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A NOSSA CAPA
Mês de Março anuncia a primavera, a raínha das estações do ano.
É tempo em que a tão agredida natureza, o nosso lar natural, se renova exuberante e como que iocula em todos os espíritos 
um forte sinal de esperança na renovação e na melhoria da vida. Se na natureza é assim que acontece, renovadamente e 
todos os anos, do mesmo passo deverá acontecer nas nossas sociedades. E a nossa não pode fugir à regra, mau grado as 
difi culdades que todos experimentamos em nosso dia-a-dia.
Não há no mundo inteiro país mais bonito que Portugal, mais diversifi cado que Portugal (e, no entanto, é pequena a 
extensão do seu território!). E quando se fala do Alentejo, perdoem os demais mas nada o supera.
É, pois, uma paisagem alentejana primaveril do coração alentejano, da autoria do nosso bom Amigo, o Dr. Ricardo Fonseca, 
um mundialmente apreciado cultivador da fotografi a, a que ilustra esta edição da sua Revista. Não sabe bem estar num País 
de tão deslumbrante beleza?!

CONSULTE “PORTUGAL ROTÁRIO” NA INTERNET
A sua Revista (já sabe) está disponível em www.portugalrotario.pt,.
Seja um dos muitos que usam visitar o nosso “site”, franqueado a todos quantos pretendem conhecer um pouco mais acerca 
do Rotary, sejam ou não sejam Rotários.
Conheça o teor de todas as nossas edições e, através delas, saiba o que de bom o Rotary opera em todo o mundo.
Se “clicar” http://www.portugalrotario.pt/publicacoes/index.html e, depois, seleccionar “Instruções de uso”, será 
automaticamente encaminhado para um video que contém todas as instruções sobre como usar a aplicação da Revista.
 

AS CONVENÇOES DO R.I. QUE SE VÃO AVIZINHANDO
Eis os locais já designados para as próximas Convenções do Rotary International:

2011 – New Orleans (EUA)

2012 – Bangkok (Tailândia)

2013 – Lisboa (Portugal)

2014 – Sydney (Austrália)

2015 – S. Paulo (Brasil)

2016 – Seul (Coreia do Sul)

RECORDE O OBJECTO DO ROTARY
O objecto do Rotary é o de fomentar e fortalecer o Ideal de Servir como base de todo o empreendimento útil e, especialmente:

PRIMEIRO – o desenvolvimento do companheirismo como oportunidade de serviço;

SEGUNDO – o estabelecimento de elevados padrões éticos nos negócios e nas profi ssões, o reconhecimento da importância 
de todas as ocupações úteis e a dignifi cação da profi ssão de cada Rotário como oportunidade de prestação de serviços à 
sociedade;

TERCEIRO – a aplicação do Ideal de Servir na vida pessoal, profi ssional e comunitária, de cada Rotário;

QUARTO – o desenvolvimento da compreensão internacional, da boa-vontade e da paz através do companheirismo mundial 
entre os homens de negócios e os profi ssionais unidos no Ideal de Servir.                       
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 Artur Lopes Cardoso
P.G.D. e Director/Editor de  “Portugal Rotário”

De repente, e como se fora grande novidade ou fruto inesperado 
de quadro circunstancial surpreendente (que o não é, de todo), 
o País “acordou” hipocritamente para um corrupio de mortes 
de idosos ocorridas na mais completa e desolada situação de 
abandono. A idosa encontrada mumificada em Sintra, e de quem 
se disse que já teria falecido iam decorridos cerca de nove anos, 
parece que teve o sortilégio de arrastar outras situações idênticas 
de falecimentos só detectados algum tempo, maior ou menor, 
mais tarde. E, no entanto (houve quem o recordasse), nem sequer 
o caso dela era o primeiro de que houvera notícia: cerca de um 
ano antes já tinha acontecido situação análoga, dessa anterior 
vez com um homem. E o descobrir-se a morte havia largo tempo 
ocorrida tinha acontecido em moldes com similitude à do caso 
de Sintra. 
Depois, não devemos aceitar que nos tratem por idiotas: que é 
que seria de esperar que acontecesse após sucessivas políticas de 
hostilização da família, como entre nós temos assistido?!
Portanto, não nos venham com histórias para meninos. O 
que aconteceu neste pendor é, nem mais nem menos, que o 
corolário lógico e expectável de toda uma série de medidas 
políticas tomadas contra a família. E o Rotary já denunciou 
esta “moda”, como nestas páginas já evidenciámos. Portanto, 
nenhuma novidade houve.
Mas, valha ao menos isso, passámos a ter as, “soit disant”, autori-
dades policiais a afanosamente logo reagirem a qualquer denún-
cia de que alguém deixou de ser visto: “casa roubada...”

Mas o caso de Sintra (como o que foi anterior) trouxe à evidência 
um outro aspecto de degenerescência ética. Houve já quem já 
tenha posto o dedo na ferida advertindo que em Portugal, não 
há cidadãos, há contribuintes (sintomático foi o “assegurar” (?!) 
de um direito básico da cidadania quanto é o de voto em recentes 
eleições! Na verdade … edificante, não foi?).
E é nesta verdade, que doi mas que é lamentável verdade, que 
também se manifesta a desumanização da nossa sociedade. E por 
acção do Estado e da sua rapacidade. A idosa encontrada morta 
na sua casa algures em Sintra, foi perseguida pelo Fisco após estar 
cadáver. Foi-lhe encontrado o corpo quando pessoa “adquirente” 
da sua casa em execução fiscal, teve acesso ao que o Estado lhe 
“vendeu” para cobrança duma irrisória dívida tributária. 
A coisa passou-se certamente à margem da lei e com indizível 
impiedade. Penhora com notificação pessoal? Claro  q u e 
não. Pois se a executada já nem era deste mundo... Fiel deposi-
tário do bem penhorado que mostrasse este bem a eventuais 
interessados em o comprar na execução? Certamente que não o 
houve, tendo em conta o que se passou.
E é com ilícitas habilidades deste quilate (e de outros quilates 
igualmente conhecidos e merecedores de repúdio veemente 

– e eu sei do que falo...) que se ouvem depois agentes do poder 
jactar-se de que a eficácia da máquina trituradora fiscal logrou 
cobrar milhões. Milhões que em sua larga maioria são extorquidos 
com violações sistemáticas da lei.

No legislar, no nosso País, o rigor anda frequentemente ausente 
o rigor formal e ainda mais vezes a sensatez política na sua 
substância. A falta de sentido do bem comum tem conduzido 
a tomadas de medidas que seriam apenas ridículas não fora o 
caso de frequentemente se revelarem de resultados trágicos. 
Como foi afirmado recentemente por alguém, a evidenciar a 
useira e veseira falta de senso, “andam a serrar-nos um braço 
e nós estamos preocupados é com a côr com a qual pintaremos 
as unhas...”
É isso: na nossa sociedade nada acontece de coerente. Os factos 
surgem mas ninguém reage e jamais alguém é culpado. Assiste-
se a ataques sistemáticos à família, desde os mais ostensivos aos 
mais encapotados, e não se levanta um clamor de protesto; o 
cidadão deixa de existir e aceita isso como boi pachorrento; o 
Estado espezinha a lei na sua letra como na sua ética e, quando 
deveria ser censurado, e asperamente, por isso, é louvado pela 
sua eficiência rapaz. E por aí fora.

Será que não chegou ainda a altura de restituir ao cidadão a 
cidadania perdida a que tem direito e de que foi, e está a ser, 
privado?!
No seu Clube seguramente que, nas suas reuniões semanais, 
muitos bons oradores têm passado e a proferir esplêndidas 
palestras sobre os mais interessantes temas do mais diversificado 
espectro temático.
E estas coisas de ética política, que tanto nos condicionam no 
nosso dia a dia, que porventura hipotecam as novas gerações 
(vá ouvir a cantiga dos “Deolinda” que rapidamente se tornou 
num hino de revolta que toda a gente assumiu e compreende), 
têm sido abordadas nas suas reuniões? Se não, qual o prurido 
que o tolhe? São questões da política, sim. Mas da política 
nobre, daquela que tem que ver com o bem das sociedades e 
com a ética na “praxis”. Não são rasteiras matérias de política 
partidária. São, portanto, questões importantes, decisivas 
mesmo, para o devir.
Desperte as consciências a partir do seu Clube e aceite, mais 
uma vez, o abraço amigo do seu Companheiro
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A Convenção Mundial do Rotary é invariavelmente um momento único de companheirismo 
e de aprendizagem. LISBOA 2013 vai ser o espelho da força e da união de toda a família 

rotária.
Nela  haverá toda a energia do ROTARACT, a saborosa irreverência do INTERACT, o apoio inestimável 

das nossas FAMÍLIAS, e tudo isso evidenciará a diferença que, juntos, fazemos no nosso Movimento.

Queremos que a família rotária portuguesa esteja presente na Convenção de Lisboa: o Rotary 
precisa de cada um de nós e de todos vós.
Tal como tem sucedido nas anteriores Convenções, o Rotary International estabelece outras 
categorias de inscritos, não Rotários, a preços simbólicos.
Com base no mesmo método de cálculo do valor da pre-inscrição, a HOC decidiu abrir a pre-
inscrição na Convenção de Lisboa aos membros deo Rotaract, do Interact, aos participantes do 

Intercâmbio de Jovens, a ex-Bolseiros da Fundação Rotária do R.I. com menos de 18 anos e aos que tenham apenas 5 anos. 
Para estes grupos foram defi nidos os seguintes preços:

    
A CONVENÇÃO DA FAMÍLIA ROTÁRIA

Preencha o formulário de inscrição e remeta-o pelo fax 239 837 180 ou use o “mail” <rotary@lisboa2013.org>.

A juventude vai marcar presença nesta Convenção Mundial, porque em 
       LISBOA 2013, EU ESTOU!
       Comissão Local da Convenção de Lisboa.

