
(A)CASOS
PERCURSOS PROFISSIONAIS INSPIRADORES
24 maio 2018    18h30 - 20h00    Biblioteca Municipal Casa da Horta    Cascais

ENTRADA LIVRE

O (A)CASOS é uma sessão aberta ao público de todas as idades, onde convidados apresentam os seus 
diferentes percursos profissionais, muitas vezes alternativos, inesperados, surpreendentes ou lutadores, 
seguindo-se uma conversa informal em ambiente intimista.

“Se ainda não deu certo é porque você não tentou todas as alternativas”                  Renata Rila

O futuro me fascina, mas é o presente que me encanta. É nele que sonhamos os nossos sonhos e fazemos os nossos projetos. Adoro 
novos projetos! Empreender é algo que me estimula, que desafia a minha capacidade de realizar, de dar o melhor de mim, de viver a 
minha melhor versão. Acredito que pessoas que gostam de pessoas podem ir mais longe. Que a empatia pode transformar o mundo 
e que, se eu colocar o meu melhor em tudo o que eu fizer, a minha missão nesta vida estará cumprida.

“ Live With Earth: Viver com a Terra”                                                                                                Rui Vasques 

Estudei Design e terminei o mestrado em Design de Produção Industrial, com a tese-projeto Eco-Village Community. Este projeto 
foi notícia pelo país e no estrangeiro e abriu-me as portas para o mundo do Empreendedorismo Social, Design de Permacultura 
e Economias Alternativas, temas que hoje ensino na disciplina “Design for Society”. A par disso, e entre outros projetos, fundei a 
organização Live With Earth, na Serra do Socorro, que tem como missão Consciencializar, Capacitar, Convergir e Inovar para o 
Desenvolvimento Sustentável Global pelas Acções em Portugal. www.livewithearth.org

“Da filha improvável às decisões prováveis”                       Marcelina Souschek

A minha primeira grande mudança chegou logo no tempo de faculdade. Sem saber ao certo se era o curso, se eram as pessoas, senti 
necessidade de fazer outra coisa, um ano de ERASMUS pareceu-me a solução. Um ano que se multiplicou, acabei por viver 10 anos 
na Alemanha. Entrei no mercado de trabalho, casei e tive os meus dois filhos. Tinha chegado a hora de voltar. Tentei voltar ao que 
fazia, até que tive uma filha improvável que me alterou todos os planos. Passei a ser mãe a tempo inteiro. Fui criando coisas novas, 
primeiro um grupo de auto-ajuda, depois uma associação. De mãe a tempo inteiro e between jobs, passei a mãe de agenda cheia sem 
mãos a medir. Gosto daquilo que faço e sinto-me grata sempre que consigo tocar as pessoas.
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