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Num mundo em que o setor empresarial se apresenta cada vez mais
competitivo torna-se também cada vez mais evidente a necessidade de elevar
as habilidades de liderança quer no âmbito individual quer no trabalho em
equipa.
Inserido em tal contexto, o Distrito 1970 de Rotary International leva a efeito a
2ª edição do programa Elevate Leadership – Young Leaders Development
Program – dando continuidade à parceria com a Universidade Católica
Portuguesa e com a Fundação da Associação Empresarial de Portugal mas, e
porque o Rotary não se preocupa somente com a elevação dos jovens mas
também com a inclusão e a diversidade, este ano temos o grato prazer e a
honra de podermos contar com um outro parceiro neste programa: a PAR Plataforma de Apoio aos Refugiados.
Apesar da sua importância, ao Rotary não importa apenas um mero
desenvolvimento das capacidades de liderança dos jovens. Ao Rotary, sendo um
movimento de profissionais com sólidos princípios éticos e morais, importa que
esse desenvolvimento assente nesses mesmos valores, porque eles levarão à
construção de extraordinários resultados com uma cultura baseada não só na
competência como também na ética.
Relembrando o lema rotário do presente ano 2021-2022 – Servir para
Transformar Vidas – apraz-me dizer que no final desta 2ª edição do programa
Elevate Leadership, também as vidas pessoais e profissionais de todos estes
fantásticos jovens participantes sairão transformadas.
Um sincero agradecimento pelas sinergias aqui reunidas e que ajudarão a que
estes jovens atinjam os seus objetivos de liderança.
Para todos um bem hajam.
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS
SÉRGIO ALMEIDA
PAST GOVERNADOR ROTARY DISTRITO 1970
AR 2020/21
O Programa “ELEVATE LEADERSHIP” pretende apoiar jovens líderes de grande
potencial a desenvolverem as suas capacidades, sabendo 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.
Esta ação irá permitir ainda fazer a ponte entre os jovens profissionais com o
mercado de trabalho. A ligação de competências, aos valores e à ética, é o
grande mote desta iniciativa, que irá permitir criar um “elevador de líderes”,
fundamental nesta fase de grande incerteza que o mundo atravessa.
O Rotary é uma organização de profissionais de mérito e líderes comunitários,
que serve com base em sólidos princípios éticos e morais. A ética e os valores
são a base da ação dos parceiros, Universidade Católica Portuguesa (Porto)
e Fundação AEP, que integram a Academia Paul Harris do Distrito 1970.
Vamos abrir oportunidades!
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS
BÁRBARA VITORINO
REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT DISTRITO 1970
AR 2021/22
No dia em que tomava, oficialmente, o cargo de Representante Distrital de
Rotaract no Distrito 1970, escolhi o meu discurso de abertura como o momento
ideal para falar sobre liderança. Na altura disse “Eu não sou a líder
carismática tradicional, mas felizmente existem vários tipos de liderança e
cada um apropriado a diferentes fases” e mantenho-me fiel às minhas
palavras porque acredito que, como eu, existem muitas outras pessoas que
podem achar-se longe do percurso de “ser um líder”.
Tomando as palavras da minha querida amiga e past-Representante, Mariana
Branco, “ninguém nasce ensinado” e, mesmo se assim fosse, “de nada serve,
se não houver dedicação e prática”. Creio que não exista melhor forma de
mostrar aquele que é o nosso entendimento de liderança em Rotaract e sei que
este Programa vos pode ser extremamente útil no desenvolvimento de
capacidades de liderança. Estas características vistas como mais vulgares num
líder não precisam de ser inatas e, acima de tudo, a falta destas não deve ser
vista, à partida, como critério de exclusão.
Conheço pessoalmente participantes da edição anterior e sei como gostaram
do que aprenderam e da forma como o fizeram, com um foco sempre muito na
prática. Para além disso, sei que criaram relações de amizade únicas que ainda
hoje se mantêm e que se conectaram nesta nova rede de contactos. Espero que
este Programa seja, também, uma forma dos Rotaractistas se impregnarem
ainda mais do espírito rotário e dos não Rotaractistas se apaixonarem pelo
Movimento e procurarem clubs a que se juntar, ou, até mesmo, fundar.
Este ano servimos para transformar vidas, começando pela nossa. Estou
ansiosa por vos conhecer e para podermos mudar o mundo, juntos.
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS
MARIANA BRANCO
PAST REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT D.1970
AR 2020/21
Ao longo da nossa história, o ser humano evoluiu de um nómada isolado para
um indivíduo pertencente a uma sociedade. Da necessidade natural de nos
organizarmos em pequenos grupos, nasceram igualmente os sistemas de
regras, as hierarquias e surgiu o conceito de líder. É certo que há pessoas com
um caráter mais extrovertido que lhes permite assumir uma posição cimeira de
forma confortável. Ninguém nasce ensinado e isto de nada serve, se não
houver dedicação e prática!
Este Programa dá aos jovens estas qualidades para que se sintam preparados
em situações de liderança! Ignorar essas situações não é solução. Se queremos
ter sucesso, não podemos estar dependentes de outros – temos de ser nós a
traçar o caminho rumo aos objetivos, sejam estes pessoais ou de equipa.
Aproveitem esta oportunidade para aprender, crescer e conhecer jovens
com a mesma visão que a vossa.
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MOVIMENTO ROTÁRIO