ROTARACT:
  €  50,00 - pagáveis em sete prestações trimestrais, 

cada uma de € 7,00, e uma derradeira de € 1,00.

EX-BOLSEIROS DA THE ROTA-
RY FOUNDATION:
����  €  50,00 – pagáveis em sete prestações trimestrais, 

cada uma de € 7,00, e uma última de €1,00.

INTERACT:
����  €  20,00 – pagáveis em oito prestações trimestrais, 

cada uma de € 2,50.

PARTICIPANTES EM INTER-
CÂMBIOS DE JOVENS:
����  €  20,00 – pagáveis em oito prestações trimestrais, 

cada uma de € 2,50.

COM MENOS DE 18 ANOS DE 
IDADE:*
����  €  20,00 – pagáveis em oito prestações trimestrais, 

cada uma de € 2,50.

MENORES DE 5 ANOS DE 
IDADE:*
 Gratuito.

* a idade reporta-se a Maio de 2013.
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Mensagem do Pr idente

Quando entrei para o Rotary em 1961, ouvia os líderes Rotários de então a dizer para mantermos o 
Rotary simples. Essa frase foi até parte do lema do R.I. em 1956-57! Mas o Rotary cresceu em número 
de associados e em programas nos últimos cinquenta anos, e simplifi car está cada vez mais difícil.
O Plano Estratégico de 2010-13 é justamente uma abordagem simples de como manter o Rotary forte 
e dinâmico no futuro. As três prioridades do Plano são claras e concisas, e pedem-nos para (1) apoiar e 
fortalecer os clubes, (2) que se dê ênfase aos serviços humanitários e se aumentem estes, e (3) que se 
promova o reconhecimento e a imagem pública do Rotary. 
Cada uma dessas prioridades tem uma lista de metas mensuráveis que permitem monitorar o progresso 
e o sucesso do Plano. Estamos também a rever o orçamento do R.I. para que se refl ictam nele essas 
prioridades — mesmo as sessões abertas da Convenção do R.I. de 2011, em New Orleans, tratarão de 
forma equilibrada essas prioridades. 
Gostaria que notassem a interdependência das referidas prioridades. Desde há anos que sabemos que 
o Rotary não pode dirigir projectos exemplares se os Clubes não forem fortes, e os Clubes não podem 
recrutar e reter bons associados se não realizarem projectos que sejam signifi cativos para a comunidade. 
A terceira prioridade reconhece que, no mundo moderno, o Rotary precisa do apoio das comunidades, 
de organizações parceiras e, algumas vezes, de governos, para conseguir realizar projectos maiores, o 
que, por sua vez, fortalece os Clubes.
O Rotary, agora, alcança visibilidade mundial por causa do PolioPlus, mas ainda somos um organização 
de base, e a nossa força depende da saúde dos nossos Clubes. As três prioridades do Plano Estratégico 
recordam-nos que o êxito do Rotary é baseado numa fórmula simples: clubes fortes, projectos humanitários 
signifi cativos e imagem pública favorável. Muito obrigado a Paul Harris e a outros Rotários pioneiros, 
pois que fórmulas simples produzem resultados extraordinários – e um mundo melhor!

Para ler discursos e notícias do Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, vá a www.rotary.org/president

A Mensagem do 
Pr idente 
Ray
Klinginsmith

SIMPLIFIQUE

Quantos somos:
 Rotários  …………………………………………………………… 1.214.159 

 Rotary Clubes …………………………………………………………… 34.120

 Distritos …………………………………………………………………… 530

 Países  e Regiões Geográfi cas com Rotar ……………………………… 213 

 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário ……………… 7.006

 Países com NRDC …………………………………………………………… 80 

 Membros dos NRDC ………………………………………………… 161.138

 Rotárias ………………………………………………………………  206.662

  Dados reportados a 19 de Janeiro de 2011.
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NO 106º ANIVERSÁRIO 
DO R.I.

O 106º aniversário do Rotary foi assinalado em 
23 de Fevereiro percutindo-se sinos rotários em 
todas as Bolsas da Europa e na de New York. Uma 
original maneira de comemorar, sem dúvida!

REUNIÃO A ALTO NÍVEL

Em 9 de Fevereiro, o Presidente do R.I., Ray Klingingsmith en-
controu-se em Luanda (Angola) com o Presidente angolano, José 
Eduardo dos Santos, e com o Ministro da Saúde de Angola, Dr. 
José Vandunem, tendo debatido com eles a questão das acções 
destinadas ao alcance da erradicação da poliomielite.
A justificação deste encontro encontrou raízes na circunstância 
de se ter verificado um aumento, ainda que ligeiro, de casos de 
polio em Angola na comparação entre os números notados em 
2009 e 2010. Na verdade, em 2009, tinham sido registados 29 
casos, número que subiu em 2010 para 32. Entretanto, no ano 
que vai correndo nenhum caso de polio se registou até agora 
em terras angolanas.

AS FINANÇAS DO R.I.

Foram já apresentados os Relatórios e as Contas do Rotary International referentes a 2010. 
Destas resulta que as receitas atingiram um total de 95,6 milhões de dólares, o que correspondeu a mais 8,7 milhões 
do que o que orçamentado. No que se refere a despesas, elas totalizaram 82,5 milhões de dólares, que ficaram, pois, 
abaixo do que for a previsto em 3,9 milhões. Em termos globais, e comparando com os números alcançados em 2009, 
houve um acréscimo de receita da ordem dos 30,9 milhões de dólares, e um aumento da despesa de cerca de 1 milhão. 
Houve, por conseguinte, um aumento líquido de 11,4 milhões de dólares.

CONSERVAR A MEMÓRIA DO CLUBE

Em 23 do mês passado, o Rotary completou os 106 anos. A efeméride foi assinalada um pouco por toda a parte, como 
deve ser.
Igualmente, cada ano que vai passando é, e deve ser, assinalado no seu Rotary Clube.
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Infelizmente, nem todos os clubes têm tido o cuidado de registar, duma forma sistemática e organizada, a sua memória 
e, quando acordam para a questão e procuram reconstitui-la, encontram difi culdades de toda a sorte, pois que muitos 
elementos documentais e outros os perderam já.
Não desanime. Lembre-se de que existe o Arquivo do Rotary. A História do Rotary e os seus Arquivos poderão fornecer-
lhe cópias de documentos históricos tais como o processo de formação do Clube, a lista dos seus sócios fundadores, a 
dos que já presidiram ao Clube, tudo além de informação sobre projectos realizados. 
Para saber como proceder, consulte “Google Books” em www.rotary.org/rotarian e faça perguntas sobre a história do 
seu clube a História do Rotary e Arquivos através de history@rotary.org.
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“Krewe” P r o n u n c i a-
se “cru” e signifi ca um grupo 
privado que organiza desfi les 
de Carnaval e outros eventos 
sociais. 

“Zulu”  Com o aval do 
reino Zulu, no sul 
da África, o Krewe 
of Zulu é um gru-
po afro-americano 
fundado em 1909. 

Carnaval Índio
Organizações sociais de afro-
americanos que desfi lam com 
fatos carnavalescos inspirados 
nas roupas dos índios das 
planícies. Os cantos distintos 
das tribos de Carnaval tiveram 
grande infl uência na evolução dos ritmos e dos “blues” de 
New Orleans.

Terça-feira de 

Carnaval
Quando estiver em New Orleans para a Convenção do R.I., entre 21 e 25 de Maio, olhe 
para cima. Vê algum colar de contas coloridas dependurado nas árvores? Pois, são sobras 
do Carnaval local. Este ano, a terça-feira de Carnaval cairá no dia 8 de Março e, embora 
os participantes na Convenção tenham de perder as festas, lembranças do festival podem 
ser vistas durante todo o ano.

“King cake” 
É um bolo tradicional-
mente servido na festa 
do décimo segundo 
dia após o Natal. Cada 
bolo contém um pe-
queno brinquedo, e 
quem toma o pedaço 
onde ele está fi ca como 
responsável pela organização da festa do ano seguinte. 

Mobile Esta 
cidade, que é do Ala-
bama, foi a primeira 
a celebrar o Carnaval 
no continente ame-
ricano, em 1703, ou 
seja mais de 20 anos 
antes de New Orleans. 
– Wayne Hearn

Inscreva-se na Convenção do R.I. de 2011 até 31 de Março e beneficie de um 
desconto. Vá ver em www.rotary.org/pt/members/events/convention.
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Entrevista com 
   Kalyan Banerjee

 

Kalyan Banerjee foi admitido no Rotary 

Club de Vapi (Índia) em 1972. Licenciou-se 

em engenharia química pelo Indian Institute 

of Technology, em Kharagpur, e actualmente 

é Director do United Phosphorus, Limited, 

um dos maiores fabricantes de produtos 

agroquímicos da Índia. Em 1980, Banerjee 

serviu como Governador do então Distrito 

306. Veio a ser Diretor do R.I. em 1995-97, 

Curador da Fundação Rotária em 2001-05, e 

servirá como Presidente do R.I. em 2011-12.

Banerjee é casado com Binota, que é assistente 

social e membro do Inner Wheel. Têm dois 

fi lhos e quatro netos.

O editor-chefe de THE ROTARIAN, John 

Rezek, conversou com Banerjee no seu 

escritório em Evanston (EUA). Rezek refere 

sobre o seu entrevistado: -“Você nota muitas 

coisas ao mesmo tempo a respeito do Presidente 

Eleito Banerjee. Primeiro, ele é a pessoa mais 

calma em qualquer sala. Além disso, ele 

exprime-se de maneira afável, mas directa, 

e explica com mansidão a missão que tem 

pela frente. Quando lhe perguntei a respeito 

dos desafi os que ele enfrentará durante o seu 

mandato como Presidente, lembrou-me que: 

.“A vida é simples. As pessoas é que a tornam 

complicada”. 
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The Rotarian: O que é necessário para alguém se tornar Presidente do R.I.?
Banerjee: Quisera eu ter resposta para isso. Eu acho que, simplesmente, temos que continuar a fazer o que se costuma 
fazer, obviamente reservando tempo para  trabalhar para o Rotary. Uma coisa levará à outra. Mas nem sempre o resultado 
será a presidência do R.I. - eu mesmo não sei como acabei Presidente depois de quase 20 anos sem o R.I. ter um presidente 
indiano. Simplesmente estava a fazer o que uma pessoa de bem deve fazer, acreditando no trabalho do Rotary e no que 
este trabalho representa, e acho que uma coisa levou à outra. Eu não estava a tentar tornar-me Presidente do Rotary: 
simplesmente estava tentar ser um bom Rotário. 

