
Foundation recebeu a pontuação máxima 
da Charity Navigator, uma certificação 
que assegura que é confiável ao ponto de 
92. Foi o nono ano consecutivo em que 
a Fundação ganhou a classificação quatro 
estrelas do avaliador independente de ins-
tituições de caridade dos EUA, uma dis-
tinção que apenas 1% das instituições do 
gênero conquista.

A sua missão é capacitar os rotários para 
que possam promover a boa vontade, paz 
e compreensão mundial. Para além do 

combate à pólio, as grandes áreas de en-
foque são o apoio à educação (com bolsas 
de estudo, alfabetização para adultos e 
formação de professores), o desenvolvi-
mento económico (através do microcré-
dito, apoio ao empreendedorismo agríco-
la, entre outros), apoio à saúde de mães e 
filhos (educando, oferecendo vacinas, kits 
para partos e clínicas móveis), água limpa 
e saneamento (levando água às comuni-
dades, instalações sanitárias), combate às 
doenças (vacinação, luta contra a malá-
ria, pólio, alzheimer) e promoção da paz 
(unindo culturas, integrando refugiados).  

VE - É possível e desejável aumentar 
o envolvimento das empresas portu-
guesas no movimento rotário e propor 
mais iniciativas de apoio a projetos 
nos PALOP?

SA - Hoje a colaboração das empresas 
portuguesas com o Rotary já acontece 
em muitos projetos em comum com os 
clubes locais. Desde as bolsas de estudo 

que têm o apoio da Fundação Rotária 
Portuguesa até a projetos financiados na 
totalidade pelas empresas, sentimos que o 
envolvimento é cada vez maior. 

Acredito que a mentalidade dos empre-
sários portugueses é hoje mais focada na 
riqueza do que no lucro, isso significa a 
implementação de uma “economia cons-
ciente” onde de alguma forma se devolve 
à sociedade aquilo que ela nos dá. A soli-
dariedade já não é apenas uma moda ou 
um instrumento de marketing mas cada 
vez mais um desígnio das organizações, 
tal como a aposta no ambiente, que é 
uma nova área de enfoque de Rotary, ou 
a felicidade dos colaboradores, que são a 
verdadeira alma dos negócios. 

A ligação aos PALOP faz todo o sen-
tido. Temos desenvolvido historicamente 
projetos em comum alicerçados num pro-
grama a que chamamos CIP (Comissão 
Inter-países), para além de várias inicia-
tivas entre clubes dos países que a com-
põem. Toda a solidariedade é pouca.     

“A determinação e integridade 
são fundamentais para que os 
projetos que implementamos 
tenham a sustentabilidade 
desejada”, afirma Sérgio de 
Almeida, governador do 
Distrito 1970 de Rotary 
Internacional.
“Chegou a hora de criarmos 
um novo futuro: mais aberto, 
inclusivo e justo para todos, 
que desenvolva a boa vontade 
e seja benéfico para as nossas 
comunidades”, acrescenta 
Sérgio Almeida. 

Vida Economica - Quais são os prin-
cipais objetivos da sua missão como 
governador do Distrito 1970 de Rotary 
International?

Sérgio Almeida - A grande missão do 
Governador é ser o garante dos valores de 
Rotary, motivando os clubes a dar o me-
lhor de si numa altura em que a pande-
mia trouxe muitas dificuldades às pessoas 
e às comunidades. Para mim, a coerência 
no que penso, digo e faço é fundamental 
para que, de alguma forma através do meu 
exemplo consiga inspirar o movimento 
rotário a seguir em frente para o futuro, 
sem esquecer a sua história com mais de 
115 anos e que nos trouxe até aqui. 

Devo ainda afirmar que este ano rotá-
rio, que se iniciou a 1 de julho de 2020 e 
termina a 1 de julho de 2021, nos trouxe 
desafios inimagináveis, mas também uma 
vontade férrea de cumprirmos o nosso de-
sígnio a favor de um mundo melhor. Te-
nho por isso bem claro que os meus prin-
cipais objetivos são o fortalecimento da 
presença de jovens de mérito no Rotary, o 
reforço da colaboração profissional entre 
os rotários, o  apoio a todos os clubes do 
Distrito 1970 e sem dúvida a recolha de 
fundos para a Rotary Foundation a favor 
do combate à poliomielite, a nossa prin-
cipal causa (www.endpolio.org). 