ROTARY
Fundado em 1905, Rotary
International é uma organização
mundial cujo propósito é unir
líderes profissionais para
providenciar serviços humanitários
e contribuir para a boa vontade e
paz mundial.

que entram em ação através da
implementação de projetos de
serviço, tanto junto da comunidade

Liderança

local, como a nível mundial, enquanto

Integridade

desenvolvem capacidades de

Diversidade

liderança e sentido de

Companheirismo
Serviços Humanitários
A nível mundial existem:

Membros
Rotary

203k
10.6k
Rotaract
Clubs
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O Rotaract é uma organização de
jovens adultos, a partir dos 18 anos,

VALORES

1.2M

ROTARACT

Membros
Rotaract

responsabilidade profissional.

DISTRITO 1970
89

22

Clubes
Rotary

Clubes
Rotaract

Do Norte e Centro de Portugal
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ALTO PATROCÍNIO

A Academia Paul Harris e o Programa
"Elevate

Leadership"

tem

Patrocínio

da

sua

Presidente

da

República,

o

Alto

Excelência

o

Marcelo

Rebelo de Sousa.
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.
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PARCEIROS
A Fundação AEP (Associação Empresarial de Portugal)
pretende constituir uma resposta do sector
empresarial às necessidades de criação de emprego,
de inovação, de crescimento e de desenvolvimento
económico.

Clica aqui para saber mais:
http://www.fundacaoaep.pt/

A Universidade Católica Portuguesa - Porto foi criada
em 1978 e sempre se destacou pela qualidade de
ensino e investigação que oferece. Tem uma oferta de
Clica aqui para saber mais:
http://www.porto.ucp.pt/

cursos desde a área das Artes, Direito, Psicologia,
Economia até à Saúde.

TESTEMUNHOS
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.
Isabel Braga da Cruz
Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa

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...
Luís Miguel Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração da Fundação AEP
ELEVATE LEADERSHIP
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PARCEIROS

O JRS e a Plataforma de Apoio aos Refugiados assinaram uma parceria com a
“Academia Paul Harris” no âmbito deste programa, tendo como objetivo
desenvolvimento de jovens líderes, preparando-os com fortes bases éticas para o
mercado de trabalho. O Rotary Distrito 1970 abriu as portas para pessoas
refugiadas ou imigrantes que tenham chegado recentemente a Portugal e
desta forma colocar em prática um dos seus valores fundamentais: Diversidade.

