O Município de Lagoa, aceitando o desafio
lançado pela Comissão Europeia e pela
Agência Nacional ERASMUS + Educação e
Formação, aderiu à iniciativa Network of Role
Models, que se encontra na sua segunda
edição. O projeto visa promover a inclusão
social, a cidadania, a igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos, e pretende destacar cidadãos/ãs pelo seu percurso ou
competências.
Pretende-se consciencializar todos/as os/as
beneficiários/as para a existência de barreiras
económicas e culturais durante o percurso de
vida de algumas pessoas. Potencia-se assim,
uma aprendizagem sobre a individualidade da
pessoa, fortalecendo a autoestima, a autoconfiança e o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais.
Duração do projeto
1 de novembro de 2019 a 30 de junho de 2020
Modelos inspiradores| Role Models
Os Role Models (modelos inspiradores) são
cidadãos/ãs do concelho de Lagoa que derivado às
suas experiências e objetivos, bem como às
escolhas que efetuaram ao longo do seu percurso
se tornaram reconhecidos a nível local, nacional ou
mesmo internacional. Através da partilha de experiências, estes role models (modelos inspiradores)
irão motivar os seus pares a ultrapassar os seus
problemas, adversidades, sempre numa perspetiva
positiva, resiliente e de superação.

eu sou
um modelo
inspirador
#networkofrolemodels

Idade: 30 anos
Formação: Curso Profissional de Cozinha e
Licenciatura em Ciências Documentais e Editoriais
Profissão: Comediante
“Apesar de nunca ter enfrentado pobreza, durante a
infância e juventude, existiram algumas limitações
económicas que poderão ter condicionado o meu
percurso escolar e académico.
Em relação à carreira de humorista, aquilo que seria à
partida uma desvantagem geográfica, viver longe dos
grandes centros urbanos de Lisboa/Porto, onde este
meio prolifera, e ter um dialeto próprio que é omitido
nos meios de comunicação, talvez tenha sido algo a
meu favor, demarcando-me dos demais pares da
mesma área.”

Idade: 19 anos
Formação: Estudante de Economia
Profissão: Modelo
“Nasci na maior ilha de Cabo Verde , Santiago. É um país
de belezas naturais, com uma cultura única, conquanto,
não disponibiliza aos habitantes as condições básicas
de vida e em função disso, com apenas 7 anos de idade
imigrei para Portugal em busca de melhores condições
de vida. O meu sonho desde criança era viver no mundo
da moda, foi difícil, mas consegui. Sou Miss Lagoa, Miss
Algarve, Miss Top Model, Miss Teen Universe Portugal
e uma Role Model, por isso nunca deixem que as
opiniões das outras pessoas interfiram nos vossos
sonhos.”

