
Erasmus+ em Portugal:



Atividades
As atividades podem abranger diferentes setores do programa 

Erasmus+ focando-se, neste caso, na educação e formação (EF), 

cabendo aos Modelos Inspiradores / Role Models abordar o 

público de forma interativa e participativa. 

As atividades devem ser escolhidas para contribuir para 

um determinado resultado, em função da problemática 

socioeducativa selecionada. Cabe aos parceiros a sua 

definição e dinamizar as formas de participação dos 

Modelos Inspiradores / Role Models junto dos seus públicos 

(por exemplo, através de sessões de formação, workshops, 

palestras, aulas, etc.).

As atividades levadas a cabo pelos Modelos Inspiradores / 

Role Models podem ser consultadas no site da iniciativa:   

https://informatica155.wixsite.com/rolemodels





A Iniciativa
Lançada pelo Programa Erasmus+ a Rede de Modelos 

Inspiradores / Network for Role Models tem como objetivos:

• promover a inclusão social; 

• prevenir a exclusão e a radicalização;

• incentivar a cidadania ativa;

• criar o compromisso com os valores europeus.

A implementação desta iniciativa envolve cidadãos que 

se destacam nas suas respetivas comunidades e que 

podem servir como exemplo ou fonte de inspiração para 

outras pessoas.

Erasmus+ e a Iniciativa 
O Programa Erasmus+ atua nos domínios da educação, da 

formação, da juventude e do desporto. A implementação da 

iniciativa Modelos Inspiradores / Network for Role Models 

contribuirá para atingir os objetivos deste Programa e as 

metas da Estratégia 2020 (nomeadamente, promoção da 

equidade, coesão social e cidadania ativa).

Parceiros
Em Portugal, a Agência Nacional Erasmus+ decidiu levar 

a cabo esta iniciativa com o apoio de várias Câmaras 

Municipais de diferentes regiões. As autarquias convida-

das a participar como parceiras integram a Rede das 

Cidades Educadoras / Cidades Inclusivas.  

Erasmus+ em Portugal:



Destinatários 
Cidadãos que se encontrem em situações difíceis tais como:

• risco de pobreza, exclusão e/ou radicalização violenta;

• abandono escolar precoce; 

• jovens “nem-nem” (que não estudam nem trabalham);

• nível socioeconómico baixo ou moradores de zonas

desfavorecidas;

• portadores de deficiência.

Para uma definição mais precisa do público a que se destina 

esta Iniciativa em Portugal, consultar site da Agência Nacional 

Erasmus+ Educação e Formação dedicado à mesma: 

https://informatica155.wixsite.com/rolemodels

Quem são os Modelos 
Inspiradores / Role Models
Para ser escolhido como Modelo Inspirador / Role Model, o 

cidadão tem de estar disposto a partilhar a sua história e/ou 

experiência com o público. 

Os Modelos Inspiradores selecionados pelas Câmaras Munici-

pais têm, na sua maioria, necessidades especiais, existindo 

também Modelos Inspiradores / Role Models ligados a outras 

problemáticas, o que permite trabalhar diferentes perspetivas 

de inclusão.
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