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Sábado, 22 de junho 

11h00–11h30 Abertura da Casa da Amizade  
FIL, Pavilhões 1 e 2 

 Uma cerimónia especial assinalará a abertura oficial da Casa da Amizade. Centenas de 
projectos levados a cabo por membros do Rotary por todo o mundo, envolvendo 
erradicação da pólio e combate da malária, pobreza, fome, analfabetismo, poluição e 
escassez global de água estarão em exibição entre os dias 22 e 26 de Junho. 

11h00–18h00 Casa da Amizade  
FIL, Pavilhões 1 e 2 

Domingo, 23 de junho 

9h00–17h00 Casa da Amizade 
FIL, Pavilhões 1 e 2 

 Centenas de projectos levados a cabo por membros do Rotary por todo o mundo, 
envolvendo erradicação da pólio e combate da malária, pobreza, fome, analfabetismo, 
poluição e escassez global de água estarão em exibição entre os dias 22 e 26 de Junho.

10h00–12h00 Cerimónia de abertura da Convenção 
Pavilhão Atlântico 

 Dramática cerimónia inaugural que contará com a apresentação das bandeiras dos 200 
países e regiões onde o Rotary está presente, seguido do pronunciamento de boas-
vindas do Presidente do RI, Sakuji Tanaka. Il Divo, um quarteto musical que combina 
vocalmente a ópera e o pop, actuará em conjunto com as Cordas da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa.  

 Discurso de boas vindas (10:50 a.m.) 

 O Presidente to RI de 2012-13, Sakuji Tanaka, dará as boas-vindas aos membros do 
Rotary e convidados à 104ª Convenção de Rotary International. O Presidente Tanaka, no 
Rotary desde 1975, dedica-se a promover a paz e a compreensão mundial através de 
serviços humanitários. O lema durante o seu termo como presidente é “Paz Através do 
Servir”, durante o qual convocou três Fóruns Rotary pela Paz Global em Berlim, na 
Alemanha; em Honolulu, nos EUA; e em Hiroshima, no Japão.Rotary International 
President Sakuji Tanaka (2012-2013) welcomes Rotary members and their guests to the 
104th International Convention. President Tanaka, who has been a member of Rotary 
since 1975, is committed to world peace and understanding through humanitarian 
service. The theme during his one-year term as president was “Peace through Service,” 
during which he convened three Global Peace Forums in Berlin, Germany; Honolulu, 
USA; and Hiroshima, Japan. 

Segunda-feira, 24 de junho 

9h00–18h00 Casa da Amizade 
FIL, Pavilhões 1 e 2 

 Centenas de projectos levados a cabo por membros do Rotary por todo o mundo, 
envolvendo erradicação da pólio e combate da malária, pobreza, fome, analfabetismo, 
poluição e escassez global de água estarão em exibição entre os dias 22 e 26 de Junho.

10h00–12h00 Sessão plenária  
Pavilhão Atlântico 

 Leymah Gbowee (10:20 a.m.) 

Leymah Gbowee é líder de um movimento feminino pró-paz que pôs fim à Segunda 



Guerra Civil da Libéria, em 2003. Fundadora e Presidente da Gbowee Peace Foundation 
Africa, ela foi laureada com o Nobel da Paz em 2011. 

 Emmanuel Jal (10:55 a.m.) 

Emmanuel Jal foi soldado mirim durante a guerra civil do Sudão e se tornou defensor da 
justiça social e artista internacional. Ele é fundador da Gua Africa Foundation. 

14h30–15h30 Rotarianos contra a fome e a subnutrição  
Centro de Convenções, Sala S2 

 A fome afecta a capacidade de aprender, raciocinar, trabalhar e quebrar o ciclo de 
pobreza. O Grupo Rotarianos em Acção contra a Fome e Subnutrição discute estratégias 
para a criação de programas de alimentação e de educação nutricional efectivos e 
sustentáveis. Incluídos no painel de palestrantes estarão representantes dos projectos 
Stop Hunger Now, Projecto Manteiga de Amendoim, Rotary First Harvest, Global 
FoodBanking Network, e do Grupo Rotarianos em Acção por Soluções Alimentícias.   

16h00–17h30 PolioPlus 
Pavilhão 3, Sala 3001 

 Os líderes do Rotary discutirão estratégias para ajudar a fomentar a consciencialização e 
o envolvimento de outras pessoas, e ainda construir parcerias para angariar fundos ao 
principal objectivo filantrópico do Rotary, a erradicação da pólio. Um workshop intensivo 
incluirá discussão com os palestrantes Fahad Qadir e Rizwan Ullah Khan, da Coca-Cola 
Paquistão e Afeganistão, que irão abordar as suas colaborações com a Comissão 
Nacional Pólio Plus para apoiar a erradicação da pólio em ambos os países.  

Outros oradores convidados incluem Ramesh Ferris, sobrevivente da pólio Canadiano; e 
Sir Emeka Offor, filantropo e notável homem de negócios Nigeriano que doou mais de 
763,114 mil Euros (1 milhão de dólares americanos) para os programas humanitários 
globais do Rotary, incluindo a erradicação da pólio. O painel será moderado pelo Dr. 
Robert S. Scott, presidente da Comissão Internacional Pólio Plus. 

Terça-feira, 25 de junho 

9h00h–18h00 Casa da Amizade 
FIL, Pavilhões 1 e 2 

 Centenas de projectos levados a cabo por membros do Rotary por todo o mundo, 
envolvendo erradicação da pólio e combate da malária, pobreza, fome, analfabetismo, 
poluição e escassez global de água estarão em exibição entre os dias 22 e 26 de Junho.

10h00–12h00 Sessão plenária  
Pavilhão Atlântico 

 Dr. Harminder Singh Dua (10h30) 
Ganhador do Prêmio por Serviços à Humanidade de 2012-13 

O Dr. Dua é Presidente e Professor de Oftalmologia da University of Nottingham, no 
Queen’s Medical Centre, em Inglaterra. Enquanto habitava na Índia, o Dr. Dua organizou 
imensas clínicas gratuitas de diagnóstico oftalmológico através do Rotary e de outras 
organizações não-governamentais, efectuando milhares de operações grátis em 
pacientes pobres que possuíam cataratas e glaucomas. 

 Dr. Bruce Aylward (TBD) 
Diretor-geral-adjunto da OMS para pólio, emergências e colaboração de países 

O Dr. Aylward apresentará um relatório actualizado sobre o estado actual da erradicação 
da pólio – o principal objectivo filantrópico do Rotary. O Rotary iniciou o seu programa de 
erradicação em 1985, e em 1988, ajudou a lançar a Iniciativa Global para a Erradicação 
da Pólio (GPEI). Desde então, a incidência da doença diminuiu em mais de 99%, de mais 
de 350,000 casos por ano para 223 casos reportados em 2012. 

 Archie Panjabi (TBD) 
Archie Panjabi é conhecida de milhões de espectadores de TV pela personagem 
apaixonada e enigmática da investigadora Kalinda Sharma da popular série “The Good 
Wife”. A actriz vencedora de um Emmy é também uma das celebridades embaixadoras 
da campanha “Falta Só Isto” do Rotary, e juntou-se recentemente a voluntários do 
Rotary para vacinar crianças contra a poliomielite na Índia. 

 



16h00–17h30 Dia da Saúde da Família: programa de parceria para prevenção de doenças
Centro de Convenções, Sala S1 

 Através do estabelecimento de parcerias com agências governamentais, empresas e 
organizações não-governamentais, o Grupo Rotarianos em Acção pela Saúde da Família 
e Prevenção da Sida (RFHA) oferece, uma vez por ano, um compreensivo tratamento 
holístico grátis a pais, crianças, avós e amigos na Nigéria, na África do Sul e no Uganda. 
Cerca de 365 Rotary Clubs pertencentes a esses países organizaram as clínicas e 
assistiram os funcionários de saúde na prestação de serviços durante os três dias do 
mais recente evento em Maio de 2013. Nesta sessão, representantes da África do Sul, 
Uganda e Nigéria irão partilhar informações e experiências pessoais. O painel será 
moderado por Marion Bunch, que fundou o RFHA depois de ter perdido o seu filho para 
o VIH/SIDA. A Dra. Nancy Knight, Directora Nacional dos Centros para o Controle e 
Prevenção de Doenças dos EUA na África do Sul, será a oradora convidada. 

