
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8                                                                                sexta, 19 de março de 2021

Próxima Paragem Felicidade | Entrevista a Sérgio Almeida 
Governador do Rotary Distrito 1970

“Na verdade já existe uma pandemia económica e social à espreita, para além da 
pandemia silenciosa que se está a abater na saúde mental das pessoas com especial 
foco nos jovens. O isolamento e a solidão de crianças e jovens em todo o mundo, 
devido ao encerramento de escolas e consequentes restrições à socialização, têm 
contribuído para esta nova “pandemia silenciosa” que pode afetar o seu equilíbrio 
e saúde mental.”

Após frequentar o secundário em 
Arouca, Sérgio Almeida formou-

se em Engenharia Mecânica na Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto 
(1998), estudou neurociências e compor-
tamento na Academia Alemã Afnb. Desde 
2009 que se dedica ao tema da felicidade 
e humanização no contexto organizacio-
nal através de programas que alinham a 
criação de riqueza das instituições com 
o bem-estar dos seus colaboradores. É 
casado, pai, empresário, escritor, investi-
gador, professor universitário, empreen-
dedor social, coach e consultor. Fundou o 
Seal Group, o Global Healthcare Forum, 
é Presidente do Brain Research Institute e 
escreveu o livro “Lemon – Uma viagem 
para a felicidade”. Acredita que num mun-
do de tantas “coisas”, serão as causas que 
nos podem ajudar a sermos mais felizes na 
nossa vida pessoal e profi ssional.  

D.D.: É Governador do Rotary Dis-
trito 1970 desde que ano? Nos últimos 
tempos quais foram e são as suas prin-
cipais linhas de ação, quais os objetivos 
que tinha e já viu cumpridos e quais 
as metas que ainda pretende alcançar 
para a comunidade? Explique-nos me-
lhor o que é o Distrito 1970.

S.A.: Estou a Governador de 1 julho de 
2020 a 1 de julho de 2021. Os meus prin-
cipais objetivos são o fortalecimento da 
presença de jovens de mérito no Rotary, o 
reforço da colaboração profi ssional 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 a Poliomielite, a nossa princi-
pal causa a nível global. Para este ano ain-
da tenho como meta a implementação de 
uma nova área que é o ambiente, para isso 
iremos desenvolver uma série de projetos 
a favor do planeta.

Existem cerca de 1.2 milhões de Rotá-
rios, 35.000 clubes e mais de 500 Dis-
tritos, trabalhamos em equipa com uma 
missão bem defi nida e alinhados na coo-
peração e solidariedade. O Distrito 1970 é 
composto por 89 clubes que vão de Leiria 
a Bragança e representam cerca de 2.000 
sócios. 

D.D.: As estratégias afetas ao núcleo 
que coordena vão ter efeitos em que 
raio geográfi co? Arouca? Já idealizou 
mais estratégias que possam unir mais 
os arouquenses e minimizar as conse-
quências sociais que este contexto pan-
démico atual está a criar?

S.A.: O raio geográfi co da nossa atuação 
vai de Leiria a Bragança, Arouca incluí-
da. Não podemos esquecer que o Rotary é 
um movimento mundial com presença em 
quase todos os países, o que nos permi-
te ter uma ação verdadeiramente global. 
Um dos contributos que o Rotary Club de 
Arouca trouxe para a comunidade foi, por 
exemplo, o apoio às instituições ligadas à 
saúde no início da pandemia, para além 
das conferências que tem organizado e 
que permitem trazer, por via digital, ora-
dores reputados à comunidade. 

D.D.: A seu ver quais os desafi os que 
atualmente se levantam para minimizar 
estes enormes problemas sociais que se 
tendem a agravar à medida que o fosso 
entre classes também aumenta?

S.A.: Na verdade já existe uma pande-
mia económica e social à espreita, para 
além da pandemia silenciosa que se está 
a abater na saúde mental das pessoas com 
especial foco nos jovens. De acordo com 
um estudo levado a cabo pela instituição 
de caridade e saúde mental Young Minds 
(Reino Unido), oitenta por cento (80%) 
dos jovens inquiridos afi rmaram que o 
coronavírus piorou a sua saúde mental. 
O isolamento e a solidão de crianças e jo-
vens em todo o mundo, devido ao encer-
ramento de escolas e consequentes restri-
ções à socialização, têm contribuído para 
esta nova “pandemia silenciosa” que pode 
afetar o seu equilíbrio e saúde mental. 

Para mim, este será um grande desafi o: 
a recuperação das crianças do mundo que 
deixaram os seus estudos pelo caminho (a 
Organização Internacional do Trabalho, 
pelo que se estima que 152 milhões de 
crianças em idade escolar serão forçadas 
a trabalhar após o Covid-19).

D.D.: É facto que em Portugal, e mais 
particularmente em Arouca, muitas 
crianças não têm acesso a equipamen-
tos tecnológicos para satisfazer esta 
nova realidade escolar. O Rotary Club 
ou o Distrito 1970 já debateram sobre 
esta temática por forma a unir esforços 
e minimizar estas desigualdades? De 
que maneira e através de que iniciati-
vas? 

S.A.: Este ano lançamos a iniciativa 
“ENSINO PARA TODOS” numa altura 
em que o país voltou a confi nar, quisemos 
minimizar as desigualdades no acesso ao 
ensino. Com as escolas fechadas há várias 
ferramentas necessárias, que foram adota-
das no primeiro confi namento, que os alu-
nos necessitaram para cumprir as tarefas 
escolares. Por isso, a iniciativa teve como 
objetivo dotar os alunos mais carenciados 
das ferramentas tecnológicas necessárias 
para conseguirem sucesso nos estudos.