VE - Através do movimento rotário é 
possível estimular a iniciativa da so-
ciedade civil?

SA - Sem dúvida alguma. Na nossa 
essência temos estimulado a sociedade 
civil, organizações e governos de todo o 
mundo ao longo do tempo. Dou alguns 
exemplos: 

Ainda antes de 1942, o Rotary infor-
mou e instruiu todos os seus associados 
a nível mundial sobre a formação da 

ONU e a importância do planeamento 
e da união das nações para a paz. Outro 
dado histórico muito importante tem a 
ver com a criação da Unesco. Estes são 
alguns exemplos mais 
marcantes a nível 
global. Mas também 
posso partilhar o pro-
jeto do Rotary Club 
de Arouca, que uniu 
toda a comunidade 
local a favor da “Casa 
do Jorge”, uma ini-
ciativa solidária que 
levou à construção 
de uma casa para o Jorge (um jovem com 
problemas de saúde) e sua família, um 
exemplo onde todos contribuíram e o Ro-
tary serviu de ponto de união e inspiração 
à sociedade civil. Esta é a nossa essência: 
pessoas de ação!  

 “A nossa grande causa 
é o combate à doença 
da poliomielite”

VE - Que fatores determinaram o 
crescimento do movimento rotário que 
se tornou na maior organização profis-
sional do mundo?

SA - Não tenho dúvidas que o cresci-
mento tem por base a credibilidade e con-
fiança que a sociedade deposita em nós e 
está muito alicerçada no reconhecimento 

do esforço que temos feito ao longo de 
mais de um século para tornar o mundo 
num lugar melhor. A nossa grande cau-
sa é o combate à doença da poliomielite. 

Neste momento, com 
o apoio dos nossos 
parceiros, ajudámos 
já a imunizar mais 
de 2,5 mil milhões 
de crianças contra a 
paralisia infantil em 
122 países, represen-
tando uma redução 
de 99,9% no número 
de casos mundiais. 

Há mais de 40 anos que iniciámos esta 
batalha (1979) com a vacinação de seis 
milhões de crianças nas Filipinas e só ire-
mos parar quando erradicarmos a doença. 

Outro fator importante é o facto de ser-
mos uma rede global que se esforça para 
construir um mundo onde as pessoas se 
unem e entram em ação para causar mu-
danças duradouras, valorizando a diver-
sidade e acolhendo as contribuições de 
pessoas de todas as origens, seja qual for 
sua idade, etnia, raça, cor, qualificação, 
religião, condição socioeconómica, cul-
tura, sexo, orientação sexual e identida-
de de género. Chegou a hora de criarmos 
um novo futuro: mais aberto, inclusivo 
e justo para todos, que desenvolva a boa 
vontade e seja benéfico para as nossas co-
munidades. 

“O Rotary Abre Oportunidades”

VE - Qual a dinâmica do Distrito 1970 
no contexto de Rotary International?

SA - O lema de 2020/21 diz-nos que 
“O Rotary Abre Oportunidades” e essa 
tem sido a atitude dos rotários: encontrar 
soluções onde existem problemas, cons-
truir pontes unindo margens e preparan-
do o futuro. 

Exemplo disso mesmo é o lançamento 
da “Academia Paul Harris”, que tem o 
nome do nosso fundador e que significa 
para nós a liderança com base na ética e 
nos valores de Rotary. Estamos a preparar 
a “Plataforma Profissional Colaborativa” 
que vai unir ainda mais os rotários jo-
vens e mais experientes numa plataforma 
de cooperação profissional e de união de 
esforços, isto para além das conferências 
mensais online “Rotary Talks” em parce-
ria com a Universidade Católica Portu-
guesa e Fundação AEP e que já trouxe-
ram a Portugal mais de 20 nacionalidades 
de participantes na discussão de temas de 
grande relevo. 

VE - Quais são os principais projetos 
da Rotary Foundation?

