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A NOSSA CAPA
Passa neste mês mais um aniversário do Rotary: o 107º.
Decidimos abrir esta edição com uma fotografi a, por assim dizer, histórica, tirada na cave da casa de Paul 
Harris - “Comely Bank” - em Chicago, que mostra alguns dos primeiros Rotários em reunião com ele. 
Da esquerda para a direita, são reconhecíveis Robert Fletcher, Montague Bear (que foi quem desenhou íveis Robert Fletcher, Montague Bear (que foi quem desenhou í
o primeiro emblema rotário), Harry Ruggles (o tal que introduziu o hábito de se cantar nas reuniões Ro-
tárias), Paul Harris, Sylvester Schiele (que foi o primeiro Presidente do Rotary Club de Chicago, o nº. 1) 
Bernard Arntzen e Rufus Chapin. Enfi m: que é recordar se não viver?...

José Carlos Estorninho
                                                                                     Gov. 1990-91 D. 1960

Foi bastante proveitoso o Seminário de Delegados  à  Revista Regional 
Ofi cial  de Rotary “Portugal Rotário”, realizado no passado dia 14 de 
Janeiro em Fátima, com o efi ciente apoio logístico do Rotary Clube 
local.
Da agenda constava a apresentação da nova versão do Manual do 
Delegado, bem como a análise pormenorizada de contributos, propostas 
e sugestões, visando o reforço qualitativo do serviço prestado pela 
Revista.
Neste contexto, foi sublinhado o papel determinante a desempenhar 
pelo Delegado e a consequente necessidade 
de que a sua designação deva ser objecto de 
criteriosa escolha por parte do seu Clube.
Pretendendo dar maior visibilidade à 

importância do papel que desempenha, e como reconhecimento ao esforço, 
dedicação e empenho dos Delegados, será pela primeira vez homenageado o 
“Delegado do Ano”, em cerimónia que iria  decorrer na Gala de “Portugal Rotário”,  
no Casino de Póvoa de Varzim em 25 de Fevereiro.

Do debate, muito participado, liderado pelo PGD Gonçalves Afonso, Presidente 
da Direcção da Associação Portugal Rotário, e com o oportuno contributo do 
Editor da Revista, PGD Artur Lopes Cardoso, resultou a gratifi cante constatação 
de que o caminho a seguir merece o consenso generalizado para que a Revista “Portugal Rotário” seja, cada 
vez mais, a Revista de necessidade e de excelência do nosso País Rotário.

Seminário de 
 Delegados à Revista

(Publicação regional oficial do Rotary International que integra a Rotary World Magazine Press)
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

O ano de 2011, muito recentemente deixado para 
trás, está, pelo menos ainda, para ficar na história da 
humanidade como aquele em que maior número de 
catástrofes naturais ocorreu e com número record de 
vítimas: aquelas atingiram a cifra de 820 e estas dão para 
lamentar mais de 27.000 vítimas mortais. Cumpre reter 
que a “parte de leão” coube ao “País do Sol Nascente”, 
com o terramoto e com o consequente “tsunami”, de 
Março.
Segundo informou a publicação alemã “Munich Re”, 2011 
trouxe a maior acumulação de danos ocasionados por 
catástrofes naturais de sempre, com danos económicos 
que rondaram os 292 mil milhões de Euros, assim se tendo 
ultrapassado, e de largo, o máximo de 78 mil milhões que 
tinha sido atingido em 2005 (o ano do “Katrina”, lembram-
se?). Ou seja, verificou-se um aumento de cerca de 60%!
E tudo isto em resultado, apenas, de catástrofes naturais, 
expressão que, no entanto, tem que se lhe diga. É que, 
por um lado, muitas dessas catástrofes têm como causa 
próxima os distúrbios ambientais e climáticos que vêm 
sendo provocados pela acção humana, a despeito de 
“Kioto” e de “Durban”: a emissão de gases de efeito 
estufa para a atmosfera, o dimanante aquecimento global, 
etc. Acrescentemos, pois, a acção directa da rapacidade 
humana a todo esse caudal de agressões ao meio ambiente 
e certamente que temos um panorama ainda mais 
preocupante e lamentável a todos os títulos.
Por outro lado, os danos patrimoniais causados um 
pouco por toda a parte são frequentemente a natural 
consequência ou da incúria humana, ou de preversidade 
criminosa, tantas vezes bem abjecta. Entre nós, quanto 
lá fora. 

Urge, com efeito, arrepiar caminho e o Rotary, agora 
a cumprir 108 anos de vida, de há muito que tem vindo 
a exercer uma acção tenaz no sentido de superar as 
condições de miséria que tantas vezes são o “caldo de 
cultura” da actuação delituosa, e de suscitar preocupação 
e cuidados gerais quanto à preservação do meio 
ambiente.
Por isso, não podemos deixar de saudar, e com entusiasmo, 
o que recentemente aconteceu no Equador, na sua 
província de Sucumbios, região que lhe fica a nordeste. 
Um tribunal de segunda instância aí sediado confirmou a 
sentença que tinha sido proferida em primeira instância, 
em 14 de Fevereiro de 2011, nos termos da qual a empresa 
petrolífera norte-americana “Chevron” se viu condenada 

a pagar uma indemnização por danos ambientais de € 
6.305 milhões, e mais 10% para custear a reparação dos 
estragos que provocara, o que pode, no global, ascender 
a € 13.841 milhões.
O processo e a sentença revelam que foram apreciados 
os danos ambientais causados entre 1964 e 1990 pela 
“Texaco”, uma empresa que veio posteriormente a ser 
adquirida pela aludida “Chevron”. Claro que a decisão 
pode ainda ser alvo de novo recurso, mas, para já, abre-se 
uma vertente exemplar neste campo que evidencia clara 
atenção e preocupação relativamente à preservação do 
nosso Planeta e da “mãe-Natureza”.

São acontecimentos quanto este que trazem esperança 
em melhores dias, em mais gratificante qualidade de 
vida.
O que acontece a nível ambiental, além disso, é extensível 
ao que se perfila no horizonte deste ano a nível interno, 
um horizonte que muitos “profetas da desgraça” traçam 
com carregadas núvens de incerteza e de dificuldades 
“troikianas”. Há razões para isso, convenhamos. Mas não 
as elejamos nem a motivos de desespero nem de abulia. 
A nossa gente sempre se caracterizou pela solidariedade, 
pela facilidade de entrar em relação, pela moderação, pela 
serenidade. Não há, de facto, povo como o nosso para se 
adaptar e, como é muito da moda dizer-se nos tempos 
que passam, “dar a volta por cima...”.
Com os dados oferecidos por 2011, com o exemplo 
equatoriano e com o impulso que é próprio do Rotary, 
vamos certamente encontrar a força necessária para levar 
de vencida as adversidades que se nos colocam.
Cabe a si, a mim também, dar um pouco que seja de nós 
mesmos para ultrapassar e corrigir  o que temos mal e 
possa constituir embaraço, seja no que seja, para fazermos 
deste nosso mundo um bom mundo, e para todos. Nas 
mais pequenas coisas e actos que imaginar se possam. 
É que muitas coisas de nada, somadas, fazem grandes 
coisas...
Dê esse presente de aniversário ao Rotary International, 
a um Rotary que se quer rever na sua pessoa, nas nossas 
pessoas de Rotários.
Ao Rotary, parabéns! A si ... também, e um afectuoso 
abraço do
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A Mensagem do 
Presidente 

Kalyan Banerjee
Para ler discursos e notícias 

do Presidente do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 

www.rotary.org/president  

Queridos irmãos e irmãs em Rotary.

Em Novembro, tive a oportunidade de proferir uma palestra no Instituto Rotary em Calcutá, 
Índia, cujo enfoque foi na paz e nos modos pelos quais o Rotary pode trabalhar para 
promovê-la. Quando recebi o convite, comecei a pensar no que poderia dizer, sabendo 
que, com base em tudo o que os Rotários fazem naquela região, o maior desafi o que se 
me colocava seria não ultrapassar o tempo destinado à minha palestra. 
Logo antes de chegar a Calcutá, dei uma palestra no âmbito duma conferência sobre 
recursos hídricos em Tel Aviv (Israel). Foi um evento maravilhoso que reuniu Rotários e 
não Rotários de todo o mundo para discutir os desafi os de se fornecer um recurso cada 
vez mais escasso a uma população em constante crescimento. No entanto, antes de falar 
sobre a contribuição do Rotary, tive que explicar quem somos e o que fazemos, porque 
mesmo naquela audiência repleta de cientistas, empreendedores e executivos, muitas 
pessoas nunca tinham ouvido falar do Rotary.  
Ao deixar o evento, comecei a pensar novamente no que poderia dizer em Calcutá, pois 
muito do que o Rotary faz para promover a paz depende da consciencialização pública 
acerca da Organização. Porque temos alcançado tanto sucesso no nosso trabalho para a 
erradicação da polio? Porque é que o Rotary é capaz de ir aonde nenhum outro governo 
ou ONG consegue ir: nas casas, escolas e comunidades das pessoas a quem servimos. 
No Rotary, quando trabalhamos pela paz, não negociamos tratados nem fazemos 
demonstrações nas ruas. Pelo contrário, promovemos a paz através do exemplo, 
trabalhando juntos, independentemente da nossa nacionalidade ou experiência, colocando 
as necessidades dos outros acima das nossas. Nós promovemos a paz solucionando 
problemas que afectam a capacidade das pessoas viverem uma vida normal e pacífi ca 
– seja falta de água, saneamento, habitação, acesso à educação e assistência médica, ou 
a necessidade de relacionamentos produtivos e positivos entre comunidades. Em tudo o 
que fazemos, confi amos na nossa boa reputação.  
É por isso que temos a responsabilidade de assegurar que o nosso nome seja conhecido. 
Temos que não só trabalhar através do Rotary, mas falar sobre a nossa Organização, 
relatando ao mundo o trabalho que executamos, a diferença que fazemos na vida das 
pessoas e os padrões que estabelecemos. O nosso trabalho rotário refl ecte a nossa crença 
de que um mundo melhor e mais pacífi co é possível. Mas precisamos de fazer com que a  
nossa voz seja ouvida.

