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Todos sabemos que há sempre muito por fazer no que 
respeita ao desenvolvimento das comunidades, mesmo 
quando pensamos que está tudo feito e a funcionar, 
haverá sempre margem de melhoria. 

Caríssimos Companheiros, 

Não sei se se terão apercebido, mas iniciámos agora o segundo trimestre do 
ano rotário 2022/2023. É tempo de balanço, é tempo de cada 
companheiro, cada clube, cada comissão distrital, o governador, 
olharmos para os objetivos definidos, monitorar a evolução das atividades 
e dos projetos e controlarmos a sua realização. Só por mera coincidência 
teremos a realidade colada às previsões em todas as nossas atividades, por 
isso precisamos tomar as necessárias medidas para corrigir a rota, para 
compensar eventuais atrasos e para atingirmos os nossos objetivos.  

Em setembro completámos 10 VOGs aos clubes do nosso Distrito, o que tem 
permitido verificar o excelente trabalho que está a ser realizado, partilhar 
ideias, ajustar a ação.  
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Tem sido, sobretudo, muito gratificante conhecer companheiros que 
desenvolvem atividades fantásticas e que nos inspiram a darmos mais de 
nós sem pensarmos em nós.   

Neste mês que Rotary dedica ao Desenvolvimento Económico e 
Comunitário, importa refletirmos sobre as nossas práticas no apoio aos 
nossos parceiros na comunidade, para podermos agir da melhor forma. 

Será que já fizemos estas perguntas a nós próprios: Qual o deficit de 
conhecimento que está a impedir que a comunidade avance em 
determinada vertente? O que é que já fizemos para ajustarmos o serviço que 
prestamos às necessidades da comunidade? Perguntámos às instituições 
parceiras quais as suas dificuldades? O que se está a fazer e o que falta 
ainda fazer para resolver determinado problema? Que tipo de ajuda 
precisam? A resposta a estas e a outras questões vai permitir adequar a 
nossa ação às reais necessidades e prioridades das nossas comunidades. 

Precisamos de ir para além da resposta imediata e necessária, por vezes é 
preciso mostrar caminhos. Perante casos concretos, como por exemplo nas 
instituições que apoiamos, darmos o nosso aconselhamento pode fazer a 
diferença. Na maioria dos casos é necessária uma visão externa às 
organizações para podermos ver o conjunto e assim encontrarmos as 
melhores soluções.  

Tudo isto nos leva à essência de Rotary, pois todos nós 
somos profissionais das mais variadas profissões e 
temos como principal propósito colocar as nossas 
competências ao serviço de quem precisa de nós e 
desenvolver as comunidades.  

Por vezes algumas das competências de que precisamos não residem no 
nosso clube, mas no mundo rotário, no Distrito, noutros Distritos ou até fora 
do nosso movimento. A Comissão Distrital de Organização e Melhoria 
Contínua tem desenvolvido a sua atividade nestas vertentes e tem 
trabalhado a eficiência dos processos (filosofia Lean), quer internamente 
em Rotary, quer em instituições que apoiamos.  
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Já temos um número expressivo de companheiros que fez formação nesta 
área, uma iniciativa que já vem do ano rotário 2021/2022 e que tem tido uma 
crescente aderência.  

As soluções que aplicamos e as ajudas que damos devem ser duradouras, 
que perdurem no tempo, que levem, em primeiro lugar, à autonomia das 
pessoas nas suas atividades, que elas próprias se transformem em agentes 
de mudança e em verdadeiras âncoras da sustentabilidade nas 
organizações que apoiamos. 

Desenvolver Comunidades é um dos propósitos e um 
dos compromissos do nosso serviço, apostando no 
desenvolvimento e na autonomia das pessoas e na 
sustentabilidade das organizações, com uma visão de 
longo prazo.    

Bom trabalho! 

Um forte abraço solidário, 

 Vítor Cordeiro 
 Governador D1960  2022-2023
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