TR:  Quando soube da sua indicação para Presidente do Rotary reagiu de forma positiva?
Banerjee: Bem, eu lembro-me quando John Germ, Presidente da Comissão de Indicação, me ligou e disse: -“Você é a 
escolha da Comissão. Concorda? Aceita a indicação?”. Só consegui responder com “Oh meu Deus!” pelo menos duas vezes.  
Finalmente John disse: -“Olhe lá. Não poderia parar de dizer ‘Oh meu Deus’ e responder se aceita ou não a indicação?”. 
Desde então, sempre que recordamos aquela conversa desatamos a rir. 
Hoje, depois de ter assimilado melhor a notícia, estou ansioso com a enorme oportunidade e o desafio que tenho à minha 
frente. 

TR:  A presidência do R.I. é a melhor função dentro da Organização?
Banerjee: Nunca me debrucei a pensar sobre isso. Gostei muito de ter sido Presidente de Clube há muitos anos. Foi 
em 1975, três anos após eu ter entrado para o Rotary. Mais tarde, em 1980, tornei-me Governador de Distrito à primeira 
volta. Na Índia, nem sempre é possível tornar-se Governador na primeira tentativa – especialmente aos 38 anos de idade. 
Então lá estava eu, nascido no leste da Índia, vivendo em Gujarat – ou, como costumo chamar, o estado de Gandhi - no 
extremo oeste. Encontrava-me numa região diferente, com idiomas diferentes e culturas diferentes. Foi um grande desafio 
e uma grande oportunidade. Gostei muito da minha experiência como Governador. Foi um dos trabalhos que mais gostei 
de assumir. Quando fui líder de formação na Assembleia Internacional, creio que fiz um trabalho razoável. Outros Rotários 
que serviram comigo acabaram por tornar-se famosos - Cliff Dochterman, Royce Abbey, Jonathan Majiyagbe, Bob Barth, 
Luis Giay – um grupo maravilhoso de pessoas que se tornaram líderes rotários, inclusive Presidentes e em pouquíssimo 
tempo. Então pude conhecer a verdadeira liderança do Rotary pela primeira vez e, desde então, tenho mantido contacto 
com essas pessoas e tornámo-nos amigos. 

Assumir as funções de Director do R.I. foi maravilhoso. A minha indicação foi muito bem recebida na Índia. Gostei muito de 
ter trabalhado com dois excelentes Presidentes – Herb Brown e Luis Giay. A seguir, tive a oportunidade de ser Curador da 
Fundação Rotária durante quatro anos com o meu mandato a terminar no ano do centenário do Rotary, durante a maravilhosa 
Convenção de 2005 em Chicago. A Convenção contou com muitos Rotários da Índia e do meu Rotary Club de Vapi. 

Todas essas experiências têm sido maravilhosas. Mas, naturalmente, eu estou ansioso por iniciar o próximo ano. É a melhor 
tarefa que alguém poderia ter no Rotary, especialmente devido à honra de liderar a Organização em direcção ao futuro, 
mantendo ao mesmo tempo as nossas tradições. 

É uma tremenda oportunidade, especialmente diante das constantes mudanças no mundo. A forma como as pessoas se 
comunicam, a maneira como transmitem as suas ideias – desde que me formei em engenharia até ao actual estágio em 
minha vida, tudo mudou. Os jovens possuem formas diferentes de comunicarem entre si e de formarem redes de contacto. 
Na minha juventude, nem sempre procurávamos ter uma rede de contactos com outros profissionais. Hoje em dia isto é 
normal. Portanto, estou ansioso por fazer uma diferença na Organização.

TR: Quais as três principais metas que deseja alcançar durante o seu mandato?
Banerjee:Voltar a dar ênfase ao Rotário em si. O Rotary teve início em comunidades, e as comunidades são construídas 
não apenas por pessoas de bom carácter, mas também por famílias. No mundo de hoje o conceito de família mudou 
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totalmente. Os pais não têm tempo para os seus filhos. Os filhos não têm tempo para os seus pais. E os pais não têm tempo 
um para o outro. Então eu gostaria de dar enfoque à família, novamente.
Dito isto, também gostaria de dizer que devemos fazer o máximo para viver no século XXI. Gostaria de atrair os jovens 
para o Rotary. A geração de hoje possui e utiliza o “Facebook” e o “YouTube”, e eu estou a analisar esta tendência. Se nós 
nos comunicarmos eficientemente com os mais jovens, eles poderão chegar à conclusão de que esta é a organização a que 
devem pertencer. 

Precisamos de trazê-los para o Rotary rapidamente. Os jovens adoram formar redes de contacto mas, se nós os não abordarmos 
a tempo, eles acabarão por ir para outro lugar e por fazer parte doutros grupos. Também precisamos de fortalecer o Rotaract 
e o Intercâmbio de Jovens. 

A terceira área onde gostaria de aumentar o enfoque é a da imagem do Rotary. Nós costumávamos ser vistos como uma 
pequena organização voltada para a comunidade, que se reunia principalmente para benefício próprio, com alguns trabalhos 
esporádicos em prol da comunidade. E isso costumava ser verdade. Hoje, a imagem do Rotary é outra e as seguintes palavras 
já foram usadas para nos descrever: -“O Rotary tem a força de um governo e a ternura de um pai”. Esta noção é uma forma 
singular de descrever o Rotary.

TR: Qual o maior desafio pessoal que acredita que irá enfrentar durante o seu ano como 
Presidente? Acha que um ano é pouco tempo?
Banerjee: De certa forma, um ano é pouquíssimo tempo. Mas o Rotary permite que planeemos antecipadamente o 
nosso ano. O Presidente Ray [Klinginsmith] e eu estivemos em ligação durante todo este último ano quando ele implementou 
tantas mudanças. Eu preciso de entender o que significam estas mudanças e analisar se estão a ajudar. Obviamente, nem 
todas as mudanças irão funcionar perfeitamente. Irei analisar aquelas que não estão a funcionar tão bem quanto isso, ouvirei 
os comentários, farei alterações após consultar o Presidente Ray, e depois darei continuidade ao que foi iniciado. No mundo 
de hoje, as outras organizações – seja a Fundação Bill & Melinda Gates ou a OMS [Organização Mundial da Saúde] – estão 
a procurar manter continuidade administrativa. Não querem falar com uma pessoa diferente a todo momento. Portanto, 
precisamos de achar o equilíbrio para garantir a continuidade mesmo durante o nosso processo de mudanças. 
Por exemplo, o Conselho Director do R.I. estava a discutir a real necessidade de termos um novo lema presidencial todos os 
anos. O lema e o logotipo podem ser muito bonitos e a literatura de apoio excelente, mas qual será a opinião dos Rotários 
em geral? O Rotary precisa de mudar para atingir as expectativas e tornar-se na organização que nós realmente queremos 
que seja. Nós mudamos de uma pequena organização com base na comunidade para uma grande organização internacional. 
A mudança será inevitável no futuro. 

TR: Como você chegou ao seu lema presidencial, Conheça a Si Mesmo para Envolver 
a Humanidade?
Banerjee:Acho que tem um pouco da filosofia espiritual indiana ou oriental. Começamos olhando primeiro para nós 
mesmos e se nós mudarmos, então o mundo também mudará. É isto que gostamos de acreditar. É muito fácil dizer: “Eu sou 
perfeito, mas o meu vizinho não é”. Não acredito nisso. Precisamos olhar com mais atenção para nós mesmos antes de sair 
por aí consertando o mundo. Portanto, você deve conhecer primeiro a si mesmo. E quando fizer isto, quando souber quais os 
seus pontos fortes, você perceberá que tem um grande potencial. Você está fazendo isto? Se você se conhecer melhor, poderá 
alcançar resultados muito maiores. Mas procure primeiro a sua paz interna antes de sair procurando a paz no mundo.

TR: Se você pudesse mudar alguma coisa imediatamente no Rotary, o que mudaria?
Banerjee: Eu olharia cuidadosamente para o quadro associativo. Precisamos de mudar a forma como abordamos o 
crescimento. E é por isso que precisamos de olhar para a nova geração e devemos analisar as suas necessidades, expectativas 
e forma de fazer as coisas para descobrir como usar as nossas metas para envolver este jovens. O que atrai novos Rotários 
para o Rotary? Quais são as suas expectativas? O que é que se não encontra à altura das suas expectativas? Pode ser que 
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estejam a procurar somente um clube social e nós 
somos muito mais do que isso. Acredito que eles 
precisam de estar cientes de tudo o que nós fazemos 
antes de entrarem para a Organização, e talvez não 
estejamos a fazer isso direito.  

TR: O que acha que diferencia o 
Rotary das outras organizações 
humanitárias e como  gostaria de 
salientar ainda mais essas diferenças?
Banerjee: Acho que o nosso princípio de 
classificações e os nossos serviços profissionais nos 
diferenciam das outras organizações. Nos começos, 
atraíamos diferentes profissionais, o que continua a ser 
um dos nossos pontos mais fortes. Imagine o impacto 
que se poderia causar se os profissionais e empresários 
mais talentosos da comunidade pertencessem ao seu 
clube.  

TR:  Qual é a sua mensagem pessoal 
para cada Rotário?
Banerjee: O Rotary é hoje a melhor organização 
do mundo. Reúne companheirismo e trabalha em 
prol de mudança, progresso, serviços humanitários, 
cuidados ao próximo e propagação da paz. Será que 
estamos a utilizar todo o nosso potencial? Se não 
estamos, então o que é que gostaria de fazer a tal 
respeito?