Quarta-feira, 26 de junho 

10h00–16h00 Casa da Amizade 
FIL, Pavilhões 1 e 2 

 Centenas de projectos levados a cabo por membros do Rotary por todo o mundo, 
envolvendo erradicação da pólio e combate da malária, pobreza, fome, analfabetismo, 
poluição e escassez global de água estarão em exibição entre os dias 22 e 26 de Junho.

10h00–12h00 Sessão plenária  
Pavilhão Atlântico 

 Céline Cousteau (10h50) 
Celine Cousteau é a fundadora e directora executiva da CauseCentric Productions. Para 
alem de ser membro do Conselho dos Oceanos do Fórum Económico Mundial, Cousteau 
é também embaixadora da campanha Clean Up the World desde 2009. 

 Jane Goodall (11h10) 
A Dra. Goodall é a fundadora do The Jane Goodall Institute, amplamente reconhecido 
pelos seus inovativos programas de desenvolvimento e de preservação de comunidades 
em África; e pelo Roots & Shoots, programa global ambiental e humanitário para jovens. 
A Dra. Goodall é Mensageira da Paz pela ONU. 

 Craig Kielburger (11:30 a.m.) 
Craig Kielburger é cofundador da Free the Children e do Me to We. Para além de ser um 
empreendedor social, Kielburger é um dos escritores presentes na lista dos livros mais 
vendidos do New York Times, e ainda um colunista cujas assinaturas sao distribuídas 
por vários meios de comunicação. 

16h30–18h00 Sessão plenária de encerramento 

 A cerimónia de encerramento incluirá o “Concerto pela Paz”, que conta com as 
participações de Fernando Varela, um dos mais promisores jovens tenores do mundo; de 
Hayley Westenra, soprano neozelandesa e embaixadora do Unicef; do duo de violoncelo 
croata 2Cellos; do Coral Gospel St. Dominic’s; e da Orquestra Metropolitana de Lisboa. 

 



Biografia Dos Oradores 
 

Dr.ª JANE GOODALL 
Fundadora, Jane Goodall Institute; Embaixadora da Paz da ONU 

A Dr.ª Jane Goodall é fundadora do Jane Goodall Institute, que é 
amplamente reconhecido pelos programas inovadores de 
desenvolvimento e conservação centrados nas comunidades em 
África; e o Roots & Shoots, um programa global humanitário e 
ambiental. 

Em Julho de 1960, Jane Goodall deu início ao seus estudos de 
referência sobre o comportamento dos chimpanzés num território 
que é hoje a Tanzânia. O seu trabalho no Parque Nacional Gombe 
Stream tornar-se-ia na fundação da futura investigação em 
primatologia e viria redefinir a relação entre humanos e animais. 
Em 1977, a Dr.ª Goodall criou o Jane Goodall Institute, que 
continua a investigação feita no Gombe, e é líder mundial no 
esforço para proteger os chimpanzés e os seus habitats.  

Em 1991, a Dr.ª Goodall fundou o Roots & Shoots com um grupo 
de estudantes da Tanzânia. Hoje, a organização liga centenas de 
milhares de jovens em mais de 120 países que actuam para tornar 

o mundo num lugar melhor para as pessoas, os animais e o ambiente.  

As distinções recebidas pela Dr.ª Goodall incluem a Legião de Honra Francesa, a Medalha da 
Tanzânia e o prestigiado Prémio Quioto do Japão. Em 2002, a Dr.ª Goodall foi nomeada Mensageira 
da Paz das Nações Unidas, e em 2003 recebeu o título de Dama do Império Britânico. A Dr.ª Goodall 
é também embaixadora para a poliomielite da campanha do Rotary “Falta Só Isto”, ajudando a 
sensibilizar e a apoiar os esforços para erradicar esta doença incapacitante.   

 
ARCHIE PANJABI

Actess, global philanthropist

Archie Panjabi é conhecida de milhões de espectadores de TV pela 
personagem apaixonada e enigmática da investigadora Kalinda 
Sharma da popular série “The Good Wife”. A actriz vencedora de um 
Emmy participou em vários filmes, incluindo “Joga como Beckham”, 
“O Fiel Jardineiro”, “Um Coração Poderoso” e “Um ano especial”.  

Panjabi dedica-se a missões filantrópicas em todo o mundo. É a 
líder da campanha Acabar com a Violência contra as Mulheres da 
Amnistia Internacional, e uma das celebridades embaixadoras para a 
campanha premiada do Rotary International “Falta Só Isto”, que 
pretende ajudar a erradicar a poliomielite. Apesar de ter nascido em 
Londres, Panjabi passou parte da sua infância em Mumbai e assistiu 
em primeira mão aos efeitos da poliomielite. Em Março, Panjabi foi 
para as ruas de Nova Deli com uma equipa de voluntários do Rotary 
para vacinar crianças com a vacina oral para a poliomielite e visitar 
jovens com a doença num hospital local.  Foi também anfitriã da 
Cimeira Mundial da Vacinação, em Abu Dhabi, Emirados Árabes 
Unidos, em Abril, e em Setembro de 2012, Panjabi foi anfitriã do 
segmento sobre a poliomielite no concerto Global Citizen Festival, 
no Central Park, em Nova Iorque. 

 



 
CRAIG KIELBURGER 
Cofundador, Free The Children; Cofundador, Me to We 

Craig Kielburger é um empresário social, autor 
referido na lista dos livros mais lidos do New York 
Times, e colunista de agências de notícias.  

Foi cofundador da Free The Children, em 1995, 
quando tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, mais 
de 1,7 milhão de jovens estão envolvidos nos seus 
programas. Na América do Norte, a organização 
fornece programas de aprendizagem de serviços 
abrangentes, incluindo as suas celebrações do We 
Day, que contam todos os anos com 100.000 
estudantes de 3.000 escolas participantes. A nível 
internacional, a organização trabalha em oito 
países em vias de desenvolvimento que fornecem 

um modelo de desenvolvimento sustentável e holístico, incluindo educação, cuidados de saúde, 
segurança alimentar, água potável e programas de rendimentos alternativos. Os seus programas 
capacitaram mais de um milhão de beneficiários. 

Juntamente com o seu irmão Marc, Craig é também cofundador da Me to We, uma empresa social 
inovadora que procura apoiar o trabalho da Free The Children fornecendo produtos e experiências 
socialmente conscientes. Craig é autor de dez livros e possui 13 doutoramentos e graus honoris 
causa, tendo recebido a Ordem do Canadá, a Medalha da Liberdade Roosevelt, e o Prémio das 
Crianças do Mundo para os Direitos da Criança. O seu trabalho tem sido divulgado em várias 
ocasiões no The Oprah Winfrey Show e no 60 Minutes, assim como na National Geographic, na 
TIME e no The Economist. 

 
 

CELINE S. COUSTEAU
Fundadora e directora executiva, CauseCentric

Céline Cousteau é fundadora e directora executiva 
da organização sem fins lucrativos CauseCentric 
Productions. A CauseCentric produz e distribui 
conteúdos multimédia com ênfase em curta-
metragens para amplificar as vozes e comunicar 
as histórias de organizações comunitárias focadas 
em soluções, e em indivíduos que trabalham com 
questões ambientais e socioculturais.  

Com um mestrado em Gestão Internacional e 
Intercultural e fluente em três línguas, Céline 
também produz documentários independentes, 
incluindo os curta-metragens “Sirenia - The 
Mystique of the Manatees” e “Scars of Freedom”.  

Filha do explorador dos oceanos Jean-Michel Cousteau e neta do lendário Jacques Yves Cousteau, 
Céline criou a “Ocean Inspiration” em 2011, em tributo ao 100.º aniversário do seu avô, como uma 
plataforma para celebrar e reconhecer a defesa dos oceanos em todas as formas, desde a ciência à 
arte, dança e cinema. 

