
impactando todos os quadrantes da sociedade, promovendo a qualidade de vida das famílias 
e ajudando a desenvolver uma sociedade mais próspera e sustentável. 
 
Este prémio nacional conta ainda com uma parceria especial com o Plano Nacional das Artes 
um projeto dos ministérios da Cultura e da Educação que tem como objetivo tornar as artes 
mais acessíveis aos cidadãos, em particular às crianças e aos jovens, através da comunidade 
educativa, promovendo a participação, fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e 
aprendizagem ao longo da vida. 
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Saiba mais sobre os finalistas das edições anteriores em www.globalteacherprizeportugal.pt/ 
no separador "Edições anteriores". 
 
 