TR: As pessoas descrevem-no como 
pessoa humilde e modesta. São essas 
as palavras que usaria para descrever 
quem você é?
Banerjee: Acho que você deve primeiro fazer esta pergunta à minha esposa. Ela é a pessoa mais indicada para dizer 
quem eu sou. Nem sempre acho que sou suficientemente humilde. Para mim, a humildade é uma questão de grande força. 
Somente um homem forte pode ser humilde. Eu acredito que, quanto mais forte for o homem, mais humilde ele é, e Gandhi 
é o melhor exemplo disso. Martin Luther King Jr. é outro exemplo disso. Ambos têm sido a minha inspiração e exemplo de 
vida. Gandhi foi um homem que enfrentou todo o poder do império britânico com a sua humildade. Mas ele não foi fraco 
de forma alguma. Portanto, para mim, a humildade começa com a força interna. E que mais há além da modéstia? Você 
não precisa ostentar o que possui. Se estiver a usar de ostentação é porque ainda não alcançou o seu potencial. Portanto, 
não sei bem se eu sou humilde ou modesto, mas espero ser uma coisa e outra durante a minha presidência. 
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Em finais do passado mês de 
Outubro, os Rotary Clubes de El 
Kantaoui e de Sousse (Distrito 
9010) organizaram uma prova 
atlética de 10 kms. Que contou 
com a participação de 1.300 pes-

soas, Rotárias e não Rotárias, de todas as idades (o mais novo 
tinha apenas 5 anos e o mais velho já ia nos 80). Os corredores 
foram distribuídos por vários grupos de especialidades: marcha, 
atletas com deficiência, maratonistas, menores abaixo dos 16 anos 
e “jogging”. A iniciativa visou promover a região, a associação 
desporto-saúde e angariar fundos (foto “Le Rotarien”).

Graças aos 
R o t á r i o s 
do Rotary 
C lub  de 
Burges Hill 
e do Dis-

trito 1250 (Reino Unido) foi possível reconverter em Aberdeen, a 
oeste de Freetown, o hospital e toda a aldeia, que alberga cerca 
de 600 crianças órfãs da guerra, um projecto que custou 153.000 
libras esterlinas (fotos, antes e depois, de “Rotary Today”).

SERRA LEOA MARROCOS 

BRASIL

BURKINA FASO 

SENEGAL

VIETNAME

ÍNDIA

O Rotary Club de São José do Rio 
Preto-Boa Vista (Distrito 4480), 
com a ajuda de um Subsídio 
Equivalente da Fundação Rotária 
do Rotary International, conseguiu 
equipar o Hospital Dr. Adolfo Be-

zerra de Menezes com um gabinete médico dentário dotado de 
todos os avanços técnicos. Este projecto, que foi desenvolvido 
em parceria com o Distrito 3480 (Taiwan), foi do valor de 31.430 
reais  (foto “Brasil Rotário”).

Uma parceria entre os Rotary 
Clubes de Ouagadougou Savane 
(Distrito 9100) e de Saint-Étienne 
(Distrito 1710) permitiu que fosse 
oferecida uma nova viatura de 
socorro aos bombeiros sapadores 

de Bobo-Dioulasso. Na foto estão os Presidentes Aboubakar 
Sidikou e Paul Tholly (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Pointe-Noire 
(Distrito 9150), já ofereceu mais 
de 200 triciclos como os da foto 
desde 2004, a diversos deficientes 
motores da sua comunidade (foto 

“Le Rotarien”).

O Rotary Club de Nogent Le Ro-
trou-La Ferté-Bernard, de França 
(D. 1720) patrocinou uma terça 
parte do custo da instalação de um 
aqueduto destinado a levar água 
potável à aldeia de Hoi Dua, na 

Província de Thua Thien Hue, cerca de 60 kms. para sul de Hué, 
o que foi beneficiar à volta de 300 famílias (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Hoshiarpur-
Norte (D. 3070) habilitou diversas 
mulheres com máquinas de cos-
tura de modo a proporcionar-lhes 
a aprendizagem de confecções e 
despertar a sua vocação para o 
trabalho de costura. A iniciativa 

teve também por objectivo fornecer-lhes capacidade de ganho 
para seu sustento e dignificação da vida (foto “Rotary News”).

ESTADOS UNIDOS 

O Rotary Club de S. Diego, Califórnia, 
ofereceu à Ilha de Coronado um relógio 
público (foto  de Ariane Courjon).
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Rotary e a
Cegueira Global

1 - Os Factos e as Causas
 
Parece que hoje ninguém duvidará de que em boa hora foram criados alguns mecanismos e metodologias não só de 
trabalho mas essencialmente de consciencialização de governos e ONG’s para o problema emergente da Cegueira Global. 
Não foi, felizmente, em vão que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Internacional para a Prevenção da 
Cegueira (IAPB) estabeleceram um programa específico devidamente estruturado e baseado em dados concretos que tem 
como objectivo a erradicação da Cegueira Evitável até ao Ano 2020. Esta arrojada iniciativa é conhecida por “VISION 2020 
– O Direito à Vista”. 

A visão deficiente e a cegueira constituem hoje, uma 
das ameaças mais graves à saúde pública dos países em 
desenvolvimento, especialmente para aqueles que vivem 
numa extrema pobreza. Qualquer um de nós pode tentar 
imaginar como se pode sentir alguém que toma consciência 
de que a sua capacidade visual vai lentamente diminuindo, 
provocando inibições constantes a cada dia que passa, e que 
provavelmente vai deixar de poder trabalhar e disso resultará 
a fome e a miséria total, talvez até a morte! Contribui ainda, 
e na maior parte dos casos, para a limitação de emprego de 
familiares, principalmente das mulheres, devido à necessidade 
de assistência nas tarefas diárias. 

As principais causas da deficiência por perda de visão são 
na sua maioria erros de refracção (astigmatismo, miopia e presbiopia/vista cansada). Segundo dados recentes da OMS, cerca 
de 300 milhões de pessoas sofrem desta deficiência. Os erros de refracção não corrigidos constituem ainda a segunda causa 
mais comum de cegueira e, como já referido, “empurram” milhões de pessoas para a pobreza. 
Logo após o lançamento do programa VISION 2020, em 1999, o erro refractivo começou a ser incluído na lista das causas 
da Cegueira Evitável. A redução dos erros refractivos não corrigidos é um problema a nível mundial, tendo em conta dois 

Jorge Amaral

sócio do Rotary Club de Senhora da Hora

Coordenador da “Cegueira Evitável” no Distrito 1970
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factores muito importantes que têm tendência a agravar-se – a 
epidemia global da miopia e o envelhecimento da população 
mundial. Globalmente, os erros de refracção não corrigidos 
são a principal causa de deficiência visual em crianças dos 
5 aos 15 anos de idade, com relevância para a miopia, que 
atinge 70 a 80% dos jovens adolescentes em áreas urbanas 
do Sudeste Asiático. Segundo técnicos e analistas da OMS, 
este problema está em crescendo e exige uma acção concreta 
e imediata. Foi estimado que o erro refractivo causado pela 
miopia não corrigida, só em perda de produtividade, bem 
como em custos directos e indirectos da sociedade, é de mais 
de 269 mil milhões de dólares. O custo para a sociedade 
da presbiopia/vista cansada, não corrigida, não foi ainda 
estimado. 

Acrescem ao problema do erro refractivo todas as patologias 
e lesões oculares conhecidas, que são causadoras de cegueira 
e que constituem áreas com objectivos específicos do 
programa VISION 2020. Catarata, Tracoma, Cegueira Infantil, 
Oncocercose (Cegueira do Rio), Glaucoma, Retinopatia 
Diabética, Degeneração macular relacionada com idade. 

2 – A Catarata 

Destas anomalias da vista, a Catarata continua a merecer 
a maior atenção por ser a principal causa de cegueira no 
mundo de hoje. As últimas estimativas da OMS mostram 
que cerca de 18 milhões de pessoas são cegas pela catarata, 
o que perfaz cerca de 40% do total de 45 milhões de cegos 
em todo o mundo. 

Apesar de todos os 
esforços desenvolvidos, 
é provável  que a 
magnitude da cegueira 
causada pela catarata, 
vá continuar a aumentar 
c o m o  r e s u l t a d o 
d o  c r e s c i m e n t o 
populacional e do 
envelhecimento (a 

proporção da população mundial com idade acima dos 50 
anos, passou de 18% em 2000 para 21% nos dias de hoje e 
deverá aumentar até 25% em 2020). Não restam dúvidas de 
que as conquistas foram significativas ao longo dos últimos 
dez anos, mas, tendo em conta os factos apurados, também 
não existem dúvidas que esforços de longo alcance, têm de 
ser feitos para aumentar os serviços cirúrgicos de combate à 
cegueira provocada pela catarata. 

3 – A Cegueira Infantil 

Outra grande prioridade do programa VISION 2020 é a luta 
contra a Cegueira Infantil. Os programas de vacinação contra 
o sarampo e os suplementos de vitamina A, contribuíram para 
uma melhoria significativa do número de crianças cegas no 
mundo. Nos últimos dez anos a diminuição da cegueira infantil 
registada foi de 1,4 para 1,2 milhões. Tanto na China como 
em outros países da Ásia registam-se com agrado grandes 
modificações no controle da deficiência visual em crianças. 
Por outro lado, em África, principalmente na África 
Subsaariana (região do Saara), o número de crianças cegas 
aumentou em 31%, devido em parte a tratar-se duma região 
onde a população infantil aumentou consideravelmente. 
A IAPB, promovendo a iniciativa global VISÂO 2020 – O 
Direito à Vista, lidera e coordena um programa da OMS para 
a Prevenção da Cegueira e incentiva Governos e ONG’s a uma 
participação activa e sustentada.
 