Membro do Conselho dos Oceanos para o Fórum Económico Mundial, Céline é também 
embaixadora da campanha Clean Up the World desde 2009. Como membro do conselho da Plant a 
Fish e da Adventurers and Scientists for Conservation, Céline defende com convicção a noção de 
que através da colaboração tornamo-nos defensores mais eficazes de várias causas. 

 



EMMANUEL JAL 
Ex-soldado criança sudanês, defensor da justiça social, artista 

Ex-criança soldado na linha da frente do combate num Sudão 
devastado pela guerra, Emmanuel Jal mudou a sua vida e é agora 
aplaudido como a “estrela em ascensão do hip hop africano”. 
“WARchild,” o seu terceiro álbum e estreia a solo a nível 
internacional, lançou Jal para as luzes da ribalta pelas suas 
mensagens profundas e inspiradoras de paz e reconciliação. Como 
figura central do aclamado documentário internacional WarChild, 
Jal tornou-se rapidamente num ícone internacional de 
representação da justiça social e dos direitos humanos. 

Em Outubro de 2012, Jal lançou o seu quarto álbum “See Me 
Mama” e dedicou-se ao desafio Lose to Win, onde se desloca a 
escolas, colégios e universidades em todo o mundo para contar a 
sua história e angariar fundos para várias instituições de caridade. 
Participa também ao lado de Reese Witherspoon no próximo filme 
The Good Lie, que segue a viagem dos “rapazes perdidos” do 
Sudão do Sul para os EUA.  

Jal actuou várias vezes, incluindo no Concerto para Erradicar a 
Escravatura e nas celebrações do 90.º aniversário de Nelson Mandela. O primeiro livro de Jal, “War 
Child: A Child Soldier’s Story” foi lançado em 2009 e recebeu críticas muito favoráveis. É porta-voz 
para a Amnistia Internacional e a Oxfam e trabalhou para a Save the Children, o Unicef, o Programa 
Alimentar Mundial e a Christian Aid. Jal é fundador da Gua Africa, organização sem fins lucrativos 
dedicada a promover e a garantir o desenvolvimento sustentável das comunidades na África 
Subsariana. 

 
LEYMAH GBOWEE 

Laureada com o Prémio Nobel da Paz, activista para a paz

Leymah Gbowee é uma activista que liderou um movimento para a paz de 
mulheres que terminou com a segunda guerra civil liberiana em 2003. Os 
eventos conduziram à eleição de Ellen Johnson Sirleaf como Presidente da 
Libéria, uma mulher eleita chefe de Estado em África. Leymah Gbowee, 
Sirleaf e Tawakkul Karman receberam o Prémio Nobel da Paz 2011 "pela sua 
luta não violenta pela segurança das mulheres e pelo direito das mulheres à 
participação plena no trabalho pela construção da Paz". 

 
BRUCE AYLWARD

Director-Geral Adjunto - Poliomielite, Emergências e Colaboração Nacional, OMS

O Dr. Bruce Aylward é Director-Geral Adjunto para o programa Pólio, 
Emergências e Colaboração de Países que reúne o trabalho da OMS na 
erradicação da poliomielite, resposta humanitária e cooperação nacional. O Dr. 
Aylward, médico e epidemiologista canadiano, começou a trabalhar na OMS 
em 1992. Desde 1998 que é responsável pela supervisão e coordenação de 
todas as actividades de erradicação da poliomielite nos escritórios regionais da 
OMS e pela parceria com a Iniciativa Global para a erradicação da Poliomielite 
(GPEI), onde o Rotary é parceiro líder. Desde que a GPEI foi lançada em 1988, a 
incidência da poliomielite diminuiu em mais de 99 por cento, de mais de 350 
000 casos por ano para somente 223 casos reportados em 2012, e o número 
de países endémicos da poliomielite foi reduzido para três.  

 



Líderes Internacionais Do Rotary 

 
SAKUJI TANAKA   Presidente do Rotary International (1° de Julho de 2012–30 de Junho de 2013)

Sakuji Tanaka está no Rotary desde 1975 e dedica-se a promover a paz e a 
compreensão mundial através de serviços humanitários. Durante o seu termo 
de um ano como Presidente do Rotary Internacional, Tanaka convocou três 
Fóruns Rotary pela Paz Global em Berlim, Alemanha; Honolulu, EUA; e -
Hiroshima, Japão de modo a inspirar jovens e membros do Rotary a 
encontrar a paz nas suas vidas diárias e através da prestação de serviços 
humanitários. 

Tanaka também estabeleceu um fundo de dotações para Bolsas Rotary pela 
Paz e viajou ao Bangladesh para ajudar a construir uma escola. Em Março de 
2012, foi-lhe conferido um doutoramento honorário pela IIS University de 
Jaipur, na Índia. Ele ganhou diferentes prêmios do Rotary, da Fundação 
Rotária e de outras organizações. 

Antigo presidente da Daika Company e da National Household Papers Distribution Association, 
Tanaka pertence ao Rotary Club de Yashio, localizado na província de Saitama no Japão, onde 
também exerceu funções como vice-presidente da Câmara de Comércio da Cidade de Yashio. 

 
  RON D. BURTON  Presidente eleito do Rotary International (1° de Julho de 2013–30 de Junho de  2014)

Ron D. Burton, está no Rotary desde 1979 e ajudou a direccionar os 
esforços da entidade na erradicação da pólio, assim como na nova 
estruturação organizacional de subsídios com o intuito de financiar projectos 
humanitários sustentáveis. 

Burton ganhou diferentes prêmios do Rotary, da Fundação Rotária e de 
outras organizações, incluindo os Escoteiros da América e a United Way. 

Antigo presidente da University of Oklahoma Foundation Inc. e membro 
actual da Ordem dos Advogados do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, 
da Associação de Advogados de Oklahoma, da Associação de Advogados 
do Condado de Cleveland e da Associação de Advogados dos Estados 
Unidos; Burton pertence ao Rotary Club de Normam, em Oklahoma, e 

iniciará o seu termo de um ano como Presidente do Rotary International a 1° de Julho de 2013. 

 
  WILFRID J. WILKINSON    Chairman do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, (2012-2013)

Wilfrid J. Wilkinson está no Rotary desde 1962 e continua a dar forma ao 
principal objectivo humanitário do Rotary, que é a erradicação da pólio a nível 
mundial. Wilkinson imunizou crianças contra a pólio no Quénia, Tanzânia, 
Índia e Paquistão; voluntariou-se para ajudar famílias na África do Sul e na 
Namíbia, e manifestou-se em nome de comunidades necessitadas junto dos 
governos do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e 
Canadá. 

Wilkinson recebeu diferentes prêmios do Rotary, da Fundação Rotária e de 
outras organizações, incluindo Knights of Columbus, Província de Ontário e 
Governo do Canadá. Recebeu, ainda, a medalha Pro Ecclesia et Pontifice do 
Papa João Paulo II em 2001. Em 2007, foi nomeado pelo Governador Geral 

do Canadá como membro da Ordem do Canadá, a maior homenagem civil do país. 

Reformado da sua actividade como contabilista e sócio fundador da Wilkinson & Company, uma 
empresa de contabilidade pública, Wilkinson é do Rotary Club de Trenton, em Ontário. 



Rotary junta o mundo em Lisboa 

Com milhares de associados por todo o mundo, a convenção desta organização 
humanitária injetará 80 milhões de euros na economia local 

 

Lisboa (3 de Junho de 2013) – A “mais antiga cidade da Europa Ocidental” irá sediar a Convenção 
Anual de Rotary International sob o tema “Lisboa – Um Porto para a Paz”, entre 23 e 26 de Junho, 
atraindo mais de 20.000 inscritos de mais de 150 países. 

Frequentemente descrita como uma “míni Nações Unidas” devido à sua visão global e diversidade 
cultural, espera-se que a sempre colorida convenção de Rotary International injete cerca de 80 
milhões de euros na economia local. A área em redor do Pavilhão Atlântico e da Feira Internacional de 
Lisboa será transformada num caleidoscópio de energia, cor e animação à medida que os membros 
de Rotary participam num evento com uma extensa agenda, composta por sessões plenárias, 
workshops e outras atividades. 