ÚLTIMA HORA
Glenn E. Estess Sr.

É com profundo pesar que informamos que, em princípios de Fevereiro, faleceu o 
ex-Presidente de R. I., Glenn E. Estess Sr. (2004-05).
Com mandato exercido, aliás exemplarmente, na altura do centenário do Rotary, o 
Presidente Glenn teve como lema “Celebremos Rotary”.
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O Distrito 2450, que aglutina a maior parte dos Rotary Clubes do Médio-Oriente e do Cáucaso, vai cindir-se em dois 
a partir de 1 de Julho de 2013. Surgirão, assim, o Distrito 2451, apenas com os Clubes do Egipto, e o Distrito 2452, que 
incluirá os Clubes doutros países, designadamente da Arménia e do Líbano.

As empresas de navegação aérea “United Airlines” e “Continental Airlines” lançaram uma vasta campanha de votação, 
que se fazia no “site” http://10millioncharitymiles.com/ existente na Internet. O ex-Presidente do R.I., Frank Devlyn 
(2000-01), lançou um apelo no sentido de que os Rotários aderissem a esta iniciativa, sendo que as votações teriam 
de ter lugar até 31 de Dezembro de 2011. Não tendo alcançado o prémio em disputa (10 milhões de milhas para serem 
gastas em projectos de serviço humanitário), o Rotary fi cou, porém, em segundo lugar a nível mundial!

Uma sondagem de rua efectuada em 2010, revela que cerca de 62% dos inquiridos, não-Rotários, conhecem a existência 
da designação Rotary, mas apenas 37% se mostraram familiarizados e com algum conhecimento quanto àquilo que 
o Rotary efectivamente faz. Esta sondagem  abrangeu cerca de mil pessoas em cada um dos seis países seguintes: 
África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Estados Unidos e Japão e os resultados alcançados não andam muito 
longe dos que já se tinham verifi cado num outro inquérito que fora realizado em 2006.
Pela ordem referida, obteve-se que, na África do Sul, 20% se mostraram totalmente desinteressados quanto a Rotary, 
62% conhecedores mas pouco e 18% revelaram assinalável conhecimento; na Alemanha, as percentagens foram, re-
spectivamente, de 66%, 28% e 6%; na Argentina, 56%, 23% e 21%; na Austrália, 5%, 62% e 33%; nos Estados Unidos, 34%, 
29% e 37%; e no Japão, 50%, 28,5% e 21,5%, sempre respectivamente.

No ano fi ndo, Rotários de Vancouver (Canadá) viajaram até Sunyano (Ghana) em visita a 
projectos de serviço que estão a ser ali desenvolvidos em união de esforços com os Rotary 
Clubes de Sunyani-Central e de Sunyani-Instituto Politécnico. Da colaboração entre Rotários 
canadianos e ganeses já resultaram a construção de instalações sanitárias adequadas 
numa escola primária de Sunyani e a distribuição de 350 redes anti-malária por algumas 
instituições de solidariedade social.

 

Já foi ultrapassada a meta dos 200 milhões de dólares apontada para o próximo dia 
30 de Junho. Como se recordará o leitor, essa meta constituía a resposta dos Rotários 
ao desafi o lançado pela Fundação “Bill & Melinda Gates”, entidade que, com grande 
largueza e generosidade, tinha feito a maior doação de sempre a favor da Campanha 
de Erradicação Global da Polio.
A resposta dos Rotários de todo o mundo a este tão exigente Desafi o não podia ter 
sido mais pronta e decidida, tendo-se verifi cado logo nos princípios de 2012 que já 
tinham sido arrecadados mais de 202 milhões de dólares. Um avanço de cerca de 
meio ano!!!
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Presidente
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Secretário-Geral
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 DO ROTARY INTERNATIONAL

O Rotary Club de Tsuruoka-Sul (Japão) ofereceu equipamentos para a prática 
do hoquei em gelo após a realização, em 2008, dos Jogos Olímpicos Especiais 
que então tiveram lugar 
em Yamagata. Os equi-
pamentos estão adapta-
dos para a utilização por 
praticantes da modalidade 
que sejam portadores de 
defi ciências. A partir daí, 
os Rotários avançaram 
com a organização de uma 

competição de hoquei destinada apenas a pessoas defi cientes, 
competição que, logo de entrada, contou com nada menos que 
70 participantes.
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BRASIL

LUXEMBURGO

COLÔMBIA

MADAGASCAR

BÉLGICA

O Rotary Club de 
Brasília-Lago Sul (D. 
4530) ofereceu 49 
cadeiras de rodas e 5 
cadeiras de banho à 
sua comunidade (foto 
“Brasil Rotário”).

ÍNDIA S. TOMÉ E PRINCÍPE

ZÂMBIA

Associados entre si, os 
Rotary Clubes de Mumbai-
Dahisar e de Dahanu (D. 
3140) fizeram a distribuição 
de 7 toneladas de arroz por 
famílias que vivem abaixo 
da linha de pobreza da 
aldeia de Ambesari, região 

de Dahanu (foto “Rotary News”).

A ligação estabelecida 
através do Cônsul 
de S. Tomé Príncipe 
em Marselha, Jean-
Pierre Bensaid, entre 
os Rotary Clubes de 
Valréas-Nyons (D. 
1720) e Tours-Sul (D. 
1760), de um lado, e 

o Rotary Club de S. Tomé (D. 9150), permitiu dotar as instala-
ções do Acolhimento Teresiano de Promoção da Mulher, que 
recolhe orfãs deslocadas das respectivas famílias, com um 
reservatório da água potável com a capacidade de 6.000 litros 
(foto “Le Rotarien”).

Juntaram as mãos os Ro-
tary Clubes de Ivato (D. 
9220), Maubeuge, Paris 
la Défense (ambos de 
França), Wisbaden-Rhein-
gau (Alemanha), Bruxelas-
Oeste (Bélgica), Orpington, 
Wuppertal e Beaumont 
Erquelinnes (da Suíça), 

Florença-Oeste e Mons (de Itália) e Quatre Bornes (das Ilhas 
Maurícias) e fizeram instalar na região rural de Anjanadoria, 
a cerca de cinquenta quilómetros de Tananarive, 10 fontes de 
água potável e um depósito para 20 m3, o que introduziu claras 
melhorias da qualidade de vida nos campos da educação e da 
saúde (foto “Le Rotarien”).

Numa campanha pela alfabetização 
a que deitou mãos, o Rotary Club de 
Livingstone (D. 9210) fez uma grande 
distribuição pelos alunos das esco-
las da cidade de 5.000 dicionários 
ilustrados “Usborne” que lhe foram 
oferecidos pelo PGD Karl Diekman 
do Distrito 5160, da Califórnia (EUA) 
(foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Cali San Fer-
nando ultimou um excelente 
projecto através do qual o 
Clube construiu a “Cidadela 
Terranova”, em Jamundi, que 
tem nada menos que 16 habi-
tações que foram distribuidas 
pelo Clube por famílias de pou-
cas posses e com filhos a cargo 
(foto “Colômbia Rotária”).

O Rotary Club de Malmedy-Hautes 
Fagnes, com pouco mais de dez 
anos de existência, decidiu adquirir 
as instalações da antiga fábrica de 
curtumes “La Hore Kinon”, um em-
blemático edifício representativo 
da época industrial de Malmedy. 
Depois, reconverteu-as totalmente 
e transformou-as em centro de 
reinserção social (foto “Rotary Con-
tact”).

Desde há 80 anos que se 
realiza o grande festival da 
“Anah-la-Généreuse”, na 
região de Namur, uma orga-
nização rotária que procura 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência. 
A última edição realizou-se 
em Bouge e teve represen-

tações de 50 clubes com várias interpretações teatrais (foto 
de Guy Hallet). 
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Contagem decrescente 
para a Convenção

A paz
Com o Simpósio Rotary sobre Paz logo antes da Convenção, de 6 a 9 de Maio, em 

Bangkok, na Tailândia, o enfoque do Rotary será neste assunto. O evento congregará 
Rotários, Bolseiros Rotary pela Paz e outros Bolseiros para discutir resolução de confl itos 
e instauração da paz, conhecer especialistas na matéria e aprender técnicas práticas.
O Simpósio será de 3 a 5 de Maio no “Impact Exhibition and Convention Center”, com uma 
taxa de inscrição de 120 dólares por pessoa. 
As sessões do Simpósio permitirão aos participantes conhecer bolseiros actuais e ex-Bol-
seiros do Centro Rotary da “Chulalongkorn University”, de Bangkok, o único a oferecer 
certifi cado em desenvolvimento profi ssional. Nos demais Centros, os bolseiros tiram o 
mestrado em relações internacionais, administração pública, desenvolvimento sustentável, 
resolução de confl itos, etc.
Visite o “stand” do Centro Rotary da “Chulalongkorn University” na Casa da Amizade no 
Centro de Convenções, para aprender mais sobre o que eles fazem.

Envie as suas perguntas sobre o Simpósio para o e-mail 
peacesymposium@rotary.org.

Inscreva-se na Convenção de 2012 em Bangkok pelo “site” 
www.rotary.org/convention/pt.
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Pelos Serviços InternacionaisPelos Serviços Internacionais

OS NÚMEROS
 Com os dados reportados a Dezembro 
do ano transacto, os Interactistas eram 
321.402 e os Interact Clubes 13.974, 
distribuídos por 135 diferentes países. 
Por seu lado, os Rotaractistas eram 
208.058 e havia 9.046 Rotaract Clubes 
em 171 países.

EM ACÇÃO
O Rotaract Club de Vila Nova de 

Famalicão cooperou com a Associação 
“Dar as Mãos” na organização do jantar 
de Natal dos “Sem-Abrigo” assumindo 
os trabalhos de animação da festa, em 
que, além do mais, foram interpretadas 
melodias da autoria do Compº. RTC 
Tiago Pereira.