4 – A Acção do Rotary 
no Distrito 1970 

Todos temos consciência da grande luta que o movimento 
rotário tem pela frente para por fim ao flagelo da Poliomielite. 
Sabemos que a prioridade tem de ser essa, sob pena de não 
cumprirmos com o que prometemos ao Mundo. Mas sabemos 
também, que a ampla visão dos Rotários lhes permite ter 
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uma perspectiva humanitária sobre todo o ser humano em 
sofrimento e sabemos que dispomos duma Fundação (The 
Rotary Foundation) que tem como lema “Fazendo o Bem 
pelo Mundo”. 
Não será despropositado nem será tão pouco coincidência 
que Frank Devlyn iniciou em Rotary, no ano 2000, a luta 
contra a Cegueira Evitável, simultaneamente ao arranque 
da iniciativa VISÃO 2020 – O Direito à Vista. Foi também 
desde essa data que o Distrito 1970 e os seus Governadores 
apoiaram ininterruptamente todos os projectos apresentados 
por vários clubes, que liderados pelo Rotary Club da Senhora 
da Hora, levaram a cabo várias acções que totalizaram mais 
de 300.000 USD em mais de 8.000 cirurgias às cataratas, 
vário equipamento de rastreio e tratamento da retinopatia 
diabética, próteses oculares e bolsas de formação para jovens 
oftalmologistas. Todos estes projectos foram subsidiados pela 
The Rotary Foundation através de Subsídios Equivalentes, 
com a comparticipação dos fundos do Distrito 1970 (FDUC), 
no valor de 15.500,00 USD e a parceria dos clubes no valor 
total de 48.500,00 USD. 

Sendo a Índia o país com maior número de cegos no mundo, 
entre 12 e 15 milhões, o que totaliza entre 30 e 40% da 
Cegueira Mundial, e onde a catarata prevalece como principal 
causadora da cegueira, foram a maioria das nossa acções 
direccionadas para uma zona extremamente carenciada da 
Índia, a região de Bangalore, onde existe o Distrito Rotário 
3190 que cobre dois estados, Karnataka e Andhra Pradesh e 
onde cerca de 40% da população vive em situação de pobreza. 
Estima-se que nesta região, mais de 40.000 pessoas necessitem 
com urgência de cirurgia à catarata. Estão ainda referenciadas 
pelo Distrito 3190 mais de 30.000 crianças que necessitam de 
ser acompanhadas e tratadas de vários problemas que lhe 
afectam a visão. 

O Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária, alterou um 
pouco a estratégia que até aqui vínhamos pondo em prática, 

uma vez que o Distrito 3190, nosso parceiro na maioria das 
acções na Índia, não está entre os 100 distritos pilotos, o 
que nos impede, pelo menos até 2013, de acções conjuntas 
em projectos que necessitem de Subsídios Globais. Porém, 
o Distrito 1970 entende que a nossa luta contra a cegueira 
não deve parar e os nossos Governadores incentivam-nos a 
continuar com projectos noutras regiões. 

Está neste momento em fase de avaliação para aprovação 
pela The Rotary Foundation um projecto de USD 34.000,00 
numa região de extrema pobreza na Colômbia, e consta de 
equipamento de rastreio de erros de refracção em milhares 
de crianças muito pobres em idade escolar. 

5 – Conclusão 

A vista é um bem precioso a que todo os ser humano deve ter 
DIREITO. Para além disso a falta de visão quando desnecessária, 
torna-se ainda mais cruel e quase inexplicável. 

Termino com uma pequena história que faz parte do relatório 
2010 que recebi da IAPB - VISION 2020 . 
Numa das acções de rastreio visual numa aldeia muito pobre, 
havia um velho que insistentemente se ajoelhava aos pés do 
chefe da missão tentando convencê-lo a doar os seus olhos 
(já que, contando 85 anos, não precisaria mais deles) à sua 
neta de três anos de idade que recentemente havia ficado 
cega… 

É por este homem e por esta menina e por milhões que como 
eles sofrem esta injustiça que estou certo que os Rotários não 
poderão deixar de apoiar, cada vez com mais entusiasmo e 
determinação o DIREITO À VISTA, que a fatalidade parece 
querer negar aos mais desprotegidos.
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AO SERVIÇO 

O Rotary Club de Almancil International ofereceu €750,00 à 
ShelterBox Portugal (na foto vê-se a responsável pela ShelterBox 
Portugal, Compª. Claire Larson, a receber o cheque das mãos do 
Presidente do Clube, o Compº. Soren Hojbjerg.

Abrangendo a freguesia de S. Bento, o Rotary Club de Porto 
de Mós realizou um rastreio público do cancro da pele.

O Rotary Club de Almancil International dotou a Associação dos 
Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve (UNIR) com dois 
computadores.

Saliente-se que este mesmo Clube ofereceu uma máquina 
de secar roupa industrial à Associação “Esperança e Paz”, de 
Loulé. Não contente com isso, foi também beneficiar o NECI 
(Núcleo de Educação da Criança Inadaptada) de Lagos, ao qual 
entregou a quantia de € 1.525,00 para compra de 40 cadeiras 
para a sua cantina.

  O que se 
     faz em

O Rotary Club de Amadora foi, juntamente com o Gov. Joaquim 
Esperança (D. 1960) entregar à Associação dos Amigos da Damaia 
um donativo de € 2.500,00, apoiado pela Fundação Rotária 
Portuguesa, como ajuda destinada à instalação da cobertura 
do recreio frequentado pelas 150 crianças que são utentes da 
referida Instituição. Na foto, e da esquerda para a direita, vêem-se 
o Governador Esperança e, logo a seguir, os Compºs. José Carlos 
Casqueiro e Avelino Matos, respectivamente Secretário e Presidente 
do Rotary Clube, e dois elementos da Direcção da Associação 
beneficiada.

O Rotary Club de Lisboa-Centro ofereceu larga quantidade de 
roupas e de sapatos à crianças apoiadas pela Junta de Freguesia 
de S. Jorge de Arroios e pelo Centro Escolar Republicano Dr. 
Salgueiro de Almeida.

O Rotary Club de 
Guimarães   conti-
nua a desenvolver 
o seu Projecto DAE/
Rotary Club de Gui-
marães, tendo assi-
nado novos Protoco-
los para atribuição 
de desfibrilhadores. 
De notar que o Clube 

é titular do Certificado nº. 1/2009 do INEM, entidade licenciadora 
do Projecto que é pioneiro no nosso País.
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VISIBILIDADE 

Sob a organização conjunta dos Rotary 
Clubes de Gaia-Sul e de Vila Nova de 
Gaia, e envolvendo os 17 Rotary Clubes 
sediados junto do curso do Rio Douro 
(Castelo de Paiva, Cinfães, Gondomar, 
Lamego, Mirandela, Penafiel, Porto, 
Porto-Antas, Porto-Douro, Porto-Foz, 
Porto-Oeste, Porto-Portucale NG, Régua, 
Resende, Vila Nova de Foz Côa e Vila 
Real), realizou-se o “II Festival do Vinho 
do Porto”. No seu programa avultaram, 
para além de visitas a Caves do Vinho do 
Porto, com provas de vinhos, uma palestra 
pelo Prof. Hélder Pacheco subordinada 
ao tema “O Porto, o Douro e o Vinho do 
Porto: presente, passado e futuro duma 
relação histórica” (na foto 1 vê-se a Mesa 

que presidiu à sessão e nela, da esquerda para a 

direita, o Presidente do Rotary Club de Gaia-Sul, 

Compº. Cancela Moura, o Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Dr. Marco 

António Costa, o Governador do D. 1970, Compº. 

Armindo Carolino, o Presidente do Rotary Club de 

Vila Nova de Gaia, Compº. Vítor Canelas, o orador, 

a Representante do Hotel e o Compº. Ferreira 

Pinto, da Comissão Organizadora e membro do 

Rotary Club de Vila Nova de Gaia) e um almoço 
de festa valorizado com a actuação da 
Orquestra de Guitarras da Academia de 
Música de Vilar do Paraíso (veja a foto 2). 
Este importante evento realizou-se  em 12 
de Fevereiro nas Caves “Taylor’s” e contou 
com a presença do Governador do Distrito 
1970, Armindo Carolino.
O Rotary Club de Bombarral aproveitou 
muito bem as sinergias proporcionadas 
pela Feira de S. Brás, que se realiza em 
Delgada, e participou nela com um “stand” 
no qual se deu a conhecer, e ao Rotary, 
ao público e realizou vendas de produtos 
confeccionados pelos seus membros a fim 

de realizar fundos para os seus projectos 
de serviço.
Por seu lado, o Rotary Club de Entronca-
mento organizou com absoluto sucesso 
uma GALA SOLIDÁRIA, na qual actuaram 
o Quarteto “Phydellius” e “Os Gringos”. 
Este espectáculo teve por escopo obter 
ajudas financeiras em favor de famílias 
com dificuldades do Entroncamento, da 
Golegã e de Vila Nova da Barquinha.

Tendo cumprido o seu 40º aniversário, o 
Rotary Club de Santo Tirso descerrou na 
sua sede uma galeria com as fotografias 
de todos quantos já teve como Presidentes 
desde a sua fundação.

UNIVERSIDADES SENIOR DO 
ROTARY
Sob a organização logística da Universidade 
Senior de Chaves, realizar-se-á nesta bela 
cidade transmontana o VII Enontro das 
Universidades Seniores do Rotary, em 9 
de Abril próximo.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Portalegre organizou 
com elevado índice de animação uma 
“Matança do Porco”.

Juntaram-se os Rotary Clubes de Lisboa-
Centro e Lisboa-Centennarium e relizaram 
um concorrido certame que designaram 
“Sons do Vinho”, que decorreu nas 
instalações da Fundação Portuguesa das 
Comunicações.