Todos os anos, Rotary esforça-se para fazer da Convenção um evento com relevância para a cidade 
anfitriã. O tema “Lisboa – Um Porto para a Paz” concentra-se no significado e na história de Lisboa 
como um porto de mar. Segundo Luís Miguel Duarte, presidente da Comissão Anfitriã de Rotary, “Em 
108 anos de serviços humanitários de Rotary, esta será a primeira vez que Portugal organiza uma 
Convenção de Rotary International. Esta será a maior convenção alguma vez já realizada em Portugal, 
onde membros de Rotary de todo o mundo juntar-se-ão para seguir o espírito universal português de 
compreensão e boa vontade.”. A convenção será o palco de histórias de sucesso, intercâmbio de 
ideias e procura de caminhos para promover a paz através do serviço de voluntariado. 

 O envolvimento em projectos internacionais humanitários permite aos membros do Rotary 
desenvolver contactos com pessoas de todo o mundo e promover o entendimento intercultural. 
Durante o seu termo de um ano, que termina no dia 29 de Junho, o Presidente do Rotary International 
Sakuji Tanaka convocou uma série de reuniões internacionais para fomentar a paz e a compreensão 
em Berlim, Honolulu e Hiroshima, cidades fortemente afectadas pela Segunda Guerra Mundial. Estes 
fóruns pela paz incidiram-se na juventude e no poder curativo de uma paz sustentável entre nações. 

“Como membro da primeira geração que cresceu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, eu 
entendo a importância da paz e do seu relacionamento com o nosso bem-estar,” afirmou Tanaka. “A 
paz não é algo que possa ser alcançado através de acordos entre governos ou guerras...é algo que 
podemos encontrar e que podemos alcançar todos os dias e de maneiras muito simples.” 

Os Rotary clubs há muito que aceitaram o apelo à paz ao nível das comunidades locais ao 
enfrentarem os motivos subjacentes que contribuem para o conflito e a violência, como fome, 
pobreza, doenças e analfabetismo. Hoje em dia, o Rotary promove a paz e o entendimento 
internacional através da educação, do serviço humanitário e do envolvimento com a juventude. Desde 
2002, os Rotary clubs patrocinam anualmente até 60 alunos que embarcam num período de um ou 
dois anos de estudos de modo a obterem mestrados nas áreas da paz e da resolução de conflitos 
nos Centros Rotary para Estudos Internacionais estabelecidos pelo Rotary em universidades de 
prestígio em Inglaterra, no Japão, na Austrália, na Suécia e nos Estados Unidos. Estabelecido em 
2004, o Centro Rotary pela Paz da Chulalongkorn University em Banguecoque, na Tailândia, oferece a 
cada ano um certificado de desenvolvimento profissional, com duração de três meses, em estudos 
relacionados com a paz e conflitos a até 50 profissionais de nível médio de áreas como saúde 
pública, educação, direito internacional, desenvolvimento económico, jornalismo e justiça social. 

O Rotary possui duas robustas organizações adjuntas que servem às necessidades dos jovens ao 
mesmo tempo que promovem o serviço de voluntariado, a liderança e o desenvolvimento profissional. 
O Interact é um clube de prestação de serviços patrocinado por clubes do Rotary para os jovens com 
idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. O Interact tem mais de 14,963 clubes espalhados 
por 133 países – dos quais 32 estão em Portugal. O Rotaract é organizado por clubes do Rotary que 
promovem a liderança, o desenvolvimento profissional e a prestação de serviços entre jovens com 



idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Existem mais de 9,539 Rotaract Clubs, dos quais 58 
estão em Portugal. O programa Intercâmbio de Jovens do Rotary nutre o entendimento internacional 
ao permitir que, a cada ano, 8,500 alunos do ensino secundário habitem e estudem em um dos 115 
países estrangeiros disponíveis. 

A prioridade máxima do Rotary passa pela erradicação da pólio, uma doença responsável por 
paralisia e deformações e que pode ser potencialmente fatal, que ainda ameaça crianças na Nigéria, 
Afeganistão e Paquistão. A Europa encontra-se livre da pólio desde Junho de 2002, mas a ameaça 
permanece enquanto a doença não for erradicada a nível mundial. 

O Rotary iniciou o seu programa de erradicação da pólio em 1985, e em 1988 ajudou a lançar a 
Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (GPEI). Desde então, o Rotary contribuiu com mais de 
913,861 mil milhões de Euros (US $1.2 bilhões) e inúmeras horas de voluntariado, dos quais 590,400 
Euros (US $773,670) correspondem aos 157 Rotary clubs de Portugal, e 763,114 Euros (US $1 milhão) 
ao governo Português. 

A Convenção do Rotary em Lisboa contará com palestras ministradas por várias pessoas cujo 
trabalho humanitário está estreitamente alinhado com os objectivos do Rotary, incluindo o 
estabelecimento da paz e a erradicação da pólio: 

• A Dra. Jane Goodall é a fundadora do The Jane Goodall Institute e Mensageira da Paz da 
ONU. É ainda uma das embaixadoras do programa do Rotary “Falta Só Isto”, contribuindo 
para aumentar a consciencialização e o apoio aos esforços de erradicação da debilitante 
doença poliomielite. 

• Craig Kielburger é cofundador da Free the Children e do Me to We. Para além de ser um 
empreendedor social, Kielburger é um dos escritores presentes na lista dos livros mais 
vendidos do New York Times, e ainda é colunista cujas assinaturas são distribuídas por vários 
meios de comunicação. 

• Céline S. Cousteau é fundadora e directora executiva da CauseCentric Productions. É filha do 
explorador marinho e cinematógrafo Jean-Michel Cousteau e neta do lendário Jacques Yves 
Cousteau.  

• Emmanuel Jal é uma ex-criança soldado da guerra civil do Sudão, que se tornou num defensor 
da justiça social e num artista internacional. Com o seu papel de protagonista principal no 
documentário WarChild, aclamado internacionalmente, Jal tornou-se rapidamente num ícone 
internacional representativo da justiça social e dos direitos humanos. 

• Leymah Gbowee é activista laureada com um Prémio Nobel da Paz, responsável por liderar 
um movimento feminino para a paz que pôs fim à Segunda Guerra Civil da Libéria em 2003.  

• O Dr. Bruce Aylward é o Director Geral Assistente do programa Pólio, Emergências e 
Colaboração de Países da Organização Mundial de Saúde (OMS). O Dr. Aylward é um médico 
e epidemiologista canadiano que faz parte da OMS desde 1992. Desde 1998 que é o 
responsável pela supervisão e coordenação de todas as actividades relacionadas com a 
erradicação da pólio nas várias Delegações Regionais da OMS e na parceria GPEI, na qual o 
Rotary é um dos principais parceiros. 

O Rotary é uma organização mundial composta por um grupo de líderes e profissionais que 
providenciam serviços humanitários e ajudam a cimentar a paz e a compreensão mundial. O número 
de membros do Rotary, a nível global, é de aproximadamente 1.2 milhão de homens e mulheres que 
pertencem a mais de 34,000 Rotary Clubs em mais de 200 países e áreas geográficas. Para imagens 
e vídeos em alta resolução, visite o Media Center do Rotary.  

 
  



Personalidades Portuguesas Juntam-se ao Rotary 
International na Luta para Erradicar a Pólio 

Jorge Gabriel e o Prof. Fernando de Pádua juntam-se à lista de figuras públicas 
internacionais que explicam ao mundo como “Falta Só Isto” para acabar com a pólio 

 

Lisboa (11 de Junho de 2013) – O apresentador de televisão Jorge Gabriel e o vencedor do Premio 
Nacional de Saúde, o Professor Fernando de Pádua, juntaram-se à crescente lista de figuras públicas 
e personalidades que participam na campanha de sensibilização pública do Rotary “Falta Só Isto” 
para a erradicação da pólio. 

O anfitrião da Praça da Alegria e o reconhecido cardiologista ajudarão o Rotary a aumentar a 
conscientização sobre o esforço global feito para erradicar esta doença debilitante ao participarem 
em anúncios que contem a mensagem “Falta só Isto para acabarmos com a pólio”. Ambos serão 
figurados em painéis publicitários em Lisboa na terceira semana de Junho – apenas uns dias antes do 
início da Convenção Anual de Rotary International que ocorre entre os dias 23 e 26 de Junho de 2013. 