PARCERIA
Foi assinado um Protocolo entre o Ro-
taract Club de Vila Nova de Famalicão 

e a em-
p r e s a 
“Pausas Vending” 
nos termos do qual, os 
produtos alimentares comercializados 
por esta, e cujo prazo de validade se 
aproxime do seu termo, são doados por 
ela ao Clube, se ainda se encontrarem 
em boas condições, para serem por 
ele distribuídos pelos “Sem-Abrigo” 
da cidade.

A oportunidade da realização da Assembleia Internacional, que se re-
alizou em San Diego, Califórnia (EUA) a partir de 15 do passado mês de 
Janeiro, foi muito bem aproveitada para a promoção da Convenção do 
R.I. que se realizará em Lisboa em 2013. Durante os cinco dias por que 
a Assembleia se estendeu, lá esteve no local dos trabalhos presente a 
HOC de Lisboa com “stand” próprio para informação e sensibilização 
em torno dela.
Aos visitantes era oferecida uma réplica de bilhete de avião em jeito 
de convite para virem a Lisboa participar na Convenção, réplica que, 
ademais, continha a indicação do sítio da Internet no qual toda a 
informação sobre o evento pode ser obtida, um modo de divulgação 
inteiramente ecológico, aliás.
Os Governadores Eleitos, participantes na Assembleia, nomearam, quase 
todos, o seu responsável distrital para a promoção da Convenção de 
Lisboa, e eles receberam um “pin” especial com o logótipo da Convenção, 
credenciando-os como “Embaixadores da Convenção de Lisboa”, do 
mesmo passo que lhes foi oferecido um DVD promocional.
No “stand” referido estiveram os membros da HOC Compos. Rosmaninho, 
Paulo  Taveira de Sousa, Luís Bettencourt Moniz e Mara Ribeiro Duarte, 
que contaram com os apoios  dos Governadores Eleitos Luís Miguel 
Duarte (D. 1960) e Teresinha Fraga (D. 1970), do Gov. 2004-05 (D. 1970) 

Diamantino Gomes e da representante do Turismo de Portugal em Nova 
Iorque, a Dra. Encarnação de Melo. De resto, o Turismo de Portugal 
fez larga divulgação do nosso País através da exibição de um video 
promocional do País e especialmente da cidade de Lisboa.
A acção de promoção da Convenção de 2013 foi de elevada efi cácia, 
sendo o “stand” visitado por mais de duas mil pessoas. É que, ainda 
por cima, a Convenção de Lisboa “arrisca-se” a fi car na história por 
tudo levar a crer que irá ser nela que será proclamada a erradicação 
global da polio.
Houve lugar, ainda, a mais uma reunião de trabalho da HOC de Lisboa 
com os membros da Comissão da Convenção, nela tomando ainda parte 
o “Chair” Ed Futa e o Presidente Eleito Sakuji Tanaka.
No derradeiro dia da Assembleia, os participantes no jantar de encerra-
mento tiveram a surpresa de encontrar em cada uma das 139 mesas uma 
garrafa de azeite português, gentileza da “Sovena”, a maior exportadora 
deste produto para os Estados Unidos, garrafa que ostentava o logótipo 
da Convenção e trazia um folheto explicativo da associação do azeite à 
causa da Paz. Nesta ocasião foi interpretada uma pequena peça teatral 
escrita de propósito para o evento, concebida como um diálogo entre 
Camões (Ed Futa) e um estudante (Luís Miguel Duarte) que passou em 
revista a história de  Portugal e a grandeza da nossa Diáspora.

Os Clubes dos JovensOs Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

ASSEMBLEIA PLENÁRIA DAS CIPs.
Em Fátima, e com o apoio logístico do Rotary Club de Fátima, 
realizou-se a 28 de Janeiro, nas instalações do Hotel de Fátima, 
a Assembleia Plenária das Secções Portuguesas das CIPs., 
convocada pelo Coordenador Nacional, Gov. 2002-03 do D. 
1970, Compº. Henrique M. Correia Pinto. O programa incluiu 
intervenções da Coordenadora Nacional assim como dos 
Presidentes das diversas Secções, tendo também havido lugar 

à fundação de mais uma Delegação de um Grupo de Acção, na 
circunstância o “Motorcycling Rotarians Group – Portuguese 
Chapter”. Estiveram presentes e participantes nos trabalhos 
os Governadores José Coelho (D. 1960) e António Goes Ma-
deira (D. 1970), que proferiram as respectivas mensagens no 
remate dos trabalhos. Entretanto, foram debatidos os temas 
anteriormente versados naquelas intervenções e feito o plano 
de acções a desenvolver no próximo triénio para reabilitação 
e reactivação do trabalho a nível das várias CIPs..

A CONVENÇÃO DE LISBOA
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Os oradores em Bangkok

A Convenção do Rotary International de 2012 está cada 
vez mais “à porta” e, além de muitos outras razões de 
manifesto interesse, os participantes vão ter o ensejo de 
ouvir mensagens verdadeiramente inspiradoras de alguns 
oradores cuidadosamente seleccionados e, para o efeito, 
especialmente convidados.
 É esse o caso de Amanda Martin, uma jovem ex-
traordinária que tem estado a trabalhar no âmbito do 
Programa “Acesso à Saúde Global” como sua coordena-
dora e também como professora de saúde pública numa 
escola instalada num campo de refugiados algures na 
fronteira entre a Tailândia e Burma.
Amanda já tinha trabalhado como Directora da Comissão 
dos Direitos Humanos na Guatemala, em Washington 
(EUA), de 2008 a 2011, altura em que se deslocava de 
três em três meses àquele país para coordenação das 
delegações internacionais dos direitos humanos, tendo-
se especialmente envolvido na abordagem de problemas 
de largo espectro como os do assassínio de mulheres, 
as migrações e os problemas que se colocavam aos de-
fensores dos direitos humanos nas comunidades rurais 
e urbanas. 
Trabalhou na Guatemala nos meados de 1990 como vol-
untária num Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comu-
nitário, durante cerca de três anos e meio, assim como 
na Bolívia (em 2000) na determinação dos efeitos do uso 
de narcóticos pelas mulheres de Quechua e de Aymara. 
Fez acções de reinserção social na prisão de mulheres de 
Cochabamba, com projectos de micro-empresas.
Amanda Martin tem dois doutoramentos (em Saúde 
Pública e em Serviço Social), ambos concluídos em 2003 
na Universidade da Carolina do Sul. É conselheira do 
Centro de Defesa contra o Abuso Doméstico. Despendeu 

Amanda Martin numa acção no Nepal.

três anos a trabalhar 
na Colômbia, opondo-
se aqui às violações 
dos direitos humanos 
perpetradas pelas en-
tidades ofi ciais.
Na primavera de 2011 
foi-lhe concedida uma 
Bolsa de três meses 
para frequentar um 
curso no Centro Rotary 
da Paz e Resolução de 
Confl itos de Chulalong-
korn, na Universidade 
de Bangkok.

É também o caso de Hugh Evans, um australiano que 
tem dedicado o seu tempo a acções humanitárias e ao 
desenvolvimento internacional. Nascido a 4 de Março de 
1983, Evans é um dos fundadores do Projecto “Pobreza 
Global”, do qual é nesta altura o principal responsável, 
iniciado em 2008.
Ele foi considerado o “Jovem Australiano do Ano” em 
2004 e como o mais importante membro de todo o mundo 
da Câmara Internacional Júnior em 2005. Foi o líder da 
Campanha Australiana “Faça a Pobreza passar à História”, 
lançada em 2005, o maior movimento anti-pobreza de 
sempre. Foi fundador e Director da Fundação “Oaktree”, 
em 2003 e galardoado com o Prémio “Sir John Monash” 
e com uma Bolsa “Chevening” do Conselho Britânico.
Tinha somente catorze anos de idade quando se lhe rev-
elou o espírito empreendedor na área do social que tem 
inato. A sua desbordante actividade tem-se estendido 
desde as Filipinas à África do Sul e, através da Fundação 
“Oaktree”, tem alastrado à Papuásia-Nova Guiné, à Índia, 
ao Ghana e a Timor-Leste, tendo prodigalizado oportuni-
dades nas áreas da formação e da educação a mais de 
40.000 jovens.
As acções desenvolvidas quer através da referida Funda-
ção, quer mercê da Campanha “Faça a Pobreza passar à 
História” continuam em crescendo. Em 2008, com um 
subsídio de 60.000 dólares das Nações Unidas e outro de 
350.000 dólares da “AusAid”, Hugh Evans co-fundou o 
Projecto “Pobreza Global” (GPP), na Austrália. Em 2009 
montou um escritório deste GPP no Reino Unido e em 
Setembro de 2010 estendeu aos Estados Unidos as suas 
actividades.

Hugh Evans numa acção de formação.
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Sakuji Tanaka é sócio fundador do Rotary Club de Yashio, Japão, fundado em 1975. Serviu como Governador de Distrito em 
1994-95, foi Director do RI em 2003-05, Curador da Fundação Rotária em 2006-10 e será o Presidente do RI em 2012-13.

Tanaka foi Presidente da “Daika Company” e da Associação de Distribuição “National Household Papers”, do Japão. 
Também foi Vice-Presidente da Câmara de Comércio da cidade de Yashio.

Foi distinguido com o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e com o Prémio da Fundação Rotária por Serviços Eminentes. 
Ele e sua esposa, Kyoko, são Companheiros “Paul Harris”, Benfeitores do Fundo Permanente, Doadores Extraordinários 
e membros da Sociedade Arch C. Klumph. Tanaka fi nanciou Bolsas Rotary pela Paz.  

Tanaka e Kyoko são casados desde 1963 e têm três fi lhos e seis netos.

O editor-chefe John Rezek, de The Rotarian, conversou com Tanaka no seu escritório em Evanston, IL, EUA. Rezek reporta: 
-“Conhecemo-nos em Novembro, juntamente com Eiko Terao, da Divisão de Serviços Linguísticos do RI, que serviu de 
intérprete. Tanaka é um homem de aparência compacta e tem bastante energia. Ponderado, sorri frequentemente e 
faz questão de compreender todas as perguntas com precisão, haja em vista a dinâmica entre Eiko e Tanaka para tentar 
chegar à melhor interpretação sobre o signifi cado exacto das minhas perguntas. É educado e empenhado e tem um 
grande carisma”. 

