
PESSOAS QUE 
NOS INSPIRAM



Boyan Slat
"Boyan Slat, um “miúdo” que, em 2015 e com
18 anos, decidiu dedicar a sua vida à missão
de limpar os oceanos desenvolvendo uma
solução que varre o plástico do mar. Contra
todas as vozes que se levantaram
questionando o valor e o efetivo impacto da
sua iniciativa, não desistiu e apostou tudo o
que tinha – e o que não tinha arranjou forma
de conseguir – na sua missão. Estudou,
investigou, mandou-se ao mar e, hoje, tem um
projeto de referência – o The Ocean Clean Up
–, com provas dadas e que, todos os dias,
recolhe toneladas de resíduos dos oceanos.
Hoje, com 26 anos, está a desenvolver
tecnologia que permita fazer esta recolha
também em rios, de forma a limpá-los e a
evitar que os resíduos cheguem ao mar. Um
exemplo de determinação, de resiliência e de
foco. Para mim, uma inspiração."

CARLA GROU

https://www.boyanslat.com/
https://theoceancleanup.com/


"São várias as pessoas que me inspiram a tornar um ser humano melhor. A minha família,
os meus amigos, algumas celebridades. Mas hoje é da Luna Reyes que falo, uma
voluntária da Cruz Vermelha que consolou um migrante senegalês, que se encontrava a
chorar quando chegou a Ceuta. O momento foi capturado e tornou-se viral. No entanto,
e apesar de a jovem ter desvalorizado o gesto, acabei por me sentir bastante inspirada ao
ler a notícia pois fez-me pensar que, por mais pequenas que sejam as ações que
tomemos, podemos sempre melhorar significativamente o dia de alguém."

FRANCISCA PORFÍRIO

Luna Reyes

https://www.boyanslat.com/
https://www.boyanslat.com/


Ricardo Araújo
Pereira

SOFIA RAINHO

"É um dos humoristas que mais admiro e
mais gargalhadas me consegue arrancar.
E eu fã da arte de me fazerem rir,
confesso. Ainda mais se se tratar de um
sentido de humor inteligente e acutilante
como é o caso do de Ricardo Araújo
Pereira. A forma como retrata e brinca
com a atualidade política e os seus
protagonistas em particular não tem
preço nem igual. É exímio. E a
simplicidade com que me desarma e me
faz rir, continua a surpreender-me
sempre que o oiço."



"É como apresentadora que a acompanhei mais, mas há muito tempo que a Catarina Furtado se serve
também da sua boa comunicação para dar voz por quem não a tem, defendendo temas de grande
relevância como o são a Igualdade de Género, o Trabalho Infantil, a dificuldade no acesso à Educação,
entre tantos outros. Como Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População
(UNFPA) e coautora do programa televisivo Príncipes do Nada, percorreu muitos países do mundo em que
a violência física e psicológica são a realidade. Foram muitas e intensas as histórias que divulgou sobre
essas viagens, e que a continuo a ver partilhar através da televisão e das redes sociais, sempre motivada
pelo desejo de fazer crescer a união na defesa dos Direitos Humanos. 

Através desta sua missão de vida (como o afirma) e também do poder da comunicação, são várias as
ajudas que vai conseguindo obter, fazendo-as chegar a vários cantos do mundo, bem como os projetos
que já desenvolveu - e que continua a desenvolver através da Associação Corações Com Coroa, de que é
Fundadora. Um exemplo de como a vontade e a dedicação conjugadas com a comunicação verdadeira e a
potencialidade dos media, podem realmente quebrar fronteiras e fazer a diferença a todos os níveis."

CATARINA BOAL

Catarina Furtado

https://www.coracoescomcoroa.org/about


Diogo Vasconcelos
"We are what we share" pode ser um lema de
vida mas Diogo Vasconcelos, precocemente
desaparecido, deu-nos mais ferramentas para
voar mais alto. Como empreendedor,
desenvolveu, entre outras, a Ideias & Negócios,
dando exemplos de quem cria e faz criar
sucesso nas organizações. Como evangelista
digital, dedicou a sua vida a mostrar as
vantagens das tecnologias para as pessoas,
para o social. Como político, juntava as
virtudes da social democracia e o seu olhar
humano a uma visão inovadora e
desempoeirada. Mas foi como líder, como a
pessoa com quem convivi durante alguns anos,
que mais me marcou, num constante lançar de
desafios, de motivação e de ajuda a todos os
que com ele colaboraram, ensinando a voar
mais alto, a sonhar e, mais concretamente, a
executar."

JOÃO OLIVEIRA



"Capicua é o nome artístico de Ana Matos Fernandes, uma rapper portuguesa licenciada em
Sociologia. Conhecida pela sua escrita poderosa, emotiva e ideologicamente impactante, o seu
trabalho tem marcado o panorama musical português. Mas não só. A cantora inspira-se em poetas
portugueses e usa a sua voz para chamar a atenção para a importância da Igualdade de Género,
do Feminismo, da Justiça, da Ecologia, entre outras causas. Considera-se uma “rapper militante” e
é uma das vozes dos nossos dias, uma voz que dá sobretudo voz à afirmação feminina,
independentemente da profissão, do nome, da idade, da cor da pele, da religião ou da
nacionalidade. Com as suas canções, quer contribuir para a mudança de mentalidades e acredita
que pode moldar as mais jovens e assim fazer realmente a diferença, por isso também criou um
projeto de música infantil: um manifesto ecológico – “Mão Verde”, sobre ecologia, natureza e
sustentabilidade – que se destina a todas as idades. Capicua é uma inspiração para as mulheres
de hoje, para as mulheres que crescem a ouvi-la, para a sociedade no geral."

MARGARIDA FIÚZA

Capicua



E a si? Quem o inspira?