Outras figuras públicas e personalidades que fazem parte desta campanha incluem Bill Gates, 
copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates; o Arcebispo Emeritus Desmond Tutu; Jackie Chan, 
estrela de filmes de acção; Jack Nicklaus, jogador de golfe; a ambientalista Jane Goodall; o exímio 
violinista Itzhak Perlman; o Sul Coreano e estrela pop Psy; a defensora da paz, Rainha Noor da 
Jordânia; e os vencedores do Prémio Grammy, A.R. Rahman, Angelique Kidjo e Ziggy Marley. 

"Somos alguns milhões aqueles que podem usufruir de uma casa, de educação, formação, dignidade, 
assistência na saúde, mordomias das quais já nem damos conta,” disse Gabriel. São direitos 
adquiridos. Outros milhões, muitos outros milhões sonham um dia poder dizer o mesmo que eu. 
Qualquer gesto, por muito insignificante que seja, representa o inicio de uma revolução de amor que 
ganha terreno todos os dias. O fim da Polio é a prova que a humanidade junta, ultrapassa as 
fraquezas com as nossas forças." 

Para além de se terem juntado a campanha “Falta Só Isto”, Jorge Gabriel e o Prof. Pádua juntaram-se 
aos mais de 2,700 Portugueses que apoiam a luta contra a pólio na inovadora campanha promocional 
do Rotary para criar o Maior Comercial do Mundo e captar a atenção pública sobre a erradicação da 
paralisia infantil. Os participantes simplesmente têm que fazer o upload de fotos de si mesmos 
fazendo o gesto simbólico do “Falta só Isto” neste comercial em constante expansão no website End 
Polio Now. 

O Rotary iniciou o seu programa de erradicação da pólio em 1985, e em 1988, ajudou a lançar a 
Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (GPEI). Desde então, o Rotary contribuiu com mais de 
913,861 mil milhões de Euros (US $1.2 bilhões) e inúmeras horas de voluntariado, dos quais 590,400 
Euros (US $773,670) correspondem aos 157 Rotary clubs de Portugal, e, 763,114 Euros (US $1 
milhão), ao governo Português. 

A incidência de casos de pólio diminuiu mais de 99 por cento, de mais de 350,000 casos por ano a 
nível mundial para apenas 223 casos reportados em 2012. Restam apenas três países onde a pólio 
ainda é endémica: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. No entanto, as outras nações continuam sob o 
risco de infecções “importadas” de países endémicos. A Europa está livre da pólio desde 2002. 

O tema para a Convenção Anual de Rotary International em 2013 é “Lisboa – Um porto para a Paz”. A 
convenção espera atrair mais de 20,000 participantes provenientes de mais de 150 países. 

Segundo Luís Miguel Duarte, presidente da Comissão Anfitriã do Rotary, “Esta será a maior 
convenção alguma vez já realizada em Portugal, onde membros do Rotary de todo o mundo juntar-
se-ão para seguir o espírito universal Português de compreensão e boa vontade.”. A convenção 
contará com histórias de sucesso, troca de ideias e estratégias para promover a paz através do 
serviço de voluntariado. 



  

A Convenção de Rotary irá concentrar-se especificamente na erradicação da pólio na Segunda-Feira, 
dia 24 de Junho; e na Terça-Feira, dia 25 de Junho: 

• No dia 24 de Junho, um workshop incluirá palestrantes pertencentes à Coca-Cola Paquistão, 
que colabora com os Rotary clubs paquistaneses nos esforços para erradicar a pólio; e o 
Rotariano e filantropo Sir Emeka Offor, Vice-Presidente do Grupo Executivo do The Chrome 
Group, na Nigéria.  

• No dia 25 de Junho, Jeff Raikes, Presidente Executivo da Fundação Bill e Melinda Gates, irá 
abordar a parceria da fundação com o Rotary no apoio prestado à iniciativa para erradicação 
da pólio. 

• Ainda no dia 25 de Junho, o Dr. Bruce Aylward, Director Geral Assistente do Programa 
Emergências e Colaboração de Países da Organização Mundial da Saúde (OMS), apresentará 
um relatório actualizado sobre o estado actual da erradicação da pólio. 

O Rotary é uma organização mundial composta por um grupo de líderes e profissionais que 
providenciam serviços humanitários e ajudam a cimentar a paz e a boa vontade. O número de 
membros de Rotary, a nível global, é de aproximadamente 1.2 milhões de homens e mulheres que 
pertencem a mais de 34,000 Rotary Clubs em mais de 200 países e áreas geográficas. Para imagens 
e vídeos em alta resolução, visite o Media Center do Rotary. 



Os Rotary clubs em Portugal contribuem para o 
desenvolvimento de comunidades locais e no estrangeiro 
Desde o apoio prestado a idosos até a erradicação da pólio, os Rotary clubs de Portugal 

confrontam os principais desafios humanitários que o mundo enfrenta hoje em dia 
 
Lisboa (21 de Maio de 2013) –  Provenientes de todas as partes do mundo, os quase 20,000 
membros do Rotary que encontrar-se-ão em Lisboa entre os dias 23 e 26 de Junho para partilhar 
histórias e trocar ideias durante a Convenção Anual da organização internacional humanitária, irão 
desfrutar da hospitalidade de um onde o Rotary tem sido uma forte e positiva presença durante 
aproximadamente 90 anos. 

O primeiro Rotary Club em Portugal foi fundado em Lisboa em 1926. Hoje em dia, o país acolhe 157 
Rotary clubs e um total de 3,282 membros que suportam uma multitude de iniciativas de prestação 
de serviços a nível local e internacional, incluindo a erradicação global da debilitante doença 
poliomielite que constitui o principal objectivo filantrópico do Rotary. 

• A Fundação Rotária Portuguesa, fundada em 1959 pelo Rotary Club de Lisboa com o apoio dos 
outros clubes espalhados pelo país, estabeleceu a atribuição de bolsas em vários níveis do 
ensino no valor total de EUR 6,022,485 (USD$7,767,500). 

• Durante os últimos três anos, o projecto Dê uma Tampa à Indiferença disponibilizou 1,108 
cadeiras de rodas para a comunidade portuguesa. Este projecto é liderado pelo Rotary Club de 
Sintra, que contribuiu com mais de 750 cadeiras de rodas. Para cada tonelada de tampas de 
garrafas de plástico recicladas, os clubes participantes angariam fundos suficientes para 
fornecer uma cadeira de rodas. 

• Os Rotary clubs em Portugal também recolhem e reciclam óculos usados para o projecto Dê um 
pouco de Luz a olhos sem Esperança. Os óculos usados são reparados conforme necessário 
antes de serem enviados para comunidades em África e distribuídos entre crianças 
necessitadas. Este projecto, liderado pelo Rotary Club da Amadora, faz parte de uma parceria 
com o Lions Club International e o Institut et Centre de Optométrie do International College of 
Optometrie. Desde a criação do programa em 2010, os Rotary clubs Portugueses conseguiram 
recolher mais de 1,555 pares de óculos. 

• Desde 2001, o projecto das Universidades Seniores de Rotary do Rotary Club de Chaves tem 
fornecido o muito necessário apoio aos cidadãos idosos. Os alunos idosos que participam no 
programa recebem formação contínua que visa ajudar pessoas idosas a lidar com uma 
multitude de desafios físicos e emocionais. As áreas de estudo deste programa não académico 
incluem a preparação física, a saúde, os conhecimentos linguísticos, a fotografia e as artes, 
incluindo as de representação. Actualmente, existem 29 Universidades Seniores com 
aproximadamente 3,200 alunos e 750 voluntários inscritos no último ano lectivo.  

Os Rotary clubs em Portugal também suportam o principal objectivo filantrópico da organização, que 
passa pela erradicação da pólio. A Europa foi declarada livre da pólio em Junho de 2002, mas o risco 
permanece para todas as crianças não vacinadas enquanto a doença existir numa parte do mundo. O 
Rotary iniciou o seu programa de erradicação da pólio em 1985, e em 1988, ajudou a lançar a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Desde então, o Rotary contribuiu com mais de 913,861,000 
Euros (US$1.2 bilhões) e inúmeras horas de voluntariado. Os Rotary clubs de Portugal contribuíram 
com 590,400 Euros (US $773,670) para a erradicação da pólio, e o governo português com 763,114 
Euros (US$ 1 milhão). 