Vários clubes do Distrito 1970 de Ro-
tary conseguiram, nos últimos meses, com 
apoio de empresas e instituições de solida-
riedade, doar mais de 200 computadores 
e tablets a alunos carenciados. Para este 
apoio foram necessários mais de 30 mil 
euros. A ajuda também chegou aos ido-
sos, nomeadamente aos utentes do Centro 
Social e Paroquial de Alfena através do 
Rotary Club de Ermesinde, a quem foram 
doados tablets e computadores para a rea-
lização do projeto “Ginásio da Mente”, o 
que se traduziu num fi nanciamento supe-
rior a sete mil euros. Um apoio fundamen-
tal para dar continuidade a este projeto, 
que permite que os idosos realizem várias 
atividades, como jogos e leitura, e permite 
o contacto com familiares.

D.D.: Como organização que defende 
a união entre empresários, líderes lo-

cais e comunitários quais 
as estratégias que devem 
começar já a ser implan-
tadas para controlar o 
desemprego, fomentar o 
poder de compra e apoiar 
os jovens a nível de tra-
balho e de participação 
cívica?

S.A.: Um dos projetos 
mais emblemático deste 
ano Rotário é a Academia 
Paul Harris. O Rotary acre-
dita e aposta em desenvol-
ver a próxima geração de 
líderes. A Academia Paul 
Harris é uma iniciativa 
sem fi ns lucrativos e que 
pretende preparar em es-
pecial os mais jovens a 
adquirirem habilidades 
de liderança, ampliarem 
os seus conhecimentos e 
a aprenderem o valor dos 
serviços humanitários. 
Com o objetivo de criar 
um verdadeiro “elevador 
de líderes”, a Academia 
Paul Harris irá permitir aos 
Rotários e jovens do Dis-
trito 1970 desenvolverem competências 
transversais, consideradas fundamentais 
no mundo atual, tendo por base a ética e 
os valores rotários preparando-os assim 
para melhor enfrentarem o mercado de 
trabalho e os desafi os globais, potencian-
do as competências numa altura em que o 
desemprego cresce. 

Por outro lado, o desenvolvimento de 
líderes com base nos princípios e valores 
de Rotary é também uma forma de prepa-
rar o futuro de uma sociedade mais justa 
e equilibrada onde valores humanistas e 
solidários poderão fazer a diferença nas 
comunidades.

D.D.: No Plano de ação que o Distri-
to 1970 tem nos próximos anos existe 
alguma estratégia ambiental, nomea-
damente, na criação de campanhas de 
sensibilização para o aquecimento glo-
bal, transição dos combustíveis fósseis 
para energias renováveis ou renovação 
e manutenção das fl orestas?

S.A.: Com expliquei atrás, estamos a tra-
balhar para a apresentação de iniciativas 
na área do ambiente. O projeto “Ensino 
para todos” pretende ainda recuperar com-
putadores usados e utilizáveis que servi-
rão para muitos alunos e paralelamente 
damos nova vida a estes equipamentos, 
que de outra forma iriam provavelmente 
acabar no lixo. Realço ainda a plantação 
de árvores levada a cabo pelos clubes de 
Rotary de Arouca e Feira, que em conjun-
to, plantaram árvores na região da Freita. 

D.D.: O mundo do trabalho e a ma-
neira como ele se processa, o ensino, 
a comunicação tudo está a sofrer mu-
danças gigantes. Pergunto-lhe quais as 
alterações que faltam aplicar na nossa 
sociedade para que exista uma maior 
integração de todos no mercado de tra-
balho, para que todos tenham um me-
lhor acesso à saúde e a bens essenciais. 

S.A.: Um conceito que está na ordem dia 
é o de “Sociedade 5.0”. Enquanto que a 
Indústria 4.0 se centra, essencialmente, no 

fabrico, a “Sociedade 5.0” procura posi-
cionar o ser humano no centro da inova-
ção e transformação tecnológica.

A nova era da “Sociedade 5.0” passa pela 
compreensão de que tudo no futuro esta-
rá conectado e que a sociedade terá que 
ser adaptável. O Japão quer dar já passos 
nesse sentido para estar preparado antes 
de todos os outros, com planos concretos 
para uma profunda integração da tecnolo-
gia, onde se inclui a inteligência artifi cial, 
a robótica, o Big Data, os camiões autóno-
mos ou as entregas com drones. 

Acredito que a grande alteração passa 
por esta nova mentalidade em que a fe-
licidade de cada um de nós está primeiro 
que o sucesso, em que as empresas procu-
ram a riqueza em vez do lucro e que todos 
percebemos que para ganhar é necessário 
cooperar.

D.D.: No contexto que atravessamos, e 
que está a agravar as desigualdades so-
ciais, pergunto-lhe, quais os valores que 
têm de ser reforçados e reestabelecidos 
para que a solidariedade para com o 
próximo seja promovida, assim como a 
igualdade de oportunidades e para que 
possamos sair desta “guerra” mais “hu-
manos” do que entramos?

S.A.: Acredito que os valores de Rotary 
podem ser uma excelente base para o futu-
ro da humanidade:

Serviços humanitários: Servir é o ele-
mento essencial de nossa missão, “Dar de 
si antes de pensar em si” é o eterno lema 
de Rotary; Companheirismo: acreditamos 
que os esforços pessoais são importantes, 
mas apenas os esforços conjuntos servem 
a humanidade; Diversidade: a tolerância e 
aceitação da diferença é um pilar funda-
mental para a humanidade; Integridade: 
o compromisso com a transparência e os 
altos padrões de ética em todos os aspetos 
da nossa vida; Liderança: a importância 
do desenvolvimento das qualidades de li-
derança com base nos valores fundamen-
tais e humanistas.
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