O nosso Presidente Eleito é dedicado à Paz
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The Rotarian
Qual foi sua reacção quando recebeu a notícia da sua 
nomeação?

Tanaka
Fiquei surpreendido e muito feliz. Parecia um milagre, 
pois nunca pensei que isso pudesse acontecer com al-
guém como eu, com um passado tão modesto. As minhas 
emoções foram mistas, em parte porque percebi a grande 
responsabilidade que teria à frente. Então, resolvi de 
imediato trabalhar ainda mais neste ano. 

The Rotarian
Poderia falar um pouco da sua caminhada até à presidên-
cia do RI?

Tanaka
Há cerca de três anos fui incentivado pelos senpai, que 
significa líderes seniores em japonês, a concorrer à 
presidência. No início, disse que não, mas eles continuaram 
a  incentivar-me a que o fizesse. Shikataganai significa em 
japonês que algo está fora das minhas mãos, qualquer 
coisa sobre a qual não tenho controle. Mas então eu 
concorri e fui eleito. Agora tudo o que posso fazer é dar 
o meu melhor.  

Vindo de uma família humilde, e por não ser um intelec-
tual ou ter tido uma alta educação, espero ser um bom 
exemplo para quem deseje candidatar-se mas o não faz 
por se não sentir suficientemente qualificado. 

The Rotarian
O que diria aos Rotários se pudesse ter uma conversa 
com cada um deles?

Tanaka
Diria a cada um deles que não há cargo superior nem cargo 
inferior. Em Rotary toda a gente é igual. Perguntaria que 
motivos tiveram para serem Rotários de modo a descobrir 
o que os une e o benefício que o Rotary trouxe a cada 
um deles. Perguntaria também o que o Rotary deveria 
tornar-se e qual a direcção que deve tomar. 

The Rotarian
O que espera realizar durante o seu mandato?

Tanaka
O Rotary, por todo o trabalho maravilhoso que faz, ainda 
não é conhecido o suficiente, e precisamos mudar isso. 
O Rotary pode ser eficaz na promoção da sua imagem 

pública a nível organizacional, mais ainda há deficiências 
no sentido de promover as razões pelas quais somos 
Rotários. Espero ser capaz de fornecer um modelo, talvez 
um breve discurso que pode ser adaptado às próprias 
circunstâncias de cada um, que explique ao público em 
geral o que é o Rotary. 

The Rotarian
Acha que apenas um ano de mandato é demasiado curto 
para a presidência do RI, ou existem desafios maiores?

Tanaka
Acho que um ano é o suficiente. Como Presidente Eleito, 
começa-se a trabalhar imediatamente e, portanto, o com-
promisso tem a duração de dois anos. O maior desafio é o 
cultural. Cada Presidente tem uma origem e uma cultura 
diferentes, portanto, o modo de pensar ou os valores de 
um não são necessariamente os mesmos que para outros. 
Por exemplo, o Presidente de um país pode pensar que 
irá mudar o mundo num ano. Do ponto de vista japonês, 
uma mudança mais lenta e gradual é mais realista. 

The Rotarian
Pode descrever o processo que observou para chegar ao 
lema de seu ano Paz Através do Servir? 

Tanaka
Os Centros Rotary pela Paz foram estabeleci-
dos como parte da Fundação 
Rotária em 2002, e eu estava 
envolvido com este programa 
desde o início, em boa verdade 
desde quatro anos antes. 
Neste sentido, eu tenho uma 
profunda associação com a 
palavra paz, o que acho de 
extrema importância para o 
mundo. 

The Rotarian
A paz é muitas vezes de-
scrita como aquilo que 
não é, por exemplo, como 
a ausência de conflito. Como define 
paz? 

Tanaka
Paz, em minha opinião, tem um conceito abstracto. A 
definição provavelmente depende de onde se mora, da sua 
região ou da sua comunidade. Em algumas áreas, o facto de 
se ter água para beber ou de se ter acesso à alfabetização 
pode ser um caminho para a paz. Às vezes, o simples facto 
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de a família estar segura 
pode levar a esta sensação. 
O conceito de paz inclui 
estar satisfeito, contente, 
feliz. A paz depende das 
percepções pessoais. 
O Japão pós-guerra era 
um país muito pobre e 
a vida era muito difícil, 
mas algumas pessoas estavam satisfeitas apenas com a 
sensação de voltarem a ter uma vida normal. Actualmente, 
sobretudo no Japão, embora não haja nenhuma guerra 
ou conflito, as pessoas estão bastante insatisfeitas.   

Cada comunidade deve ser capaz de dar aos jovens a 
oportunidade de sonhar. Quando viajo pelo mundo ou 
pelo Japão, uma das primeiras perguntas que faço aos 
jovens é: Qual o seu sonho? E nem todos têm uma resposta. 
Espero que todos tenham um sonho para o futuro, como 
o de se tornar professor ou presidente. 

The Rotarian
O que é que cada um de nós deve estar disposto a fazer 
para promover e alcançar a paz?

Tanaka
Eu acredito que todos nós devemos pensar sobre o porquê 
de estarmos neste mundo. Cada um tem a sua própria 
missão. Durante o meu ano, quero incentivar todos os 
clubes a terem pelo menos uma reunião para discutir o 
que a paz significa para os associados. Se as pessoas se 
tornarem mais conscientes do que significa a paz para o 
outro, cada associado irá dar mais de si para alcançá-la. 

Acho que os Rotary Clubes devem identificar as 
necessidades das suas comunidades e depois trabalhar 
afincadamente no sentido de saná-las. A força do Rotary 
está no facto de termos 34.000 clubes e, se todos eles 
trabalharem pela paz localmente, chegaremos mais perto 
do objectivo de alcançar a paz mundial. 

  
The Rotarian
Acredita que é um ponto forte do Rotary não termos 
princípios políticos, económicos ou ideológicos?

Tanaka
Sim, sem dúvida. Embora os Rotários representem 
diferentes religiões e etnias, nós não colocamos ênfase 
nas nossas diferenças. Acho que este é um ponto forte, 
que temos, de respeitar e tolerar diversas filosofias e 
origens. 

The Rotarian
Em termos de alcançar 
a paz, acha que existem 
algumas situações sem 
esperança,  como os 
estados falidos da África 
ou o conflito entre Israel 
e a Palestina?

Tanaka
Existem situações que parecem não ter esperança, mas 
devemos trabalhar com afinco para ajudar, por exemplo, 
apoiando as Nações Unidas. O triste é que pessoas nesse 
tipo de situações não são capazes de dispor das coisas 
simples da vida diária a que a maioria nem dá valor. 
Em países pobres, muitas pessoas não têm educação básica 
e não conseguem encontrar uma maneira de resolver o 
problema que as aflige. É por isso que é tão importante 
o Rotary ajudar no que for possível – proporcionando 
programas de alfabetização e educacionais para que as 
pessoas em necessidade possam encontrar o seu caminho. 
Fazendo isso, ensina-se as pessoas a pescar em vez de 
lhes dar o peixe.

The Rotarian
Acha que ajudaria se o pessoal da ONU, que anda armado 
em áreas de conflito, não fosse designado por “Soldados 
da Paz”?

Tanaka
O ideal seria que eles não carregassem armas, mas eles 
precisam de se proteger. 

The Rotarian
Como saberemos se a paz vai realmente acontecer?

Tanaka
Eu acho que isso ainda depende da definição de paz de 
acordo com cada região do mundo. Em áreas onde as 
pessoas trabalham sob o medo, se elas pudessem ser 
libertadas deste sentimento, isso seria a paz. Em áreas 
onde as crianças não podem ir à escola sem ser ameaçadas, 
se elas pudessem ficar livres desta ameaça, isso seria a 
paz. Para algumas pessoas, ler um jornal é impossível, pois 
são analfabetas, e se um dia elas puderem ler o jornal, 
isso talvez fosse paz. 

Se cada pessoa pudesse alcançar o sentimento de 
satisfação pessoal, isso seria a a paz perfeita. Mesmo se 
uma pessoa é muito rica, se não possui o sentimento de 
realização pessoal, ela não está em paz. 
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    O que se 
     faz em

EXPANSÃO DISTRITAL
No Distrito 1960 foi organizado o Rotary Club de Lisboa-Parque das 
Nações, apadrinhado pelos Rotary Clubes de Lisboa e de Lisboa-
Oeste. Admitido já em R.I. a 15 de Dezembro do ano que passou, 
o novo Clube faz as suas reuniões semanais no Hotel VIP Art´s, no 
Parque das Nações, às terças-feiras. A grande festa de entrega da 
Carta de Admissão teve lugar em 31 de Janeiro, em reunião festiva 
presidida pelo Governador José Coelho em que participou cerca 
de centena e meia de pessoas. Desde logo nesta oportunidade, 
o novo Clube impôs a dignidade de seu Sócio Honorário a quatro 
personalidades: os Drs. Assunção Esteves, António Costa e António 
Almeida Santos e a Prof. Maria da Graça Carvalho. E ainda diplomas 
de “Profissional do Ano” 2010-11 ao Dr. José Moreno, e 2011-12 àquele 
Dr. António Costa, aliás Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 
É Presidente deste novo Clube o Compº. Hirondino Isaías.

No Distrito 1970 vão em 
bom ritmo as diligências 
tendentes à formação de 
mais um Rotary Clube, 
agora em Celorico de 
Basto. É clube-padrinho 
para a organização deste 
novo clube o Rotary Club 
de Guimarães e o Gov. 
Goes Madeira designou 

como seu Representante Especial para a formação dele o Compº. 
Manuel José Oliveira, do clube padrinho. Em reunião que se realizou a 
2 de Fevereiro, e contou com a presença  do Gov. Goes Madeira, foi já 
considerado o novo clube como “Clube Provisório”, tendo sido eleito 
para seu Presidente Fernando Vilas Boas, a quem, na circunstância, foi 
entregue o sino, com seu martelo.
 