EFEMÉRIDE 
Ao completar os 40 anos de 
actividade, aliás de grande 
mérito, o Rotary Club de 
Santo Tirso editou um 
artístico caderno (veja a 

reprodução da capa) historiando as suas 
principais realizações.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
PORTUGUESA
O Conselho Superior 
da FRP reuniu no 
passado dia 5 de 
Fevereiro numa 
unidade hoteleira de 
Coimbra, convocado 
e presidido pelo seu 
Presidente, o Compº. 
Alberto Maia e Costa (a foto mostra a mesa 

que presidiu à sessão). A afluência a esta 
reunião de trabalho ultrapassou a vintena 
de Conselheiros e a reunião contou ainda 
com a presença do Presidente do Conselho 
de Administração da Fundação, Compº. 
Frederico Nascimento. Verificaram-se 
durante ela múltiplas intervenções na 
sua maior parte envolvendo o papel a 
desempenhar pelo Conselho na economia 
da organização interna da FRP.

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Vila Nova de Gaia fez 
uma visita guiada às instalações da famosa 
Livraria Lello, no Porto, considerada, e 
muito justamente, uma das mais bonitas 
do mundo. À visita seguiu-se um almoço 
de companheirismo no Hotel Infante de 
Sagres.
Por outro lado, o Rotary Club de Lisboa-
Estrela assinalou o 106º Aniversário do 
Rotary, além do mais, com a organização 
do “Concerto da Paz e Compreensão 
Mundial”, em que actou o “Ensemble 
de Saxofones” da Escola de Música do 
Conservatório Nacional, sob a direcção 
do maestro Hélder Alves.

OPORTUNO CONCURSO 
O Rotary Club de Porto-Portucale 
Novas Gerações organizou um Concurso 
de Desenho subordinado ao tema “Rotary 
e a Luta contra a Poliomielite” junto dos 
estudantes da Escola Artística Soares dos 
Reis. Foram mais de 80 os trabalhos que 
se apresentaram a este Concurso, e eles 
foram devidamente avaliados por um Júri 
composto por professores da Escola e um 
elemento do Clube organizador e que 
atribuiu um 1º Prémio (Prémio Fundador 
da FRP no valor de € 500,00) e dois 
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segundos prémios (cada um constituído 
por pagamento da inscrição do autor 
do trabalho num dos RYLA organizados 
no Distrito 1970. Os premiados foram 
proclamados no decurso da cerimónia que 
assinalou os 125 anos da Escola e foram 
entregues os prémios a que fizeram jus 
pela Ministra da Educação, Drª. Isabel 
Alçada. Em reunião festiva que se realizou 
em Fevereiro passado os vencedores foram 
especialmente honrados no Clube.

PALESTRAS
No Rotary Club de Sesimbra proferiu 
uma conferência sobre “MARGov. O 
Diálogo Eco-Social para a Sustentabilidade 
dos Oceanos” a Engª. do Ambiente D. 
Flávia Natacha Zurga Silva.
Esteve no Rotary Club de Senhora da 
Hora o Rev. Pe. Gonçalo Amaro, Pároco 
da Senhora da Hora, a falar sobre “Paz e 
Compreensão Mundial”.
E foi palestrante no Rotary Club da Moita 
o Dr. Antunes Dias, ex-Director da Reserva 
Natural dos Estuários do Tejo e do Sado, a 
dissertar sobre “Exploração Ostreícola”.
Entretanto, foi a Compª. Elsa da Costa 
Brás a oradora no seu Clube, o Rotary 
Club de Águas Santas/Pedrouços, 
que expôs acerca de “Despedimentos dos 
Trabalhadores: Processo Disciplinar”.
“D. João VI e o Brasil” foi tema que versou 
no Rotary Club de Porto de Mós o Dr. 
Rui Rasquilho, sócio honorário do Rotary 
Club de Alcobaça.
No Rotary Club da Feira foi orador o 
Arqº. Sérgio Azeredo e para falar sobre 
“O Amor na Poesia”.
O Ten.-General António Mascarenhas foi 
até ao Rotary Club de Entroncamento e 
aqui proferiu uma palestra sobre “Guerra 
Peninsular – as Milícias, Ordenanças e 
outros Paisanos Portugueses”, numa acção 
aberta ao público que decorreu na Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
Foi palestrante no Rotary Club de Algés 
o Compº. Jacinto Gameiro e sobre a 
temática “Turismo Rural como Projecto 
Local de Desenvolvimento Sustentável”. 
Neste mesmo Clube esteve a Drª. Anabela 
Silva Luz a expor sobre “Educação ou 
Instrução”.
“A Água que Bebemos” constituiu o 
tema versado pela Engª. Anabela Alves, 
da “Indáqua”, no Rotary Club de Fafe, 
uma iniciativa que foi aberta ao público 

e decorreu no Auditório da Casa da 
Cultura.

Firmino Mendes 
foi o orador no 
Rotary Club de 
Cascais-Estoril, 
clube no qual 
expôs  sobre 
“Carbonária e a 

Implantação da República”.

Por seu lado, foi 
o Dr. Artur San-
tos Silva quem 
foi orador conv-
idado no Rotary 
Club de Viana 

do Castelo aqui tendo  exposto sobre 
“Condições para um Crescimento Susten-
tável da Economia Portuguesa”.
No Rotary Club de Lisboa-Centro foi 
orador o Juiz Consº. António Santos 
Carvalho, do Tribunal de Contas, que 
dissertou acerca de “Responsabilidade 
Judiciária”.
Giovanni Gino Marello, sócio honorário 
do Clube, foi orador convidado no Rotary 
Club de Barcelos e para abordagem do 
tema “Camboja”.
Juntaram-se os Rotary Clubes de Seixal 
e Costa da Caparica para ouvir a 
Drª. Sofia Mendonça dissertar sobre 
“Sobredotação e Talento”.

Foi orador da noite 
no Rotary Club de 
Guimarães, a cujo 
quadro pertence, 
o Compº.  João 
Monte i ro ,  que 

expôs sobre “Sessentas – Início de uma 
Nova Vida Profissional”.

O Rotary Club de Castelo Branco teve 
consigo Luís Rodrigues como palestrante e 
para orar sobre “Identidade Visual”.
D. Fernando Luz Soares, Bispo da Igreja 
Lusitana Católica Apostólica e Evangélica, 
foi palestrante no Rotary Club do Porto 
onde expôs sobre “A Paz e a Compreensão 
Mundial”.

“Deus Salve a Arte” foi o tema tratado no 
Rotary Club de Praia da Rocha pelo Dr. 
José Pacheco.
Professora na Universidade do Minho, a 
Doutora Lia Raquel de Oliveira proferiu 
uma palestra no Rotary Club de Braga 
sobre “A Tecnologia Educativa nos nos-
sos Dias”.

No Rotary Club de Lisboa foi orador o 
Compº. Prof. Doutor Luís Manuel Araújo 
que se debruçou sobre “A Solidariedade 
e o Afecto no Antigo Egipto”.
O Compº. Manuel Faria Cardoso, membro 
do Rotary Club de Porto-Foz, foi orador no 
Rotary Club de Valongo para abordagem 
do assunto “Microcrédito”.
O Compº. Boaventura Nogueira, mem-
bro do Rotary Club de Torres Vedras, foi 
palestrante no Rotary Club de Peniche, 
aqui dissertando sobre “Compreensão 
Mundial”.
O Embaixador Dr. João Brito Câmara 
foi orador convidado no Rotary Club de 
Lisboa-Belém aqui dissertando sobre 
“As Vertentes da Carreira Diplomática”.
O Rotary  Club de Alcobaça  teve con-
sigo o médico cardiologista Dr. Ernesto 
Carvalho a dissertar sobre “Prevenção de 
Doenças Cardiovasculares”.
“Trabalho Comunitário em Rede Social” 
constituiu tema de palestra que, ao Rotary 
Club de Oeiras foi proferir a Drª. Rosa 
Maria Pimenta Araújo.

III BOLSA INTERNACIONAL 
DE POESIA OU 
PROSA 
Com a colaboração do 
Rotary Club de Lisboa-
Centro e patrocinada 
pela Junta de Freguesia 
de São Jorge de Arroios, a Fundação 
Rotária Portuguesa volta a lançar este cer-
tame cultural que tem por escopo apoiar 
a criatividade e o empreendedorismo 
intelectual dos estudantes que se expres-
sam na língua portuguesa. A este Concurso  
poderão concorrer jovens de ambos os 
sexos e de idades compreendidas entre 
os 18 e os 30 anos. É livre o os trabalhos 
levados a concurso terão de ser originais, 
com um mínimo de uma página e o máximo 
de vinte e apresentados em formato “A4” e 
letra “Times New Roman”, corpo 12. Cada 
concorrente apenas pode apresentar um 
trabalho. Os Prémios serão de € 2.500,00 
para o 1º classificado, de €1.500,00 para 
o 2º e de €1.000,00 para o 3º.
Para mais esclarecimentos deve ser 
contactado o Rotary Club de Lisboa-Centro 
na pessoa da Compª. Manuela Pinto 
Ribeiro, através do TLM 91 732 8186 ou 
pelo correio electrónico <manuelapint
oribeiro@hotmail.com>.

mailto:manuelapintoribeiro@hotmail.com
mailto:manuelapintoribeiro@hotmail.com
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   The 
Rotary Foundation

 

Promovendo a educação através do   
PLANO “VISÃO DE FUTURO”

 

A educação foi a primeira área em que a Fundação Rotária foi actuante. Muito antes de os programas 

humanitários serem lançados nos anos 60 e 70. Educação é essencial para sermos bem sucedidos. E o Rotary 

pode ajudar.

O Plano “Visão de Futuro” oferece bastante liberdade no que se refere a bolsas de estudos. Eu diria até 

mesmo que o Plano aprimora o sistema rotário de concessão de bolsas, pois permite que os estudantes sejam 

financiados para frequência de cursos em comunidades locais ou internacionais, por qualquer período de 

tempo, para um programa de licenciatura ou de obtenção de certificado ou diploma.

