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 Caríssimos Companheiros, 

 Realizámos, no dia 9 de julho, em Cascais a transmissão de tarefas 

do Distrito 1960, entre Governadores, Representantes do Rotaract e 

do Interact, numa cerimónia muito participada, plena de emoções e 

de significado rotário. Cerimónias idênticas vêm sendo realizadas 

pelos clubes para transmissão de tarefas entre Presidentes e outros 

dirigentes. Tenho vindo a participar naquelas em que me tem sido 

possível, tal como o Governador 2021-2022 Paulo Martins, nalguns 

casos fazendo-me representar pelos Governadores Assistentes. 

Temos sentido a verdadeira força de Rotary, bem patente na forma 

como os Presidentes cessantes fazem o balanço das atividades 

realizadas, que nunca é demais agradecermos e reconhecermos, 

quer ao nível dos clubes, quer ao nível do distrito sob a liderança 

inspiradora do Companheiro PDG Paulo Martins.  
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 Neste início do ano rotário 2022-2023 quero realçar o sentido de 

responsabilidade, o compromisso para com as suas comunidades, 

alinhados com o nosso propósito, mas sobretudo o entusiasmo, bem 

expressos nas comunicações dos Presidentes entrantes. Temos a 

certeza que são fatores determinantes para que, em conjunto com 

todos os companheiros, cada um assumindo a sua quota parte, 

possamos colocar os nossos dons pessoais, as nossas capacidades e 

experiências profissionais, assim como os nossos recursos, ao serviço 

das nossas comunidades e do mundo, de quem precisa e muitas 

vezes depende de nós.  

 Por tudo isto estamos convictos que o ano de 2022-2023 será pleno 

de realizações, cumprindo os nossos sonhos, congregando esforços 

entre clubes de Rotary, Rotaract e Interact, organizações parceiras e 

voluntários, ligando o propósito à ação. 

 Quando estamos a criar o futuro, hoje, é importante que o façamos 

numa perspetiva de continuidade e de sustentabilidade, mas também 

inovando e incorporando novas ideias, crescendo e rejuvenescendo 

para podermos servir mais e melhor. Para isso já temos alguns clubes 

que elaboraram os seus Planos de Desenvolvimento do Quadro 

Social, uma ferramenta que ajuda a focar e a cumprir objetivos nesta 

vertente, com flexibilidade, comprometendo todos os companheiros.   

 Aumentamos a participação da Juventude, partilhando ideias e 

realizando ações em parceria. Desafiamos os clubes que já têm 

clubes de Rotaract e Interact nas suas comunidades para os 

reforçarem, mas também para os que ainda não tenham estes clubes 

para avançarem com a sua dinamização e formação, aproveitando as 

dinâmicas que levaram ao enorme crescimento no Interact registado 

no distrito em 2021-2022. A Equipa Distrital é agora mais alargada, 

sobretudo com companheiros mais jovens para que adquiram 

experiências e também para que tragam ideias novas que permitam 

atualizar métodos e procedimentos para potenciarmos a nossa ação.  
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 Contamos com o excelente trabalho dos Companheiros 

Representantes Distritais do Rotaract, Rui Gil e do Interact, Carlota 

Moreira.   

 Verificamos, com muito agrado, que muitos clubes já dispõem de 

Plano Estratégico, elaborado com o envolvimento das suas 

lideranças e dos restantes companheiros, dispondo de um valioso 

instrumento de gestão no médio prazo. Estes planos permitem mais 

facilmente elaborar os planos de ação anuais e ajudam a monitorar e 

a controlar a realização.  

 Inovámos ao criar a área de Organização e Melhoria Contínua, 

dando mais consistência ao Lean, uma ferramenta para melhorar a 

eficiência nos processos internos e nas instituições que apoiamos, 

permitindo fazer mais com menos recursos, capacitando-as para uma 

maior autonomia e sustentabilidade. Na formação, introduzimos a 

área de Inclusão e Transformação Digital, para ajudar a uma melhor 

interação e partilha de informação e conhecimento entre todos nós. 

Reforçámos a capacidade para apoiar os clubes nos Projetos e 

Desenvolvimento da Economia Social, ajudando as instituições 

parceiras a obter apoios para os seus projetos. 

 Foi criada ainda em 2021-2022 a Subcomissão de Apoio aos 

Refugiados que tem continuidade em 2022-2023, mantendo e 

reforçando as parcerias já estabelecidas, com a PAR-Plataforma de 

Apoio aos Refugiados e com o Distrito 1970. Contamos com o 

dinamismo de todos os clubes para fazermos ainda mais, num 

esforço que não tem fim, agora com maior expressão no apoio às 

pessoas que na Ucrânia sofrem diariamente e aos que se deslocam 

para outros países, nomeadamente para Portugal. A nossa motivação 

é acrescida pelo apoio que tem sido dado e que ficou bem expresso 

na recente visita do Secretário Geral de Rotary International John 

Hewko a Portugal e nos encontros no ACNUR (Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados), na Embaixada da Ucrânia e na 

entrevista que deu à CNN Portugal.    
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 Temos a responsabilidade de potenciar a The Rotary Foundation, 

para dar uma melhor resposta aos nossos projetos e não podemos 

esquecer que já falta pouco para conseguirmos a erradicação da 

Poliomielite no mundo. Também a Fundação Rotária Portuguesa 

merece o nosso melhor apoio para continuarmos a conceder bolsas 

de estudo a alunos carenciados e ajudar noutros projetos dos clubes 

nas nossas comunidades.  

 O impacto da pandemia Covid-19, associado aos efeitos 

económicos e sociais da invasão da Ucrânia, leva a que o serviço 

prestado por Rotary nas nossas comunidades tenha de ser cada vez 

mais relevante. Neste sentido, torna-se imprescindível que atuemos 

todos em conjunto: Equipa Distrital, Governadores Assistentes, 

Presidentes de clube, Companheiros, para atingirmos os nossos 

objetivos. 

 O Governador pode enquadrar, ajudar, potenciar a ação, 

providenciar ferramentas, motivar e estimular, mas o mais importante 

é a ação no terreno, de cada clube, de cada companheiro, todos 

inspirados na Presidente de Rotary International, Jennifer Jones: 

“Imagine um mundo que merece 

o nosso melhor, onde acordamos 

todos os dias sabendo que 

podemos fazer a diferença”  

 Temos a responsabilidade acrescida de construir sobre as bases 

sólidas já existentes e crescer, tendo em conta a Diversidade, a 

Equidade e a Inclusão, para aumentar a capacidade de servir. 

Contamos com todos, pois só assim, em conjunto e em equipa, 

teremos um maior sucesso na concretização dos nossos sonhos 

através da ação. 

www.rotary1960.org
4



Carta Mensal do Governador  Vítor Cordeiro - julho-2022

 Não há felicidades perfeitas, mas a maior riqueza é sermos felizes 

através da felicidade dos outros. 

 Para todos os melhores votos de um excelente ano rotário 

2022-2023. 

 Um forte abraço solidário, 

 Vítor Cordeiro 
 Governador D1960  2022-2023
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