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Amadora enviou para o “Medico Lions Club de 
France” 381 pares de óculos para serem distribuídos por pessoas 
de escassos recursos económicos.

O Rotary Club de Penafiel 
conseguiu dar uma boa 
ajuda à jovem Diana Raquel 
Rocha Ferreira que, sofrendo 
de  para l i s ia  cerebral , 
muito carecia do auxílio 
duma cadeira de rodas 
especialmente concebida 
para o seu caso. Tratou-se 
de um projecto do Clube 

com o valor de € 3.474,26, e a cadeira dispõe de “chassis” apropriado e tem 
outros componentes pensados de tal sorte que se não agrave a deformação 
da medula cervical da Diana.

O Presidente do Rotary Club de Lisboa, Compº. Moisés Anes, 
deslocou-se à zona de Sabugal, na Beira-Alta, para entregar a uma 
das suas comunidades seis cadeiras de rodas doadas pelo Compº. 
David Pina, assim dando uma ajuda para minorar uma carência 
sentida localmente.

Com a ajuda de um Subsídio Distrital da Fundação Rotária 
do Rotary International, o Rotary Club de Senhora da 
Hora ofereceu diversos equipamentos para serviço do 
Agrupamento 521 dos Escuteiros, num projecto do valor 
de € 1.263,20.

O Rotary Club de Mafra promoveu a plantação 
de nada menos que 3.000 árvores na Tapada Nacional de Mafra. E 
criou uma “Horta Comunitária” no Lugar da Barreiralva.

O Rotary Club de Marinha Grande realizou a distribuição 
de 105 Cabazes de Natal por 40 Instituições de Solidariedade 
da sua comunidade, o equivalente a duas toneladas de bens 
diversos entre géneros e brinquedos. Contou para isso, com 
o apoio logístico da ALFALOC e de muitos voluntários.

Por seu lado, o Rotary Club da Maia realizou um Espectáculo Musical, 
no qual actuaram o Conservatório de Música da Maia e o Orfeão de 
Espinho, no Forum da Maia, cujo produto líquido foi 
ajudar a APPACDM (Associação de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental).
 

O Rotary Club de Cascais-Estoril ofereceu muitos géneros 
alimentares ao Centro “Porta Amiga” - AMI de Cascais, 
para serem distribuídos por famílias com dificuldades 
económicas. 

Nada menos que 700 kgs. de géneros  alimentícios entregou o Rotary 
Club de Vila Nova de Famalicão na Associação “Dar as Mãos”, 
produto de uma campanha que o Clube lançara sob a designação 
de “Dá de Ti antes de pensares em Ti”, pela qual realizou uma 
grande campanha de recolha desses bens distribuída por 
contentores que fez colocar nos Agrupamentos de Escolas 
“Júlio Brandão”, “Dr- Nuno Simões” e “D. Sancho I”.

Com 20 diferentes produtos  cada um, o Rotary Club de Oliveira 
de Azeméis organizou nada menos que 150 Cabazes de Natal 
que, depois, foram pelos próprios membros do Clube levados a 
casas de famílias necessitadas.
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Numa iniciativa a que deu a designação 
de “Despertar Consciências, o Rotary 
Club de Albufeira organizou um 
mega-jantar de solidariedade com o 
propósito de reunir fundos destinados a 
apoiar seis Instituições de Solidariedade 
Social da sua comunidade. Cerca de 400 
pessoas aderiram a esta iniciativa na 
qual ainda participou generosament6e 
a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Albufeira, e o Clube pode, assim contemplar com € 1.500,00 cada uma das 
seguintes entidades: a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, a  Associação 

Humanitária Solidariedade de Albufeira, a Fundação António Silva 
Leal, a Conferência de SVP do Beato Vicente de Santo António, 
de Albufeira, a Conferência de SVP de S. José, de Ferreiras, e o 
Centro Paroquial de Paderne. A foto assinala a entrega simbólica 
do donativo à primeira.

Com a finalidade de angariação de fundos para aquisição de 
mobiliário de sala para a “Casa Ozanam”, o Rotary Club da Feira 
organizou o II Raid BTT “À Fogaça”, com partida do centro histórico 
da cidade e passagem por diversos lugares do concelho. A prova 
desportiva rematou com banho quente, lembranças e almoço 
de confraternização.

PROGRAMA INTER-DISTRITAL
Os Governadores dos nossos dois Distritos – Compº. José Coelho 
(D. 1960) e Compº. António Goes Madeira (D. 1970) – decidiram 
avançar com um programa nacional de avaliação e despiste de 
situações pre-diabéticas. Trata-se do Projecto “FRAD” (Frente 
Rotária Anti-Diabetes) que parte da utilização da ficha de avaliação 
de risco criada pela Direcção-Geral da Saúde e visa detectar o maior 
número possível de pessoas em risco de se tornarem diabéticas, 
encaminhando-as para conselho médico sobre as práticas de 
comportamento que deverão evitar.
Este programa inter-distrital tem as colaborações da Associação 
Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, 
da Confederação das IPSS, da Associação Portuguesa de Bancos, 
da Associação Portuguesa de Seguros, da Liga dos Bombeiros, da 
União das Misericórdias Portuguesas, da “Animar”, de Ministérios, 
da Direcção-Geral da Saúde, de sociedades de apoio aos diabéticos 
e da Fundação “Ernesto Roma”.
Conta com duas fases: a primeira teve o envio de documentação 
para os Clubes que foi acompanhada da aludida ficha de avaliação; 
a segunda levará mais informação e contemplará o envio para as 
entidades aderentes das fichas de avaliação.

VISIBILIDADE
No Rotary Club de Viseu a tradição ainda foi o que 
tem sido e, na quadra natalícia, os membros do Clube 
dedicaram-se a cantar as “Janeiras” pela cidade, 
para a manter e, ao mesmo tempo, recolher alguns 
fundos para apoio dos seus projectos de serviço. 

Com o objectivo de angariação de fundos a 
favor da Campanha de Erradicação Global 

da Polio, o Rotary Club de Porto-Portucale, NG organizou um 
Concerto Musical a que deu a designação de”MundiBaile” (Folk), 
que se realizou na Tertúlia Castelense.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club da Feira manteve viva a tradição da fogaça e organizou 
uma reunião a ela dedicada, que denominou “Fogaça com Todos” 
que teve prova do belo e saboroso pão doce, provas de vinhos e 
queijo da Serra, além das intervenções do Engº. Osvaldo Amado 
sobre viticultura, e de Maria Mar com declamação de poemas.

III FESTIVAL DO VINHO DO PORTO
Mais dados foram divulgados acerca desta importante iniciativa 
inter-clubes que, como tivemos ensejo de informar, se realizará a 10 
de Março.
Todas as actividades com este evento relacionadas terão lugar no Hotel 
“The Yeatman”, em Vila Nova de Gaia, uma notável estrutura hoteleira 
debruçada sobre o Rio Douro.
Haverá uma palestra sobre “O Douro Vinhateiro, Património Mundial”, 
em que será orador, especialmente convidado para o efeito, o Engº. 
Luís Braga da Cruz.

PARCERIA 
O Rotary Club de Mafra, em colaboração com a Associação das 
Freguesias do Município de Mafra, lançou o “1º Campeonato 
Inter-Freguesias”, que decorre de 1 de Janeiro passado até 30 de 
Junho próximo. O certame tem por escopo a recolha de “Tampas 
e Tampinhas” de plástico que, depois, serão “transformadas” em 
cadeiras de rodas. Claro que sairá vencedora a freguesia em que 
se verificar a maior recolha.

Através do seu projecto 
“Sopa Solidária”, o Rotary 
Club de S. João da Madeira 
procede à distribuição diária 
da refeição da noite (sopa, 
pão e fruta) a pessoas idosas 
ou que vivem sós e não 
conseguem assegurar a 
si mesmas essa refeição 

indicadas pela Rede Social. O Clube constituiu, para o efeito, equipas de 
voluntários como a da foto, que confeccionam as refeições, organizam as 
marmitas em que são fornecidas, distribuem-nas e, depois, fazem a recolha 
e lavagem dos recipientes. É nas instalações da Universidade Senior que se 
fazem as refeições e o projecto tem a colaboração da Junta de Freguesia, 
que forneceu as marmitas e dá apoio económico para os transportes e a 
aquisição de alimentos, e do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa, além de 
apoios anónimos de cidadãos generosos.

CULTURA E NÃO SÓ 
 Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Moita, Palmela, 
Sesimbra e Setúbal, a Drª. Perpétua Abelhinha abordou com grande 
elevação a figura de Fernando Pessoa, em palestra valorizada ainda 
com as intervenções de Paulo Sanches com música, voz e viola.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela promoveu um “Itinerário Cultural” 
que levou os participantes  em visitas guiadas às Instalações Centrais 
da Marinha, ao Hospital da Marinha e ao Instituto Hidrográfico, as 
quais foram lideradas pelo Com. Rocha e Abreu, ex-Rotário.

PALESTRAS 
“Segurança Social” foi o tema tratado pelo Dr. Manuel Brízio no 
Rotary Club de Loures.
O Rotary Club de Valongo teve como palestrante a Drª. Ana 
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Passos, da DECO, que falou sobre “Economia Familiar nos Tempos 
Actuais”.
No Rotary Club de Évora foi oradora convidada a Engª. Biofísica 
Rute Caraça, que aqui proferiu uma dissertação sobre “Conhecer e 
Valorizar as Plantas Medicinais e Aromáticas”.
E o Rotary Club de Vizela escutou o Compº. Augustinho Fernandes 
a expor sobre “Recauchutar... Poupança ou Risco?” 
“A Economia do Conhecimento: um Caso Prático” foi tema de 
palestra proferida no Rotary Club de Algés pelo Prof. Engº. António 
Câmara.

N o  R o t a r y  C l u b  d e 
Matosinhos  proferiu uma 
palestra sobre “Sistema 
Nacional de Saúde” o Prof. 
Doutor José Manuel Silva, 
Bastonário da Ordem dos 
Médicos.