As actuais Bolsas Educacionais determinam que os estudos devam ter a duração de 18 meses, mas no Plano 

“Visão de Futuro” temos maior flexibilidade. Um Distrito pode manter o período de 18 meses se achar isso 

o adequado, mas pode também alterar essa duração se assim o desejar.

Com os Subsídios Globais, os Clubes e os Distritos podem usar o seu Fundo Distrital de Utilização Controlada 

(FDUC) para obter uma equiparação do Fundo Mundial, e enviar estudantes a um país estrangeiro para aí 

fazerem curso universitário referente a uma das seis áreas de enfoque. Os Distritos podem optar por financiar 

um estudante durante um ano, ou custear todo o período de estudos, até quatro anos. O orçamento de cada 

Subsídio Global deve ser, no mínimo, de 30.000 dólares, mas o facto de poder ser maior do que esse valor 

permite que estudantes talentosos completem a faculdade, o que fará a diferença no mundo.

Então, vamos continuar com os nossos esforços educacionais Fortalecendo Comunidades - Unindo Continentes, 

e Dando de Si Antes de Pensar em Si.

Carl-Wilhelm Stenhammar

                                                                                     Presidente do Conselho de Curadores
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NOS 106 ANOS DO ROTARY

Como maneira de assinalar o 106º Aniversário do Rotary International, o Governador Joaquim Esperança (D. 1960) difundiu um apelo 
para incremento das ajudas dentro da Campanha de Erradicação da Polio ilustrado com o bem sugestivo quadro que reproduzimos. 

A PROPÓSITO DA ERRADICAÇÃO 
GLOBAL

É sabido que a Nigéria é um dos quatro países que ainda se consideram de polio endémica. 
Pois, e apesar disso, a Nigéria registara 383 casos de poliomielite em Novembro de 2009, 
mas já só apresentou 10 caos em Novembro do ano passado. Em apenas quatro dias, 
tantos quantos duraram os NIDs especiais realizados no País em 2010, 
foram vacinadas contra a polio 40 milhões de crianças!
E não se esqueça: faltam somente dezasseis meses 
para o termo do prazo do Desafio 
dos 200 Milhões de Dólares do 
Rotary, lançado pela Fundação Bill 
& Melinda Gates.
 



22 2322 23

SAÚDE FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Conhecidos, que são, os dados de 2010 da Fundação Rotária do R.I., deles se retira que, no ano aludido, as receitas ascende-
ram a 322,8 milhões de dólares, um aumento de quase 15 milhões se comparado com o ano anterior. O total das despesas 
foi de 226,6 milhões de dólares.
Nas receitas, o total de contribuições voluntárias atingiu a cifra de 268,5 milhões de dólares. Nas despesas, as principais 
aplicações foram no fi nanciamento de programas – 187 milhões de dólares.

Presidente
Karl-Wilhelm Stenhammar
Rotary Club de Göteborg (Suécia)

Presidente-Eleito
William B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

Vice-Presidente
John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, Tennessee (EUA)

Curadores
Doh Bae
Rotary Club de Hanyang (Coreia do Sul)

Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla G. Triangle, CA (EUA)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, CO (EUA)

Dong Kurn (D. K.) Lee
Rotary Club de Seul-Hangang (Coreia do Sul)

Anne L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Leste, SC (EUA)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

David D. Morgan
Rotary Club de Porthcawl (País de Gales)

Samuel A. Okudzeto
Rotary Club de Accra (Ghana)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka, Kanagawa (Japão)

Louis Piconi
Rotary Club de Bethel-St. Clair, Pensilvânia (EUA)

José António Salazar Cruz
Rotary Club de Bogotá-Ocidente (Colômbia)

Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)

Secretário-Geral
Edwin H. Futa
Rotary Club de East-Honolulu, HI (EUA)

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO

Companheiros “Paul Harris”  … 1.251.714

Benfeitores da Fundação ……………84.102

“Major Donors” ………………………13.105
             

(dados referentes a Junho de 2010)

   DISSE     MOHANDAS K. GANDHI 
(1869-1948)

-“Ninguém precisa de 
esperar por ninguém 

para enveredar por 
uma causa justa.”
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BEM-VINDO!, PRESIDENTE TANAKA.

     Luís Miguel Duarte
                                                                     G.I. (2012-13) do Distrito 1960

                                                                               Presidente da HOC Lisboa
        

O Presidente Indicado de R.I. Sakuji Tanaka, para o ano rotário de 2012-2013, esteve em 
Lisboa entre os dias 9 e 13 de Março para conhecer a cidade que vai receber a Convenção 
Mundial de 2013, bem como os membros que compõem a Comissão Local da Organização 
da Convenção.
Sakuji Tanaka fez-se acompanhar do seu secretário, o Ex-Director e Curador da The Rotary 
Foundation, T. D. Griley, e de dois outros membros do escritório da Sede do R.I., L.J. Williams 
e Eiko Terao.
Durante a sua estadia, no dia 10 de Março assistiu à apresentação do trabalho da Comissão 
Local e foi recebido pelo Embaixador do Japão em Portugal, na sua residência. No dia 11 
seguinte, reuniu com o Presidente do Turismo de Portugal, assim como com o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa. Visitou, em seguida,  a FIL e o Pavilhão “Atlântico”, e, no dia 12, 
esteve presente num almoço de convívio com cerca de 120 Rotários Portugueses.
Já regressado ao seu País, o Japão, enviou uma mensagem onde se pode ler: -“Muito agradeço 
a vossa calorosa recepção e estou certo que juntos teremos uma excelente Convenção em 
2013”.

O Presidente Tanaka 

foi obsequiado com 

um artístico pre-

sente.

  Sakuji Tanaka 
entre nós 

Lisboa 2013:  Eu estou!

Em reunião com a Comissão Local. Da esquerda 
para a direita, Gov. Joaquim Esperança (D. 
1960), P. I. Sakuji Tanaka, Compº. T. D. Griley, 
Gov. Armindo Carolino (D. 1970) e Compº. Luís 
Miguel Duarte, Presidente da CLO.

O Presidente Indicado do R. I., 2012-13, S. Tanaka, 
ladeado pelos dois Governadores Indicados 2012-13, 
respectivamente, Compº. Luís Miguel Duarte (D. 1960) 
e Compª. Teresinha Fraga (D. 1970).

Posando numa pausa num terraço sobre o 
Tejo, e da esquerda para a direita: T. D. Gri-
ley, Senhora de Tanaka, Sakuji Tanaka, Gov. 
Joaquim Esperança, Eiko Terao e Compº. Luís 
Miguel Duarte.

Na visita que fez à Câmara Municipal de Lisboa, o P. I. 

Sakuji Tanaka tem à sua esquerda, na foto, o Presidente 

da Câmara, Dr. António Costa.
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Noções Básicas do Plano 
         Visão de Futuro

 

O QUE É o Plano Visão de Futuro?  
É o novo modelo de concessão de subsídios da Fundação 
Rotária para apoiar projectos humanitários e educacionais 
de Clubes e de Distritos.

PORQUÊ foi adoptado?  
A Fundação concluiu que havia necessidade de simplificar e 
melhorar as suas operações e de concentrar os seus esforços 
de modo a causar maior impacto no mundo e a aumentar o 
reconhecimento público.

QUANDO será iniciado?  
Em Julho de 2010, 100 Distritos rotários começaram a testar o 
Plano, como parte de uma fase piloto de três anos. Todos os 
Distritos adoptarão o novo modelo em Julho de 2013.

COMO funciona?  
As linhas seguintes fornecem informações básicas sobre o 
que Clubes e Distritos precisam de saber e cumprir para 
participarem no Plano Visão de Futuro.  

Os Subsídios
No Plano Visão de Futuro há apenas dois tipos de Subsídios: 
Subsídios Distritais e Subsídios Globais. 

Subsídios Distritais
Os Subsídios Distritais são subsídios agrupados que permitem 
aos Clubes e aos Distritos atenderem imediatamente a neces-
sidades específicas nas suas comunidades e no exterior. 
Os Distritos podem solicitar até 50% do Fundo Distrital de Uti-
lização Controlada (FDUC) disponível em cada ano, recebendo-o 
na forma de um Subsídio Distrital, ou podem solicitar menos 
de 50% do FDUC e aplicar a diferença no programa PolioPlus 
ou num projecto de Subsídio Global. É o próprio Distrito que 
administra e determina como os fundos serão distribuídos 
a as actividades desenvolvidas por ele ou pelos seus Clubes, 
inclusive projectos humanitários, bolsas de estudos e equipas 
de formação profissional. A única condição é que as actividades 
estejam alinhadas com a Missão da Fundação Rotária.

Subsídios Globais
Os Subsídios Globais oferecem a oportunidade de participar 
em projectos com enfoque mais estratégico e de alto impacto. 
A Fundação concede Subsídios Globais de 15.000 dólares 
a 200.000 dólares. Estes subsídios dão apoio a projectos de 
maior porte, equipas de formação profissional e bolsas de 
estudos que tenham resultados mensuráveis e sustentáveis 
numa das seis áreas de destaque da Fundação Rotária. As 
actividades podem ser implementadas individualmente ou 
em conjunto com outras — por exemplo, um subsídio pode 
ser usado para financiar uma equipa de formação profissional 
e também um projecto humanitário relacionado com a área 
de estudos do bolseiro. 
Clubes e Distritos podem criar os seus próprios projectos de 
Subsídio Global numa das áreas de enfoque ou participar em 
projectos pré-definidos desenvolvidos pela Fundação Rotária 
em colaboração com parceiros estratégicos. 