SA - A Rotary Foundation, desde que 
foi criada, há mais de 100 anos, já inves-
tiu cerca de quatro mil milhões de dólares 
em iniciativas sustentáveis e de grande im-
pacto. Pelo 11º ano consecutivo, a Rotary 

SÉRGIO ALMEIDA, GOVERNADOR DO DISTRITO ROTARY, DESTACA CAPACIDADE DE INICIATIVA DA SOCIEDADE CIVIL

Empresários portugueses estão mais focados 
na criação de riqueza do que no lucro

“Estamos a preparar a ‘Plataforma Profissional Colaborativa’ que vai unir ainda mais os rotários jovens e mais experientes numa plataforma de 
cooperação profissional”, revelou Sérgio Almeida. 
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Provedoria de Justiça e OCC assinam protocolo de cooperação
A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e a Provedoria de Justiça assinaram um pro-
tocolo de cooperação para o esclarecimento de dúvidas de natureza técnica no domínio da 
fiscalidade, da contabilidade e da Segurança Social, no âmbito da atividade da Provedoria. 
Deste modo, a Provedoria vai contar com o apoio da Ordem em matérias de caráter técnico 
mais complexo, sobretudo aos níveis da contabilidade e da fiscalidade. 

Aveiro assina dois contratos no âmbito do Revive
No âmbito do Programa Revive, foram assinados dois contratos de concessão no distrito de 
Aveiro. Um para a reabilitação e a exploração turística do Palacete dos Condes Dias Garcia, 
em São João da Madeira, e outro no Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo. Os investimentos 
previstos ascendem a cerca de 9,6 milhões de euros. Em ambos os casos trata-se de empreen-
dimentos de interesse histórico. 

Construção dos acessos ao porto de mar de Viana em fase final 
A empreitada de construção dos novos acessos rodoviários ao porto de mar de Viana do Cas-
telo está na última fase. A nova via, com um valor de adjudicação de 7,3 milhões de euros, 
pretende descongestionar as vias urbanas do tráfego de veículos pesados, retirando da antiga 
Estrada Nacional (EN) 13 e do interior da freguesia de Darque o tráfego de pesados de e para 
o porto de mar.

Sonae Capital adquire seis centrais de cogeração
A Sonae Capital adquiriu um portefólio de seis centrais de cogeração em Espanha, numa 
operação de 75 milhões de euros. As centrais em causa atuam no tratamento de resíduos 
provenientes de suiniculturas e todas laboram em exclusivo com gás natural. A energia tér-
mica produzida é consumida no tratamento de resíduos. Os activos adquiridos possuem uma 
capacidade global instalada de 88 MW. 
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Programa “Elevate Leadership” e Academia Paul Harris 
têm o Alto Patrocínio do Presidente da República

Desenvolvido pelo Distrito 1970 de Rotary 
em parceria com a Universidade Católica 
Portuguesa (Porto) e a Fundação AEP, o 
programa “Elevate Leadership” é totalmente 
gratuito para 50 participantes e integra 
a “Academia Paul Harris”, pretendendo 
apoiar jovens lideres de grande potencial 
a desenvolverem as suas capacidades, 
sabendo-se que, este ano (2020), 50% dos 
trabalhadores ativos nas organizações de todo 
o mundo serão “millennials” e que esta é a 
maior geração da História da humanidade. 
Este programa de 60 horas que se 
desenvolve em três fases distintas irá 
permitir fazer a ponte entre os jovens 
profissionais com o mercado de trabalho, 
integrando refugiados e migrantes com 
participantes do Rotaract. A ligação de 
competências, aos valores e à ética, é 
o grande mote desta iniciativa, que irá 
criar um verdadeiro “elevador de líderes”, 
fundamental nesta fase de grande incerteza 
que o país atravessa. 
O “Elevate Leadership” em o alto patrocínio 
do Presidente da República, que reconhece a 
relevância do mesmo.
“O alto patrocínio é uma chancela e um 
contributo do Presidente da República para 
a concretização de ideias que tenham o 
futuro de Portugal como elemento base e 
primordial”.
“Envolver estes jovens no desenho do 
nosso futuro coletivo, inspirando-os com 
os saudáveis valores do movimento rotário 
e colhendo de forma totalmente gratuita 
da experiência, da qualidade científica e 

pedagógica de uma prestigiada instituição 
de ensino superior, torna esta Academia 
uma oferta que muito nos honra e enriquece 
acolher...”, afirma Luís Miguel Ribeiro, 
presidente do Conselho de Administração da 
Fundação AEP.
“Um projeto que tem como grande objetivo 

capacitar a sociedade, providenciando 
aos mais jovens uma formação de relevo 
internacional e uma exposição para que se 
tornem melhores líderes amanhã”, considera 
Isabel Braga da Cruz, presidente do Centro 
Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa.