O Dr. Luís Martins (Miguel Real) foi orador convidado no Rotary 
Club de Sintra para palestra sobre “Espírito de Sintra”.
“As Origens da Maçonaria e a Maçonaria Portuguesa no Mundo” foi 
sobre que falou no Rotary Club de Porto-Portucale, NG Álvaro 
Carva.
No Rotary Club de Senhora da Hora esteve a Drª. Fátima Moreira 
a expor acerca do “Pen for Kids” - Projecto de Apoio Escolar a 
Crianças”.

“A Orla Marítima de Cascais” foi tema 
de exposição que esteve a cargo do 
Dr. Nunes Carvalho no Rotary Club de 
Cascais-Estoril. 

Neste mesmo Clube proferiu uma dissertação 
sobre “Natal” o Compº. Horácio Bacelar de 
Brito, membro do seu quadro social...

… assim como o Compº. Oliveira Dias, que 
falou sobre “Rotary e a Maçonaria”.

O Pe. Lino Maia foi orador no Rotary 
Club do Porto, clube no qual dissertou 
sobre “A Crise e as Instituições de 
Solidariedade Social”.
Na última Tertúlia da série que 
organizou em torno da Maçonaria, 
o Rotary Club de Mafra teve como 
orador José Medeiros, que expôs 
sobre “A Maçonaria e o Simbolismo”.
O Rotary Club de Leça do Balio teve consigo o Dr. Agostinho 
Silvestre a dissertar sobre “A Associação Nortevida”
“A Minha Experiência como Figura da TV ligada à Gastronomia 
Portuguesa” constituiu  o tema de palestra que proferiu no Rotary 
Club de Santarém Filipa Vacondeus.

Foi visitar o Rotary Club de Lisboa-
Centro a Srª. Embaixadora do 
Reino de Marrocos, Drª. Karima 
Benyaich, que fez uma detalhada 
e x p l a n a ç ã o  e m  t o r n o  d a 
actualidade do seu País.

O Doutor Luís Paulo Reis, docente da Universidade do Minho e 
Investigador no LIACC (Laboratório de Inteligência Artificial e 
Ciências de Computação da Universidade do Porto), foi orador no 
Rotary Club de Vila Nova de Gaia, onde dissertou sobre “Equipas 
de Robots Inteligentes”.
“Portugal e o Mar” foi o tema versado no Rotary Club de Peniche 
pelo Dr. Tiago Pitta e Cunha.
No Rotary Club de Matosinhos fez uma 
expressiva intervenção sobre “Guiné-Bissau” 
Natália Oliveira, da Associação Humanitária 
“Viver 100 Fronteiras”.

Esteve no Rotary Club de Guimarães António Simões a 
orar acerca de “O que podemos e devemos comer”.

No Rotary Club de Faro falou-se sobre “Natal – Uma História mal 
Contada” pela palavra de Luís Henriques.
“Medicina Tradicional Chinesa – Psicologia no Tratamento, Prevenção 
e Qualidade de Vida” foi o interessante tema tratado no Rotary Club 
da Amadora pelo Dr. Inácio Fiadeiro.

O Dr. Tiago Cunha, da DECO, foi orador no Rotary Club de Viana do Castelo 
clube no qual expôs sobre “O Consumidor e o Endividamento”, palestra que 
se integrou no Ciclo “Forum da Família”.

No Rotary Club de Praia da Rocha estiveram como palestrantes o 
Gen. Vasco Joaquim Rocha Vieira, a falar sobre “Macau e o Futuro”, 
e o Engº. Agrónomo João Mariano a expor acerca de “A Agricultura 
no Algarve”.
O Engº. Vasco Paiva palestrou no Rotary Club de Setúbal sobre 
“Produção de Eucalipto para o Fabrico de Celulose”.
“A Crise Europeia e o Futuro de Portugal” constituiu o tema tratado 
pelo Prof. Doutor Viriato Soromenho Marques no Rotary Club de 
Oeiras.

DISTINÇÕES 
O profissional especialmente assinalado no Rotary Club de Porto-
Douro foi o famoso cantor e compositor Rui Veloso.
O Rotary Club de Algés homenageou como profissional de referência 
o Prof. Doutor Engº. António Câmara, distinto investigador, 
docente universitário, empresário e Vice-Presidente do Sport Algés 
e Dafundo, além de  galardoado com o Prémio “Pessoa” de 2006.
A soprano Raquel Camarinha foi a personalidade distinguida pelo 
Rotary Club de Póvoa de Varzim.
E no Rotary Club de Almada esteve em destaque 
o Dr. Helder Horta Pereira.

No Rotary Club de S. João da Madeira o Compº. Jorge 
Miguel, apreciado Artista Plástico, foi quem ofereceu uma 
tela de sua autoria com o retrato do homenageado Miguel 
Vieira Araújo, notável empresário da Fábrica “Viarco”.
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 The Rotary Foundation

Rotary Clubes  …  34.247
Rotários ………1.217.325
(Rotárias) ……… 208.896
Países e Regiões 
com Rotary ………… 216
Distritos Rotários …  533
Interact Clubes  13.974
Interactistas …… 321.402
Países com Interact … 135
Rotaract Clubes  9.046

Rotaractistas … 208.058
Países com 
Rotaract  …………… 171
Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento  
Comunitário ……… 7.365
Países com NRDC …… 80
Voluntários nos 
NRDC ………… 169.395. 

William B. Boyd
Presidente do 
Conselho de 
Curadores

A nossa Fundação ajuda-nos a fazer o 
bem aos outros 

Um amigo meu, que é membro da Sociedade Arch C. Klumph, enviou-me recentemente um “e-
mail” com palavras que lembram a razão de apoiarmos a nossa Fundação. John vem de uma família 
humilde e tornou-se um empresário de sucesso. Através da nossa Fundação, ele compartilhou a 
sua história de sucesso com pessoas que não podem ajudar-se a si mesmas. Disse: -“Como pessoa 
que nasceu pobre numa quinta durante a Grande Depressão, posso afi rmar que quando você não tem 
nada, o pouco faz uma grande diferença. Lembro-me como se fosse ontem dos vizinhos e parentes que 
ajudaram a nossa família de nove pessoas. Em essência, esta é a missão da nossa Fundação”.
Noutro dia, ouvi um Rotário fazer outra afi rmação que me impressionou durante um Instituto: 
-“Juntei-me ao Rotary por razões comerciais e companheirismo, e fi quei para mudar o mundo”.
Para muitos de nós o Rotary é a única maneira de mudar o mundo. Como seres humanos, há pouco 
que possamos fazer sozinhos, mas, quando nos juntamos com os nossos companheiros Rotários, 
fazemos a diferença. E como fazemos depende de onde estamos. Se você está num país com 
grandes necessidades, então pode identifi car as necessidades das pessoas e desenvolver e imple-
mentar projectos que mudarão as suas vidas. Se você pertence a esta geração abençoada com o 
sucesso, então pode ajudar a providenciar os recursos necessários. A nossa Fundação Rotária, em 
certo sentido, está no centro de tudo e faz as conexões. 
O nosso modelo de negócios funciona, e por essa razão é que em poucos anos comemoraremos 
100 anos de apoio contínuo aos Rotários para que tornem o mundo num lugar melhor. Verdadei-
ramente, nós resistimos ao teste do tempo! 

ROTARY EM NÚMEROS
EM GERAL DA FUNDAÇÃO

Companheiros “Paul Harris” …………… 1.266.626

Benfeitores da Fundação …………………   84.962

“Major Donors”  …………………………… 13.557

Membros da Sociedade Arch C. Klumph. ……  298

Sociedade de Doadores. …………………… 7.444

 

  (dados referentes a Dezembro de 2011)
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PAINEIS SOLARES EM ESCOLA
                                                             Katie Hills

O  Presidente do Conselho Directivo do Liceu Nacional de Canumay, em Valenzuela 
(Filipinas), costumava usar um “gongue” improvisado, que percutia com uma 

pedra, para assinalar o início e o termo das aulas. Agora, graças a um Subsídio 
Equivalente da Fundação Rotária do valor de 13.200 dólares, que apoiou um 
projecto da parceria feita entre o Rotary Club de Rizal-Centro (Filipinas) e o Rotary 
Club de South Everett-Mukilteo, de Washington (EUA), foi possível equipar o Liceu 
com 10 painéis solares que passaram a fornecer energia eléctrica suficiente para 
colocar em funcionamento um sinal sonoro e iluminar as salas de aula. Até aí, os 
estudantes tinham apenas a luz produzida por lâmpadas de querosene. A foto é 
da última vez em que o velho “gongue” foi usado.