O tema para a Convenção Anual de Rotary International em 2013 é “Lisboa – Um porto para a Paz”, 
onde são esperados mais de 20,000 participantes de mais de 150 países e áreas geográficas. 
Frequentemente descrita como uma “míni Nações Unidas” devido ao seu âmbito global e à sua 
diversidade cultural, a sempre colorida Convenção de Rotary International deverá injectar cerca de 80 
milhões de Euros na economia local. A área ao redor do Pavilhão Atlântico e da Feira Internacional de 
Lisboa será transformada num caleidoscópio de energia, cores e animação à medida que os 



membros do Rotary participam numa vasta agenda composta por sessões plenárias, workshops e 
outras actividades. 

O Rotary é uma organização mundial composta por um grupo de líderes e profissionais que 
providenciam serviços humanitários e ajudam a cimentar a paz e a boa vontade. O número de 
membros de Rotary, a nível global, é de aproximadamente 1.2 milhões de homens e mulheres que 
pertencem a mais de 34,000 Rotary Clubs em mais de 200 países e áreas geográficas. Para imagens 
e vídeos em alta resolução, visite o Media Center do Rotary.



Projectos em Destaque na Exibição de 2013 

 
Duas exibições na Casa da Amizade, uma situada no Pavilhão Atlântico e outra na Feira 
Internacional de Lisboa (Pavilhão 1 e Pavilhão 2), mostrarão centenas de projectos de serviços 
humanitários levados a cabo por membros do Rotary no mundo inteiro em áreas como erradicação 
da pólio; combate à malária, pobreza e fome; soluções para analfabetismo, poluição e escassez de 
água. Entre os destaques figuram: 
 

PolioPlus — Erradicação da poliomielite 

D Sabe o que é um pulmão de aço? 
Você poderá vê-lo na Convenção do 
Rotary. Muita gente nunca ouviu falar 
sobre esta máquina de respiração 
artificial que salvou milhares de vidas. 

O Rotary e seus parceiros – 
Organização Mundial de Saúde, 
Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças, Fundação Bill e Melinda 
Gates e Unicef – estão perto de 
erradicar esta debilitante doença 
infantil e prestes a fazer história: falta 
apenas 1 por cento para que a 
paralisia infantil seja a segunda 
doença a ser erradicada. No entanto, 
a pólio permanece endémica na 
Nigéria, no Afeganistão e no 
Paquistão e ameaça propagar-se 
mundialmente se não for contida. Saiba mais sobre o esforço final para obter um mundo livre da 
pólio e junte-se ao Maior Comercial do Mundo através de uma cabine fotográfica interactiva. 

Centros Rotary pela Paz 

Num esforço para educar os diplomatas e promotores da paz de amanhã, até 110 bolseiros dos 
Centros Rotary pela Paz são patrocinados todos os anos para estudar em áreas relacionadas à paz 
e resolução de conflitos numa das sete universidades parceiras. Desde 2002, cerca de 650 
bolseiros de mais de 97 países participaram no programa. Os ex-alunos encontram-se 
presentemente a trabalhar em projectos comunitários e agências não-governamentais locais, em 
governos nacionais, no exército, na ordem pública e em organizações internacionais e bilaterais 
como as Nações Unidas, o Banco Mundial, a Organização Internacional para a Migração e a 
Organização dos Estados Americanos. Venha conhecer alguns dos alumni no expositor dos Centros 
pela Paz. 

Rotários contra a Malária 

A cada 30 segundos uma criança morre vítima de malária, uma doença propagada através das 
picadas de mosquitos e que mata cerca de três milhões de crianças em África por ano. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde, as redes mosquiteiras tratadas com insecticida são o 
método de prevenção mais eficiente contra a malária a nível económico. O programa Buy-A-Net do 
Rotary Club de Cataraqui Kingston no Canadá, estabeleceu uma parceria com o Rotary Club de 
Kololo em Kampala, no Uganda, para providenciar 10,500 redes mosquiteiras para um número 
estimado em 42,000 pessoas no Distrito de Kampala. Para além de contribuírem para a prevenção 
da malária, o fornecimento de redes mosquiteiras funciona como um catalisador no melhoramento 
das condições de saúde e práticas de bem-estar comunitário. 

A atriz Archie Panjabi, ganhadora do prêmio Emmy e embaixatriz do Rotary pela 
erradicação da Poliomielite, imuniza uma criança contra a pólio durante uma 
visita à Índia em Março 2013. 



 

Adote um Vilarejo 

Fundado em 2006 por Frank e Kathie Mayhew, do Rotary Club de Sebastopol, nos Estados Unidos, 
o projecto Adote um Vilarejo é agora suportado por mais de 50 clubes da zona oeste dos Estados 
Unidos e no Canadá. Adicionalmente, outros 25 clubes contribuem com fundos. O projecto começa 
quando um clube do Rotary adopta um vilarejo num país em desenvolvimento, sanando inicialmente 
necessidades como água potável, redes mosquiteiras, assistência agrícola e apoio educacional. À 
medida que o vilarejo melhora são implementados projectos de desenvolvimento económico mais 
avançados e projectos com base na qualidade de vida. Projectos sob o programa Adote um Vilarejo 
encontram-se neste momento a ser implementados no Uganda, no Quénia e na Tanzânia. 

Projecto Manteiga de Amendoim 

A Desnutrição Aguda Grave (DAG) mata mais de 3.5 milhões de crianças por todo o mundo a cada 
ano – mais do que a VIH/SIDA, a tuberculose e a malária juntas. Fundado em 2004 pelo Dr. Mark 
Manary, o Projecto Manteiga de Amendoim trabalha com agricultores locais em África para produzir 
uma pasta enriquecida semelhante a manteiga de amendoim, que é altamente calórica e é 
conhecida como Chiponde. O Projecto Manteiga de Amendoim produz anualmente entre 1,000 e 
1,250 toneladas de Chiponde nas suas próprias instalações no Maláui, na Serra Leoa, no Mali e, 
mais recentemente, nas Filipinas. Nos últimos sete anos, foram muitos os membros do Rotary que 
contribuíram para este projecto, ajudando a aliviar a fome no Haiti, na Somália e em outros países 
do Corno de África. 

Projecto Thetis - Formação em Higiene 

Através do Projecto Thetis – Formação em Higiene, os Rotários turcos forneceram novas 
instalações sanitárias com água potável a 2,500 alunos de quatro escolas situadas em Adana, na 
Turquia, através de um projecto de sanitização suportado por um subsídio global da Fundação 
Rotária. Este projecto, patrocinado pelo Rotary Club de Adana-Cukurova, na Turquia; e pelo Rotary 
Club de Frutal, em Minas Gerais, no Brasil, demonstram como o novo modelo de atribuição de 
subsídios do Rotary permite abranger um maior número de pessoas e causar um maior e mais 
duradouro impacto através de actividades que envolvem as comunidades beneficiadas, geram 
resultados mensuráveis e incentivam a sustentabilidade. 

Projecto Nakateete – Sistemas Sustentáveis de Alimentação e Gestão de Recursos Hídricos 

Nakateete Sustainable Water and Food Project é 
um consórcio entre o Rotary Club de Palm 
Beach WA, na Austrália; e o Rotary Club de 
Kabale, no Uganda. Este projecto, que começou 
pela instalação de um poço no orfanato House of 
Hope Orphanage e na escola de Nakateete em 
2010, ajuda os habitantes a reparar poços 
corroídos e em estados não operacionais. A 
recente instalação de uma bomba alimentada 
por energia solar permitiu aos aldeões passar a 
bombear e canalizar a água até vários pontos 
diferentes do orfanato e da escola, fornecendo 
assim água nas cozinhas, possibilitando a 
irrigação dos jardins e habilitando os balneários 
dos rapazes e raparigas com água corrente e 
chuveiros. Este projecto assiste ainda o orfanato 
House of Hope, a escola Globalize Action Junior 
School e a comunidade envolvente a gerir o uso da sua nova rede de abastecimento de água de 
modo a obter um sistema sustentável de fornecimento de produtos alimentares. Os alunos 
aprendem a cultivar a terra e a produzir alimentos para ajudarem a alimentar os 270 alunos 
pertencentes a aldeias vizinhas, os 50 órfãos, os 11 professores e ainda os 7 funcionários escolares. 