TESTEMUNHO
A participação de jovens refugiados e imigrantes no programa “Elevate
Leadership" é uma oportunidade para demonstrarem a sua capacidade
de participar de forma ativa na sociedade”
André Costa Jorge
Diretor-Geral do JRS | Coordenador da Plataforma Portuguesa de Apoio aos Refugiados
ELEVATE LEADERSHIP
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PROGRAMA

ELEVATE LEADERSHIP
O "Elevate Leadership - Young Leaders Development Program" é
uma iniciativa sem fins lucrativos que integra a Academia Paul
Harris, um projeto dinamizado pelo Rotary Distrito 1970,
em parceria com a Fundação AEP e
a Universidade Católica Portuguesa - Porto.

OBJETIVO
Queremos criar um verdadeiro
"elevador de líderes".
Permitir a jovens desenvolverem
competências transversais de liderança,
fundamentais no mundo atual, tendo por
base a ética e os valores Rotários
preparando assim os participantes para
melhor enfrentarem o
mercado de trabalho e
os desafios globais.

VANTAGENS
Curso financiado na totalidade
Certificado final emitido pela Academia Paul Harris
Painel de formadores especialistas nas áreas da liderança,
gestão, soft skills e empreendedorismo
Blended learning - sessões online e presencial
Preparação para o mercado laboral
Networking com mentores e participantes
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TEMAS DE FORMAÇÃO
1 - SELF LEADERSHIP
Auto conhecimento
Missão, Visão e Valores
Liderança Rotária

2 - LEADER SKILLS
Relacionamento Interpessoal
Criatividade e resolução de problemas
Negociação e gestão de conflitos

3 - LEADER MANAGEMENT TOOLS
Gestão de projetos e Estratégia
Empreendedorismo e Modelo de Negócios
Marketing e Comunicação
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ESTRUTURA DO PROGRAMA
AGENDA
Início: dezembro 2021
Fim: março 2022
4h por semana
Dias das Sessões:

3

fases

Sábados de Manhã das 9h às 13h
Pausas planeadas: 25/dezembro,
01/janeiro e 15/janeiro

40

9

módulos

horas

ASSIDUIDADE
Para obter o documento de certificação do programa é necessário
cumprir com o número de presenças mínima equivalente a 80% do
total de horas de cada fase.

FORMATO
A maioria das sessões serão em regime online. Assim que as
condições o permitam, começa o regime híbrido, em que parte das
sessões serão presenciais.

LOCAL
Para as sessões online os participantes vão ter acesso aos conteúdos
através de plataformas digitais. As sessões presenciais terão lugar
na Fundação AEP ou na Universidade Católica Portuguesa,
ambas no Porto.
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CANDIDATURAS E SELEÇÃO
A 1ª edição do Programa Elevate Leadership contará com a
participação limitada de 40 jovens. As vagas serão preenchidas de
acordo com um processo de seleção:

FASE DE CANDIDATURAS
PARTE 1
O candidato dá a conhecer o
seu percurso pessoal e
profissional (se aplicável),
bem como a sua motivação
para participar, através do
preenchimento deste
formulário online.

Até 30 de novembro

PARTE 2
Após a receção do
formulário, os candidatos
serão convidados a
responder a um desafio
através do envio de um
pequeno vídeo.

Até 09 de dezembro

SELEÇÃO
14 de dezembro

WELCOME
SESSION
18 de dezembro
ELEVATE LEADERSHIP
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CONTACTOS

Para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre o programa:

elevateleadership@rotaryportugal1970.org
www.rotaryportugal1970.org/elevate-leardership

REDES SOCIAIS DISTRITO 1970
Clica nos links para aceder

fb.com/Rotaract1970
fb.com/RotaryPortugalDistrito1970
@rotaract1970
@rotary1970
youtube.com/rotaract1970
youtube.com/RotaryabreoportunidadesD1970

linkedin.com/company/rotaract-district-1970

SOBRE ROTARY
www.rotary.org
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Leadership and
learning are
indispensable
to each other.
JOHN F. KENNEDY
(FORMER PRESIDENT OF THE USA AND ALSO A ROTARIAN)
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