“OBRAS DE ARTE ESCONDIDAS”

Trata-se da designação dada pelo Rotary Club de Ancona Conero (D. 2090), de Itália, 
à actividade que vai ser desenvolvida de 14 a 20 de Maio de 2012 e que se integra na 

série dos “Tour Descobriendo Las Marcas” que tem vindo a ser desenvolvida pelo Clube 
e agora chega à sua terceira edição.
Esta actividade destina-se a angariar fundos para apoiar o Programa PolioPlus da Fundação 
Rotária. Terá início na parte da tarde de 14 (uma segunda-feira) e terminará na manhã do 
dia 20 (um domingo).
O custo da participação neste programa é de € 900,00 por pessoa, e nele estão incluídos o 
alojamento em Ancona, em quarto duplo, com pequeno almoço servido no Grande Hotel 
Palace, todas as refeições, bebidas (como elencadas no programa) e visitas guiadas a vários 
lugares de interesse histórico e artístico, com deslocações em autocarro. Deles se destacam 
admirar o Centro Cívico de Ancona e a Catedral de S. Ciríaco, e, depois, as Marcas: a Ascolana 
(com visita a Ascoli Piceno e à sua Pinacoteca, assim como à povoação medieval de Offida); a 
Maceratese (que incluirá a Igreja Românica de Santa Maria a Piè di Chienti, em Montecosaro, 
as escavações arqueológicas de Urbisaglia, a Abadia de S. Cláudio al Chienti, em Corridonia, 
e o Centro Histórico de San Severino); a Fermana (com idas ao Teatro dell’Aquila, em Fermo, 
a Torre di Palme e a Porto S. Giorgio); a Urbinate & Pesarese (que terá visitas ao Centro 
Histórico de Urbino, seu Palácio Ducal e Pinacoteca, e, em Sassocorvaro, à fortaleza e ao 
povoado); e La Naturaleza (com visitas às grutas de Frasassi, à Abadia de San Vittore e 

ao Museu Arqueológico). 
O programa encerrará 
com um passeio de barco 
em Conero.
Há um número máximo de inscrições admissíveis, que 
é de 50 pessoas. No acto da inscrição efectua-se o 
pagamento duma prestação de € 400,00 e as inscrições 
devem formalizar-se até 15 de Fevereiro e junto de 
Agenzia Service Ancona SAS – Piazza Cavour, 13, 60121 
Ancona, ou pelo Fax  00 39 071 208 4972.
Para transferências bancárias use o NIB IT 37 T 03002 
02619000040636753, da Unicredit Banca di Roma 
– Agência de Via Trieste, Ancona. ABI 03002-CAB 02619-
cin T C/C 0000 40636753.
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AVANÇOS CONTRA A
POBREZA

Entre 1990 e 2005, houve, e apenas considerando os dados da China e da Índia, 455 milhões de pessoas que deixaram 
de viver em situação de extrema pobreza.
Segundo reportagem publicada no periódico britânico  “Guardian” em Julho do ano findo, entre 1990 e 2015 a 
proporção de pessoas a viverem com menos de um dólar por dia será reduzida a metade, ultrapassando-se deste 
modo as metas que tinham sido definidas nos “Objectivos de Desenvolvimento do Milénio”.
Espera-se que, em 2015, a percentagem das pessoas ainda a viver em condições de extrema pobreza anda pelos 15% 
da população mundial, o que, sendo ainda um número preocupante, é bem abaixo do que fora previsto nos inícios 
deste século.

A ARTE PODE AJUDAR

Já em Outubro de 2010 o Rotary Club de Verrières-le-Buisson (França), no sentido de arrecadar 
fundos a favor da erradicação da poliomielite, estabeleceu uma parceria com o consórcio do 

“Stade de France” que explora o estádio nacional de Saint-Denis, a norte de Paris, para colocação 
em cena da ópera de Verdi “Aida”. No espectáculo, aliás excelente sob todos os ângulos, o “Stade 
de France” ofereceu € 4,00 do preço de cada bilhete comprado por intermédio do Clube, o 
que permitiu arrecadar então, para a causa da erradicação da doença, a soma suficiente para 
a aquisição de cerca de 23.600 vacinas anti-polio. Mais recentemente, em Setembro do ano 
passado, a mesma parceria fez um espectáculo de apresentação de “Excalibur”.
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Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)
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Jackson San-Lien Hsieh
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Um 
conceito
global

Em 1983, a Organização das Nações Unidas 
criou a Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento para analisar 
como as preocupações ambientais infl uenciam o 

desenvolvimento económico e social. O relatório de 1987 
da Comissão, conhecido como Relatório Brundtland, 
tornar-se-ia num dos mais importantes documentos 
do movimento pró-sustentabilidade, fornecendo a tão 
usada defi nição de desenvolvimento sustentável: o 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir as suas próprias necessidades. Hoje, considerações 
sobre a sustentabilidade afectam muitas das nossas 
actividades diárias. As empresas aprenderam que 
práticas sustentáveis podem aumentar os seus lucros 
e os Governos descobriram que o desenvolvimento 
sustentável pode ter benefícios ambientais, económicos 
e sociais. Para uma organização internacional como 
o Rotary, usar o princípio de sustentabilidade no seu 
trabalho humanitário ajuda a aumentar o impacto 
dos projectos globais dos Rotários e a garantir que as 

comunidades se benefi ciem do seu bom trabalho no 
futuro. 
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Níveis de sustentabilidade 
A palavra sustentável geralmente descreve algo que é ecologica-
mente correcto. Mas as preocupações ambientais são apenas um 
dos aspectos do termo sustentabilidade. Factores económicos, 
culturais e sociais são igualmente importantes. Quando um pro-
jecto humanitário atende aos quatro níveis de sustentabilidade, 
ele tem uma melhor hipótese de produzir benefícios a longo prazo 
para a comunidade que serve. Aqui estão alguns exemplos de 
como incorporar cada nível de sustentabilidade no seu próximo 
projecto. 
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Económico
•  Crie uma fonte de 

financiamento contínua, 
como a cobrança de uma 
taxa pelo uso.

•  Garanta que os fundos 
possam cobrir despesas 
com a manutenção e 
aperfeiçoamentos.

•  Recrute voluntários 
especialistas, como 
membros de NRDCs.

Cultural
• Utilize práticas típicas da comunidade.
•  Inclua líderes locais no processo de 

tomada de decisões.
•   Respeite a diversidade,  

usando práticas das diferentes  
culturas de uma área.

Ambiental
•  Use recursos e materiais  

locais.
•  Trabalhe com empresas que  

usam práticas sustentáveis.
•  Certifique-se de que o projecto não provoca 

poluição.

Social
•  Crie um programa de formação para preparar os trabalhadores e os 

instrutores locais.
•  Obtenha apoio local para o processo de acompanhamento e avaliação.
•  Analise como homens e mulheres podem participar no projecto.
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A 
importância 
da 
sustentabilidade
Como é que a sustentabilidade se tornou uma prioridade 
no âmbito empresarial?
Tudo começou quando as empresas passaram a concentrar-se 
em programas específicos para gerir, reduzir e controlar riscos 
– por exemplo, recolha de lixo tóxico. Com o tempo, estas 
empresas começaram a concentrar-se em áreas mais amplas, 
como o ambiente, a saúde e a segurança. As partes interessadas 
começaram a reivindicar maior responsabilidade para com a 
comunidade, programas em prol da diversidade, entre outras 
coisas. Com a combinação de questões sociais e ambientais, 
ficou claro que esses esforços seriam insignificantes a menos 
que fossem integrados. Por outras palavras, sustentabilidade 
não era apenas uma colecção de programas, mas passou a 
representar o modo como as organizações tomavam decisões 
e geriam os seus negócios.   

Como é que a sustentabilidade é exercida hoje 
em dia?
Uma tendência recente é a elaboração de relatórios integra-
dos – por exemplo, documentos anuais que incluam todos 
os aspectos da empresa, não apenas relatórios ambientais e 
sociais, de um lado, e relatórios financeiros, do outro. Muitas 
empresas fazem isso de forma voluntária; na África do Sul e 
em diversos países europeus isso é obrigatório. Espera-se que 
cada vez mais mercados financeiros e autoridades passem a 
exigir tais relatórios. 
O vazamento de óleo no Golfo do México é um bom exem-
plo. Se analisarmos apenas a parte financeira, não poderemos 
identificar os riscos mais sérios criados pela BP. Se a empresa 
tivesse falado mais sobre o risco ambiental da escavação naquele 
local e explicado o impacto económico, ambiental e social 
que uma situação extrema causaria, poderíamos ter tido um 
resultado diferente. 

Que factores estão a favorecer a tendência pro-
sustentabilidade?
Há dois factores. Um deles é a demanda de mais transparência 
ao falar-se sobre pontos fracos e falhas com o público. O outro 
é a necessidade de envolvimento das partes interessadas. As 
organizações precisam de falar com comunidades, funcionários, 
governos, activistas, fornecedores e consumidores. Esse diálogo 
permite às empresas entenderem as expectativas dos interessados 
e como elas estão a ser atendidas.  

Como se aplica a sustentabilidade ao trabalho 
sem fins lucrativos?
As organizações sem fins lucrativos têm partes interessadas 
que esperam que elas se comportem de determinadas manei-
ras. Estas expectativas estendem-se não apenas aos valores 
da organização, mas também às suas operações. A última 
coisa que queremos fazer é criar uma iniciativa social que 
provoque danos ambientais ou que não faça sentido eco-
nomicamente e não possa ser mantida. Sustentabilidade 
é a forma de assegurar que tenhamos o que é preciso para 
manter não apenas a organização, mas o bem-estar da 
sociedade como um todo. 
Quando as pessoas me perguntam qual o valor da sustent-
abilidade, eu digo: -“Vocês estão a fazer a pergunta errada. O 
que deveriam estar a perguntar é: Qual a razão por detrás do 
projecto, quais as oportunidades e desafios?” A sustentabilidade 
não engloba apenas um aspecto; é preciso analisar as tendências 
globais. As pessoas inteligentes sabem que devem fazer planos 
para o futuro. 

Como podem os Rotários assegurar que as 
organizações com que trabalham usam práticas 
sustentáveis?
Pergunte às organizações quais são os seus valores e depois per-
gunte a si mesmo:  Os nossos valores estão alinhados? Com que 
tipos de estrutura contam estas organizações  para solucionar 
problemas referentes à sustentabilidade?
Faça pesquisas na “internet”. Às vezes uma organização publica 
um óptimo relatório sobre sustentabilidade, mas se fizermos 
uma busca “on-line” sobre tal organização usando palavras-chave 
como crise, problema e protesto, descobriremos que ela tem 
problemas que não foram mencionados no relatório.  

Uma conversa com o especialista 

William R. Blackburn
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Faça perguntas a grupos activistas. Eles são os críticos mais 
severos das empresas. Se quer mesmo encontrar os melhores 
parceiros, crie um “website” que descreva os seus valores. Liste 
as características das organizações com que tem interesse em 
trabalhar. Acções de formação são essenciais, seja pela “inter-
net”, seja pessoalmente. 
Seja pro-activo. Se quiser ser consistente com o que as empresas 
estão a fazer, concentre-se nos tipos de questões que mais lhes 
interessam: direitos humanos, práticas profissionais, questões 
ambientais, práticas operacionais justas (como anticorrupção), 
problemas com o consumidor, envolvimento e desenvolvimento 
da comunidade, viabilidade económica e governação.  