Subsídios Globais desenvolvidos por Clube ou por Distrito 
Estes subsídios concedem, no mínimo, 15.000 dólares do Fundo 
Mundial, para um orçamento de projecto de, pelo menos, 
30.000 dólares. A concessão de verbas do Fundo Mundial tem 
por base a equiparação de 100% de parcelas do FDUC ou 50% 
de contribuições em dinheiro. Os Subsídios Globais devem 
envolver dois Rotary Clubes/Distritos, incluindo um parceiro 
local (no país onde a actividade ou o projecto será realizado) 
e um parceiro internacional. 
Antes de enviar o pedido, os parceiros devem encaminhar uma 
proposta para a Fundação Rotária descrevendo as actividades e 
os resultados esperados. Ao planear um projecto, os parceiros 
devem conduzir um estudo para identificar as necessidades 
mais imediatas da comunidade e os recursos disponíveis 
localmente para tratar do problema. Após a aprovação da 
proposta, o Clube ou o Distrito tem seis meses para apresentar 
o pedido oficial.

Subsídios Globais pré-definidos 
Estes subsídios são desenvolvidos pela Fundação e seus parceiros 
estratégicos, organizações que já trabalham em projectos 
relacionados com as áreas de enfoque, e podem fornecer 
apoio técnico e financeiro aos projectos de Subsídios Globais. 
O Fundo Mundial e o parceiro estratégico financiam 100% 
da iniciativa, iniciativa que é implementada por Rotários. As 
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opções para este tipo de subsídio serão colocadas no Acesso 
ao Portal quando estiverem disponíveis.

Áreas de Enfoque
Os Curadores da Fundação Rotária identificaram seis áreas de 
enfoque nas quais Clubes e Distritos estão desafiados a alca-
nçarem resultados de maior impacte e mensuráveis. Todos os 
projectos de Subsídio Global, bolseiros e equipas de formação 
profissional devem empenhar-se em alcançar metas específicas 
dentro de uma ou de mais das seguintes áreas:

Paz e prevenção/resolução de conflitos
Fortalecer esforços locais de paz.
Treinar líderes locais para prevenir e mediar conflitos.
Apoiar esforços de longo prazo em prol da paz.
Ajudar grupos vulneráveis afectados por conflitos.
Apoiar estudos relacionados com a paz e a resolução de 
conflitos.

Prevenção e tratamento de doenças
Melhorar a prestação dos agentes da área de saúde.
Informar e mobilizar comunidades para 
evitar a disseminação de doenças.
Aprimorar as infraestruturas de 
saúde.
Combater a disseminação de doenças.
Apoiar estudos ligados à prevenção e 
ao tratamento de doenças.

Recursos hídricos e 
saneamento
Promover o acesso a água potável e ao saneamento básico.
Fortalecer nas comunidades a capacidade de desenvolver e 
de manter sistemas de água e de saneamento.
Informar as comunidades sobre a importância do saneamento, 
da água potável e da higiene.
Apoiar estudos ligados com os recursos hídricos e o sanea-
mento.

Saúde materno-infantil
Reduzir a taxa de mortalidade infantil.
Reduzir a taxa de mortalidade materna.
Melhorar o acesso a assistência médica a mães e filhos.
Apoiar estudos ligados com a saúde de mães e filhos.

Educação básica e alfabetização
Reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à educação.
Fortalece a capacidade das comunidades em fornecerem 
educação básica e alfabetização.
Assegurar o acesso das crianças à educação básica.
Aumentar as taxas de alfabetização entre os adultos.
Apoiar estudos relacionados com a educação básica e a al-
fabetização.

Desenvolvimento económico e comuni-
tário
Treinar e dar apoio a empresários e líderes comunitários 
locais.
Desenvolver oportunidades de trabalho decente e produ-
tivo.
Aprimorar a capacidade de organizações darem suporte ao 
desenvolvimento económico.
Apoiar estudos relacionados com o desenvolvimento económi-
co e comunitário.

Sustentabilidade
Para ser elegível para um Subsídio Global, o projecto deve ser 
sustentável, ou seja, deve continuar a funcionar por longo 
tempo depois de se terem esgotado os fundos e os Rotários 
já não estarem envolvidos nele. Projetcos sustentáveis devem 
ajudar o máximo de pessoas possível, respeitar o meio ambi-
ente e a cultura local, envolver organizações que conheçam 
a comunidade, como Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário, procurar apoio dos beneficiários e transmitir 
a outros as lições aprendidas. Os Subsídios Globais também 

preparam bolseiros e outras pessoas 
para a aplicação de métodos inovadores 
em campos profissionais concernentes 
às áreas de enfoque da Fundação. Ao 
criarem novos projectos, todos os Clubes 
e todos os Distritos devem dar ênfase à 
formação e à troca de informações para 
que as comunidades possam manter 
os resultados e resolver possíveis prob-
lemas sozinhas. 

Bolsas de estudos
As bolsas de estudos podem ser financiadas por Subsídio 
Distrital ou Global. Os Subsídios Distritais não têm restrições 
quanto ao nível (secundário, universitário ou de mestrado), 
duração ou área de estudos. Os Distritos podem desenvolver 
os seus próprios critérios de atribuição, determinar a quantia 
e dar suporte a estudantes que frequentam Universidades 
locais, pois não há exigência de que os estudos sejam em um 
outro país.
Os Subsídios Globais apoiam somente bolsas de estudos para 
cursos de graduação no exterior pelo período de um a quatro 
anos, em área relacionada com uma das áreas de enfoque. Ao 
enviar um pedido de Subsídio Global para financiar uma bolsa de 
estudos, os Clubes e os Distritos devem fornecer comprovante de 
que o candidato foi admitido na Universidade em que deseja 
estudar. 
O candidato deve também enviar à Fundação compro-
vação de que obteve resultados aceitáveis em teste 
de proficiência do idioma falado no país onde irá es-
tudar, se este for diferente do da sua língua materna.  
Os comprovativos de admissão e teste de idioma só são 
necessários quando o pedido formal do Subsídio Global é 
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encaminhado. Não são, 
pois, exigidos no envio da 
proposta. 

Equipas de 
formação 
profi ssional
As equipas de formação 
profissional podem ser 
fi nanciadas por Subsídios 
Distritais ou Subsídios 
Globais. Estas equipas 
podem viajar para outro 
país e ensinar ou aprender 
como resolver problemas 

numa ou mais das áreas de enfoque. Cada equipa deve ter 
pelo menos um Rotário como líder e três não Rotários como 
membros. Não há limite máximo para o tamanho da equipa 
nem restrições quanto à idade, mas todos os componentes da 
equipe devem ter instrução e experiência profi ssionais ligadas 
às metas do subsídio. 
A formação pode ter qualquer duração e ocorrer em qualquer 
lugar, como Universidades, hospitais ou empresas, dependendo 
do que for mais apropriado para alcançar as metas do sub-
sídio. As equipas podem hospedar-se em casas de Rotários, 
dormitórios de Universidades ou hotéis. O custo total do 
projecto deve ser de, no mínimo, 30.000 dólares, incluindo as 
despesas de viagem da equipa e gastos com outras actividades 
do subsídio. Mais de uma equipa pode viajar com o mesmo 
subsídio.

Qualifi cação e gestão de projectos
O que devem fazer os Distritos 
Para poderem receber Subsídios Distritais e Globais 
da Fundação Rotária, os Distritos devem completar 
o processo de qualificação “on-line” e garantir que 
seguirão e implementarão as directrizes de gestão fi-
nanceira estipuladas no Memorando de Entendimento. 
Os Distritos devem também realizar um Seminário Distrital 
sobre Gestão de Subsídios como parte do processo de quali-
fi cação dos Clubes. 
Os Distritos são responsáveis por administrar os fundos rece-
bidos da Fundação. É dever dos Distritos: 

Planear as actividades detalhadamente.
Enviar pedidos de subsídio completos e com a documen-
tação exigida.
Envolver directamente os Rotários na implementação do 
projecto.

Evidenciar transparência em todas as transacções fi nan-
ceiras.
Entregar relatórios dentro dos prazos.

O que devem fazer os Clubes
Os Clubes também devem completar um processo anual de 
qualifi cação para serem elegíveis para a concessão de Subsídios 
Globais da Fundação Rotária. Para se qualifi carem, os Clubes 
devem enviar um ou mais associados ao Seminário Distrital 
sobre Gestão de Subsídios, assinar e concordar em seguir o 
Memorando de Entendimento, além de atender a quaisquer 
outros requisitos de qualifi cação defi nidos pelo Distrito. Os 
Clubes também devem cumprir os mesmos requisitos de gestão 
de fundos exigidos aos Distritos. 

Processo de pedido de subsídio
Todos os pedidos de Subsídios Distritais e Globais de-
vem ser enviados através do acesso ao portal, em
www.rotary.org/pt. Os Subsídios Distritais seguem um mod-
elo comercial bianual, sendo o enfoque do primeiro ano em 
planeamento das actividades e solicitação do subsídio, e o 
enfoque do segundo ano na concessão do subsídio. 
Os pedidos de Subsídios Globais começam com o envio de uma 
proposta, também remetida “on-line”. A Fundação Rotária 
determina se a proposta é elegível, trabalhando com os par-
ceiros para completar os dados que faltem. Após a análise, os 
parceiros são notifi cados quando seja caso de envio do pedido 
formal. As propostas e os pedidos são processados por ordem 
de chegada durante todo o ano rotário. 
Os pedidos formais devem ser enviados dentro de seis meses 
após a aceitação da proposta.

Relatórios
Os Distritos devem enviar um relatório à Fundação e a todos 
os Clubes do Distrito, explicando como  foram aplicados os 
fundos, no prazo de 12 meses após receberem o Subsídio 
Distrital. Os parceiros de um Subsídio Global devem enviar 
relatórios intermédios todos os 12 meses, durante a duração 
do subsídio, e um relatório fi nal dentro de 2 meses após ter-se 
esgotado o subsídio.

Formações e Recursos
Durante 2012-13, os Governadores Eleitos de Distritos não 
pilotos e os Presidentes entrantes de Comissão Distrital da 
Fundação Rotária receberão formação sobre os processos 
de qualifi cação, envio de pedido de subsídio e requisitos do 
envio de relatórios.  

Para mais informações sobre os subsídios do Plano Visão de Futuro e para 
assinatura do boletim mensal do Plano, vá a www.rotary.org/pt/futurevision.