Essa perfuração de poços d’água faz parte do Projeto Alimentício e 
de Água sustentável Nakateete na Uganda.  O projeto ajuda a 
fornecer água limpa para a comunidade. 



 

Esta medida, para além de fornecer comida a estas crianças, potência ainda a formação de 
competências e demonstra alguns aspectos dos seus currículos de educação científica. 

Iniciativa de Incubadoras para África 

Os nascimentos prematuros são um problema de saúde que abrange todo o planeta e em particular 
os países em desenvolvimento, especialmente aqueles situados em África e no sul da Ásia, onde 
existe uma maior taxa de incidência. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou o 
número de partos prematuros a nível mundial em 12,9 milhões, dos quais aproximadamente 11 
milhões (85 por cento) estavam concentrados em África e na Ásia. O número de nascimentos 
prematuros tem vindo a aumentar e em África o problema é agravado pela falta de instalações e 
equipamentos que permitam que os bebés prematuros tenham maiores probabilidades de 
sobreviver. A Iniciativa de Incubadoras para África procura reduzir a taxa de mortalidade infantil 
neonatal em África ao promover o fornecimento de incubadoras para recém-nascidos a instituições 
de saúde. O objectivo passa por assistir os clubes e distritos do Rotary a obterem parcerias 
internacionais e subsídios suficientes de modo a adquirirem incubadoras para instituições de saúde 
em África. Para além de salvar as vidas de recém-nascidos, esta iniciativa irá ainda desenvolver as 
capacidades de cada país na prestação de cuidados a bebés prematuros no futuro. 

Projecto de Prótese Jaipur do Rotary 

O Rotary Jaipur Limb Project (RJLP) foi iniciado em 1984 por Rotary Clubs do Reino Unido de modo 
a prestar apoio financeiro à Sociedade Mahaveer para os Deficientes Físicos, que disponibiliza 
membros prostéticos, ortóteses e outros aparelhos para os pobres na Índia. Com o passar dos 
anos, o projecto cresceu imensamente – existem agora Campos para Amputados por toda a Índia, 
dos quais se socorrem mais de 3,000 pacientes. Em África e em outros países sem incluir a Índia, o 
RJPL estabeleceu Centros para Amputados permanentes que oferecem apoio contínuo através do 
fornecimento de técnicos de reabilitação, materiais e equipamentos. Estes técnicos, dos quais 
muitos são amputados com próteses Jaipur, são voluntários do Rotary. As Jaipur Limbs são umas 
próteses mais resistentes e de uso prolongado com um custo de produção e instalação muito 
inferior ao das próteses tipicamente usadas em países desenvolvidos. 

Sistema Solar Integrado para Uso Culinário e Pasteurização da Água 

O objectivo do Integrated Solar Cooking Project passa por melhorar a qualidade de vida e conservar 
os recursos naturais. Em 1994, a nação do Quénia registava um ritmo acelerado de desflorestação. 
As vidas das pessoas estava interligada à necessidade de obter lenha para cozinhar e água para 
beber. Para enfrentar este problema, o Dr. Wilfred Pimentel, membro do Rotary Club de Fresno 
(EUA); iniciou o primeiro Projecto para um Forno Solar em conjunto com o Rotary Club de Nairobi 
East (Quénia). A tecnologia do forno solar foi ensinada a um grupo de Quenianos utilizando as suas 
próprias panelas e alimentos, e desde então este programa de Forno Solar Integrado foi 
implementado em 16 locais diferentes situados em cinco continentes. Outros países com projectos 
activos incluem Turquia, México, Uganda e Bolívia. 

Projecto Quénia: Apoio no uso de TIC em escolas Quenianas 

O Projecto Pro Kenia foi criado em 2006 pelo Rotary Club de Forssa, na Finlândia; para apoiar o uso 
de TICs (tecnologias de informação e comunicação) no sistema escolar e ensinar ferramentas de 
desenvolvimento comunitário. As crianças de zonas rurais de países em desenvolvimento 
encontram-se limitadas no que diz respeito a oportunidades de acesso a uma educação equivalente 
à das crianças de países do mundo desenvolvido. O Rotary Club de Forssa introduziu 
computadores e conectou as escolas Quenianas participantes à internet e ao sistema educacional 
Finlandês. Os computadores e a ligação à internet provaram ser uma ferramenta muito útil em 
escolas com recursos limitados, uma vez que os alunos podem consultar livros e CDs educacionais 
interactivos aos quais de outro modo não teriam acesso. O Pro Kenia melhorou substancialmente a 
performance dos alunos nas escolas. 



 

Happy Village 

Happy Village é um projecto dedicado à melhoria de aldeias na Índia. Muitos aldeões na Índia 
carecem dos cuidados básicos de saúde, água, saneamento e alfabetização básica. 
Aproximadamente 114 Rotary Clubs na Índia concentram-se na implementação de projectos de 
desenvolvimento comunitário em aldeias necessitadas. Os projectos de prestação de serviços 
incluem a administração de cursos de formação vocacional às mulheres para que deste modo 
possam ter uma fonte de rendimentos; o estabelecimento de campos de saúde que respondam a 
respectivas necessidades; a implementação de projectos de abastecimento de água potável; aulas 
de alfabetização para adultos; e o fornecimento de instalações sanitárias e fogões que não emitem 
fumos aos habitantes das aldeias. 

 



 

Rotary  
 

O Rotary é uma organização global de serviços que enfrenta os maiores desafios humanitários no 
mundo, incluindo doenças, más condições de saneamento e a falta de acesso a água potável. Os 
1.2 milhões de membros dos Rotary Clubs são líderes profissionais e empresariais que 
disponibilizam seu tempo e recursos para melhorar não só comunidades locais mas também as que 
estão espalhadas por quase todos os países do mundo. Os 34,000 clubes do Rotary oferecem 
recursos e conhecimento local para desenvolver e implementar projectos efectivos e sustentáveis 
que abordam questões críticas como a fome, a pobreza, a doença e o analfabetismo. 

 
 

Erradicação da pólio 

O objectivo principal do Rotary é a erradicação da pólio a nível mundial. Desde que lançou o 
programa Pólio Plus em 1985, e ajudou a implementar a Iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio (GPEI) em 1988 juntamente com os seus parceiros, o Rotary conseguiu um enorme 
progresso no sentido de atingir o seu objectivo. A incidência de casos de pólio diminuiu mais de 
99 por cento, caindo de mais de 350,000 casos em 1988 para menos de 700 em 2011. Até à 
data, o Rotary contribuiu com mais de 1.2 mil milhões de dólares e inúmeras horas de 
voluntariado para proteger mais de 2 bilhões de crianças em 122 países. Em 2012, o Rotary 
atingiu o seu objectivo de angariar mais de 200 milhões de dólares para a erradicação da pólio 
no âmbito de um desafio lançado pela Fundação Bill e Melinda Gates, tendo em vista a 
atribuição de uma bolsa no valor de 355 milhões de dólares. Adicionalmente, o Rotary 
desempenhou um papel fulcral nas decisões por parte de governos doadores para contribuírem 
com mais de 9 mil milhões de dólares para a causa. 

Áreas de enfoque 

Com base nas suas bem-sucedidas colaborações com o intuito de erradicar a pólio, o Rotary 
esta a desenvolver parcerias com outras instituições estabelecidas de modo a alcançar 
objectivos humanitários comuns nas seguintes seis áreas: 

• Paz e prevenção/resolução de conflitos. Rotary strives to promote peace through education. 
Each year, Rotary sponsors the studies of up to 110 scholars pursuing master’s degrees or 
professional development certificates in peace and conflict resolution at the six Rotary Peace 
Centers at leading universities in England, Japan, Australia, Sweden, Thailand, and the United 
States. Since the program’s inception in 2002, nearly 650 Rotary Peace Center alumni from 
97 countries have found key decision-making positions in governments and organizations 
around the world. 