O programa “Elevate Leadership” foi desenvolvido pelo Distrito 1970 de Rotary em parceria 
com a Universidade Católica Portuguesa (Porto) e a Fundação AEP.

A Rotary Foundation  já 
investiu cerca de quatro 

mil milhões de dólares em 
iniciativas sustentáveis

 “A solidariedade já não é 
apenas uma moda ou um 
instrumento de marketing 
mas cada vez mais um 
desígnio das organizações”

Residência alternada: 
a política, a família 

e os tribunais
A residência alternada tem sido ponto 
na ordem do dia do debate político, 
culminando com a aprovação, em sede 
parlamentar, de alterações às concretas às 
disposições legais acerca da regulação do 
exercício das responsabilidades parentais. 
Ainda que o desfecho legislativo tenha sido 
bem mais prudente do que se antevia, a 
verdade é que o eco das vozes dissonantes 
continua a fazer-se sentir. Importa lembrar 
um antigo imperativo, sábio, não só na 
sua essência, mas principalmente na sua 
aplicação: “Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus”. É exatamente disto 
que se trata. 
O estado de direito e a democracia 
concedem-nos o importantíssimo direito 
à discussão pública do regular da vida de 
todos e de cada um, assente no baluarte da 
liberdade de expressão e conformada no 
debate parlamentar. Falta, porém, cautela 
na abordagem de certos assuntos que, como 
este, dada a sua assídua presença nos lares 
de tantas famílias e a sensibilidade do tema, 
mereciam maior ponderação e melhor 
dignificavam aquele direito. 
A residência alternada já é prática nos nossos 
Tribunais, alicerçada num escrupuloso 
cumprimento da lei civil. Como também 
é prática a fixação da pensão de alimentos 
quando os rendimentos de um dos cônjuges 
sejam inferiores ao do outro, com vista a 
proporcionar à criança um equitativo nível 
de vida, quando com um ou quando com 
outro. 
Se as virtualidades da residência alternada 
são imensas quando a relação entre os pais 
permite a indispensável articulação entre 
ambos, a sua aplicação imposta, desprovida 
de critério, baseada na invocação genérica 
de que a criança (ou quererão dizer o 
progenitor?) tem direito a tempo equitativo 
com um e outro, deitam por terra qualquer 
benefício. É que este tema, ao contrário do 
que muitas vezes resulta, há muito que é 
discutido nas lides judiciais e académicas, 
tendo vindo nestas a ser competentemente 
escrutinado e merecendo da parte dos 
Tribunais uma cada vez maior (e mais 
sensata) aplicação. 
O que choca é que raramente se frise o 
básico: o superior interesse da criança. 
Interesse esse que é próprio, específico e 
impassível de generalização. É o escorreito 
desenvolvimento físico, intelectual e 
emocional das crianças que se procura e 
este é tão casuístico que somente com o 
escrutínio de um terceiro imparcial, o Juiz, é 
suscetível de ser encontrado. 
Deixemos César e foquemos o olhar no que 
realmente interessa na busca desta pedra 
filosofal: a formação humana e psicológica 
desse terceiro imparcial, para, alicerçado no 
conhecimento das leis e princípios jurídicos, 
ser incansável na procura do bem-estar das 
nossas crianças.  
Não dos seus pais. Não da mudança de 
paradigmas. Na busca do superior Interesse 
da criança. Se, com este, os mudar, melhor 
ainda. Se não, não é aqui o palco para as 
“guerras” entre eles.

MICHAELA FARINHA
Advogada na “Cerejeira 
Namora, Marinho Falcão”