Onde podem os Rotários aprender mais sobre 
sustentabilidade?
A “internet” é um grande recurso para apresentações e artigos 
gratuitos sobre o assunto. Há também livros para pessoas 
que querem implementar práticas sustentáveis nas suas or-
ganizações. Grupos locais têm feito um óptimo trabalho em 
reunir Governos e empresas para falar regularmente sobre 
sustentabilidade na comunidade. Descubra que iniciativas 
pro-sustentabilidade estão a ser implementadas perto de si e 
como pode participar. 

William R. Blackburn é autor do livro The Sustainability 
Handbook: The Complete Management Guide to Achieving So-
cial, Economic, and Environmental Responsibility e presidente 
de uma firma de consultoria global sobre sustentabilidade e 
meio ambiente, saúde e gestão de segurança. Recursos e fer-
ramentas sobre sustentabilidade podem ser encontrados em 
www.wblackburnconsulting.com.

Os Rotários já começaram a abraçar 
o conceito de sustentabilidade através 
da nova estrutura de subsídios do 
Plano “Visão de Futuro” da Fundação 
Rotária. Ao trabalhar com objectivos 
claros e mensuráveis e estratégias 
integradas, os seguintes projectos estão 
a criar resultados duradouros para 
comunidades com carências. 

Recursos hídricos e saneamento, 
Ghana
Para melhorar a saúde e o saneamento 
de uma escola do ensino básico, os 
Rotários estão a fornecer uma estrutura 
com 12 sanitários.
Componentes sustentáveis
• Apoio a formação sobre higiene e 
saneamento dada por autoridades 
locais.
• Envolvimento de comissões de pais e 
mestres na supervisão do projecto e na 
manutenção dos sanitários.
• Estabelecimento de um fundo para 
cobrir manutenção e limpeza de 
rotina.

Paz e prevenção/resolução de 
conflitos, Benin
Para informar as comunidades sobre 
leis de protecção infantil e melhorar 
a assistência a crianças, os Rotários 
estão a desenvolver uma campanha 
de consciencialização com ênfase em 
meninas e soldados juvenis. 
Componentes sustentáveis
• Preparação de educadores em pre-
escolas e em creches.
• Envolvimento de crianças da 
comunidade na criação de uma 
história em quadradinhos sobre os 
direitos das crianças.
• Ensino sobre leis de protecção 
infantil para membros da comunidade. 

Educação básica e alfabetização, 
Equador
Para aumentar as taxas de alfabetização 
entre estudantes do ensino básico, os 
Rotários estão a fornecer materiais 
educativos e a patrocinar a formação 
de professores. 
Componentes sustentáveis
• Compra local de materiais adequados 
à cultura da comunidade.
• Assistência contínua a professores 
através de grupos de conselheiros. 
• Parceria com o Ministério 

Sustentabilidade 
e Visão de Futuro 

da Educação para promover a 
participação.

Saúde materno-infantil, Kénia
Para reduzir os efeitos da desnutrição e 
aumentar o acesso à assistência médica 
infantil, os Rotários estão a equipar 
agentes de saúde locais para atender a 
crianças em áreas rurais.  
Componentes sustentáveis
• Recrutamento e preparação de 
pessoas da comunidade.
• Uso de redes e clínicas de saúde 
locais.
• Compra de telemóveis e dos 
seus carregadores para aumentar a 
comunicação entre os agentes de saúde 
e a criação de rendimentos para a 
manutenção dos equipamentos.  

Prevenção e tratamento de 
doenças, Belize
Para reduzir a transmissão da dengue, 
os Rotários estão a construir um 
sistema de drenagem num “campus” 
universitário para evitar cheias durante 
a estação das chuvas. 
Componentes sustentáveis 
• Uso de mão de obra e recursos locais. 
• Criação de uma campanha educativa 
sobre saúde, com anúncios impressos, 
para TV e “internet”, além de reuniões 
comunitárias.  
• Parceria com autoridades de saúde 
locais para monitorar e avaliar o 
projecto. 

Desenvolvimento económico e 
comunitário, Tailândia
Para aumentar a autonomia e a 
mobilidade de trabalhadores com 
deficiências, os Rotários estão 
a organizar acções de formação 
profissional e serviços de colocação 
profissional, além de atenderem a 
questões relativas a transportes. 
Componentes sustentáveis
• Parceria com autoridades de saúde 
locais para ajudar na identificação de 
empregos.
• Contratação de empresas locais para 
construir veículos motorizados para 
participantes com deficiências.
• Apoio a uma campanha de 
consciencialização pública para educar 
a comunidade no que diz respeito a 
conduzir com segurança.
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Estratégia a ser implementada.

Elaboração de estratégia em andamento.

Nenhuma estratégia relatada.

Informações não disponíveis.

*  As designações neste mapa não expressam a opinião do Rotary 
International no que diz respeito ao “status” jurídico de qualquer 
país, território, região ou suas fronteiras. 
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Um esforço global
As estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável em 2010.
Sustentabilidade é uma preocupação em todos os países, não apenas nas nações em desenvolvimento. A 
ONU pediu aos seus estados-membros que adoptassem estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável 
abrangentes para melhor integrar as suas iniciativas de sustentabilidade económica, ambiental e social. De 
acordo com a Agenda 21 – o plano de acção da ONU para tratar de questões globais, nacionais e locais 
relacionadas com a sustentabilidade – as estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável são fun-
damentais para combater problemas como a pobreza, a fome, as epidemias e a degradação ambiental. 
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“Ecolabel” (União Europeia).
O “Ecolabel” foi criado em 1992 para incentivar a proli-
feração de produtos e serviços ecologicamente correctos. 
Os critérios para certifi cação têm base no impacte ambi-
ental durante todo o ciclo do produto, da pre-produção ao 
descarte. O selo é parte de uma política de sustentabilidade 
de maior dimensão adoptada pela Comissão Europeia em 
2008. Certifi ca roupas e produtos de limpeza.  

“Eco-Label” (Coreia).
O propósito do programa “Eco-Label”, estabelecido 
em 1992, é reduzir o consumo de energia e recursos em 
cada fase do processo de produção, além de diminuir a 
produção de poluentes. As empresas são incentivadas 
a fornecer informações sobre o “Eco-Label” aos con-
sumidores através de uma breve descrição do programa 
nos rótulos dos produtos. Certifi ca pilhas e  produtos 
de madeira.

“EcoLogo” (Canadá).
Fundado em 1988 pelo governo canadiano, o “EcoLogo” 
analisa produtos pelo período de 12 a 18 meses. Sob os 
seus padrões, apenas 20% dos melhores produtos dis-
poníveis no mercado são certifi cados. “EcoLogo” é um 
selo tipo 1, de acordo com a defi nição da Organização 
Internacional para Padronização. Isso signifi ca que o 
desempenho de todos os produtos com o selo da “Eco-
Logo” é comparado com outros produtos e serviços da 
mesma categoria. Certifi ca café, pavimentos e sistemas 
de aquecimento. 

“Energy Label” (Taiwan).
Cerca de 5.000 produtos de mais de 300 marcas ostentam 
o selo da “Energy Label”, um programa voluntário iniciado 
pelo Departamento de Energia tailandês em 1992. O 
“Energy Label” não certifi ca empresas. Certifi ca produtos 
específi cos. O programa visa analisar produtos com base 
na efi ciência, ou seja, menor uso de electricidade e, por 
consequência, menores custos operacionais.  

“Energy Star” (Estados Unidos).
Num esforço para reduzir emissões de gases do efeito 

estufa, a Agência de Protecção Ambiental apresentou 
o selo “Energy Star” em 1992, como um programa 
voluntário para identifi car e promover produtos que 
usam a electricidade de forma efi ciente. O selo cobre 
mais de 60 categorias e milhares de produtos para casas 
e empresas. Indica que, mesmo se um produto custa 
mais que outro modelo similar e menos efi ciente, os 
consumidores recuperarão a diferença através de contas 
de energia menores.  

“Environmental Choice” (Nova Zelândia).
Embora o “Environmental Choice” funcione de forma 
independente, o governo da Nova Zelândia é o seu 
proprietário e atribui o selo, fazendo dele o programa 
ofi cial do país. Os critérios de certifi cação para produtos, 
serviços e empresas têm base numa pesquisa durante todo 
o ciclo do produto e continua a desenvolver-se com a 
chegada de novas especifi cações. O selo aplica-se a 22 
categorias, incluindo produtos como sabão para roupas, 
carpetes e tintas. 

“Good Environmental Choice” (Austrália).
A organização sem fi ns lucrativos “Good Environmental 
Choice”, da Austrália, foi criada para assegurar que os selos 
ecológicos independentes do país obedeçam aos padrões 
internacionais. A Organização defi ne os seus próprios 
padrões ambientais para avaliar produtos e serviços, e 
fornece consultoria especializada sobre sustentabilidade 
a mercados consumidores e comerciais. Certifi ca colas, 
“shampoos” e móveis para ambientes exteriores. 

“Green Label” (Singapura).
Empresas locais e estrangeiras podem participar no 
programa “Green Label”, que foi lançado em 1992 
pelo Ministério do Meio Ambiente de Singapura e 
monitorado e administrado pelo Conselho Ambiental de 
Singapura, uma organização que visa promover acção e 
consciencialização ambiental. O selo aplica-se à maioria 
dos produtos, com excepção de alimentos, bebidas, 
remédios e serviços.  

 – Kathryn Hills

Selos ecológicos
 



Colectânea do 100° Aniversário
de “The Rotarian”
100 - Por 20 dólares, ofereça
esta revista ao Rotário
mais seu amigo

Um Século de Serviço:
a História do Rotary
International
912 - Custa 15 dólares. Ofereça
um exemplar ao palestrante ou
a um novo membro do seu
clube, e a participantes no IGE.

Saco de compras
rotário
002 - custa 3 dólares e
é muito prático Emblemas

“End Polio Now”
988 - Dê 50 cêntimos
do dólar para manifestar o
seu apoio à erradicação.
Em pacotes de 100.

Viagem pela imagem
293 - Partilhe o que o
Rotary faz no mundo
por 35 dólares.