• Prevenção e tratamento de doenças. O Rotary reduz as causas e efeitos de doenças ao 
combater a propagação do VIH/SIDA, da malária e de outras doenças graves. O Rotary 
colabora com o Mercy Ships para melhorar a prestação de cuidados de saúde vitais na África 
Ocidental. Através desta parceria, os clubes e distritos do Rotary reuniram equipas de 
formação compostas por profissionais médicos que trabalham em conjunto com os 
profissionais de saúde do Mercy Ships ao assistirem e realizarem operações cirúrgicas. Os 
voluntários do Rotary partilham ainda os seus conhecimentos através de programas de 
formação que visam potenciar as habilitações dos profissionais de saúde locais. 

• Recursos hídricos e saneamento. Uma peça chave do ênfase dado pelo Rotary a questões 
de água e saneamento é a Colaboração Internacional H2O, uma aliança entre o Rotary 
International e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 
Estabelecida em 2009, esta parceria gera a implementação a longo prazo de projectos de 
saneamento, higiene e uso sustentável dos recursos hídricos em países em desenvolvimento. 
Em 2011, o Rotary estabeleceu uma parceria com a UNESCO-IHE, um instituto das Nações 



 

Unidas na Holanda que é a maior instituição do mundo a oferecer pós-graduações no ensino 
de temas relacionados com a água. A cada ano, os clubes do Rotary atribuem oito bolsas 
para estudos com a finalidade de obtenção de mestrados em áreas específicas. 

• Saúde materno-infantil. O Rotary está comprometido com o bem-estar das mães e das 
crianças de todo o mundo. O Rotary colabora com a Aga Khan University de modo a 
melhorar a saúde infantil e maternal na África Oriental através da potencialização dos cursos 
de formação dados a enfermeiros e parteiras. O Rotary apoia ainda estudos relacionados 
com a saúde infantil e maternal. 

• Ensino básico e alfabetização. O Rotary é a entidade privada que outorga o maior número 
de bolsas internacionais de estudo, com milhares de jovens rapazes e raparigas a estudar no 
estrangeiro a cada ano. Desde 1947, mais de 40,000 alunos de mais de 130 países 
receberam bolsas de estudo num total superior a 541 milhões de dólares. Os clubes do 
Rotary coordenam ainda um programa de intercâmbio escolar que envia aproximadamente 
8,500 alunos do ensino secundário para o estrangeiro todos os anos. 

• Desenvolvimento económico e comunitário. O Rotary investe em pessoas de modo a gerar um 

crescimento económico sustentável. O Rotary apoia empreendedores sociais enraizados em 

comunidades desfavorecidas e ajuda a preparar jovens e mulheres a desempenharem um trabalho 

gratificante. O Rotary estabeleceu uma parceria com a OikoCredit International para suportar 

empreendedores bem-sucedidos em países em desenvolvimento através do financiamento de 

microcréditos. 

 
Compromisso do Rotary com os Jovens  

Os jovens de hoje em dia são entusiastas do serviço de voluntariado. O Rotary possui duas robustas 

organizações adjuntas que servem às necessidades dos jovens ao mesmo tempo que promovem o 

serviço de voluntariado, a liderança e o desenvolvimento profissional. O Interact é formado por clubes 

de prestação de serviços organizados e patrocinados por clubes do Rotary para jovens com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos. O Interact tem mais de 12,300 clubes espalhados por 133 

países. O Rotaract é formado por clubes do Rotary que promovem a liderança, o desenvolvimento 

profissional e a prestação de serviços entre jovens adultos com idades compreendidas entre os 18 e 

os 30 anos. Existem mais de 8,000 Rotaract Clubs espalhados por 167 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mais informação e recursos visuais, visite o Media Center do Rotary. 



 

O Rotary E A Pólio 

 

Pólio 

A poliomielite, que ainda ameaça crianças em algumas partes do mundo, é uma doença que causa 
paralisia e deformações e pode ser fatal. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar paralisia 
total numa questão de horas em pessoas de qualquer faixa etária, mas afecta maioritariamente 
crianças com menos de cinco anos de idade.   

A pólio hoje em dia 

Hoje em dia, o vírus da pólio selvagem endémico foi completamente eliminado excepto em três 
países (Afeganistão, Nigéria e Paquistão) e menos de 250 casos foram declarados a nível mundial em 
2012. Apesar de não existirem relatos de casos de pólio na Índia desde Janeiro de 2011, o país 
deverá passar por um período de três anos sem ocorrências para que seja considerado livre da pólio. 

Apesar do enorme progresso alcançado, há desafios que permanecem. No cômputo geral, a 
qualidade das campanhas de imunização tem que ser melhoradas e a angariação de mais fundos é 
uma necessidade crítica. Governos, agências internacionais e doadores aprovaram um plano com 
objectivos claros de modo a confrontar estes entre outros obstáculos para um mundo livre da pólio. 

Pólio Plus 

Em 1985, o Rotary International criou o Pólio Plus, um programa para imunizar todas as crianças do 
mundo contra a pólio. Até à data, o Rotary contribuiu com mais de mil milhões de dólares americanos 
e inúmeras horas de voluntariado para proteger mais de 2 biliões de crianças em 122 países. Em 
Janeiro de 2012, o Rotary excedeu o seu objectivo de angariar 200 milhões de dólares no âmbito de 
um desafio lançado pela Bill e Melinda Gates Foundation, tendo em vista a atribuição de uma bolsa 
de 355 milhões de dólares para a causa. Estes fundos contribuíram para o imprescindível 
funcionamento operacional, pessoal médico, equipamentos de laboratório e material educacional 
para pais e profissionais de saúde. Adicionalmente, as campanhas de sensibilização do Rotary 
desempenharam um papel decisivo na atribuição de mais de 9 mil milhões de dólares por parte de 
governos doadores.   

Iniciativa Global de Erradicação da Pólio 

Com a sua rede de contactos mundial baseada em comunidades, o Rotary é o braço voluntário de 
uma parceria global que se dedica à erradicação da pólio. Desde a sua implementação em 1988, a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) — liderada pela Organização Mundial da Saúde, o 
Rotary International, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e o Unicef, 
juntamente com a Fundação Bill e Melinda Gates e governos de todo o mundo — reduziu a incidência 
da pólio em mais de 99 por cento. Quando a iniciativa foi lançada, mais de 125 países eram 
endémicos da pólio e mais de 350 mil crianças ficavam paralisadas cada ano pela doença.  

Como resposta à crise, em 2012 o Rotary anunciou um compromisso monetário no valor de 75 
milhões de dólares para erradicar a pólio nos próximos 3 anos.   

Rotarianos em Acção 

Para além de angariarem fundos, mais de um milhão de homens e mulheres do Rotary contribuíram 
com o seu tempo e recursos pessoais para ajudar a proteger cerca de 2 bilhões de crianças contra a 
poliomielite. Os Rotarianos trabalham em conjunto com parceiros como a Unicef na preparação e 
distribuição de ferramentas de comunicação em massa de modo a partilhar a mensagem com 
aqueles que se encontram isolados por conflitos, pela pobreza ou pela geografia. Os associados do 
Rotary também recrutam voluntários, trabalham lado a lado com profissionais de saúde na 
administração da vacina, assistem com o transporte da vacina e fornecem outros suportes logísticos. 



 

   

Embaixadores Famosos 

O Rotary tem uma lista crescente de figuras públicas e celebridades que participam no “Falta Só 
Isto”, uma campanha de consciencialização pública para erradicar a pólio que contou com Bill Gates, 
Desmond Tutu, Jackie Chan, Jack Nicklaus, e mais recentemente, Psy.  

O Maior Comercial do Mundo 

Em Outubro de 2012, o Rotary lançou o “Maior Comercial do Mundo”, que permite a pessoas por 
todo o mundo a oportunidade de se juntarem aos embaixadores famosos do Rotary e expressarem o 
seu apoio com a causa End Polio Now.   

Um Legado Duradouro 

O valor económico necessário para a erradicação da pólio está estimado entre os 40 e os 50 mil 
milhões de dólares - fundos que poderiam ser usados para atender outras prioridades de saúde 
pública. Porém, o valor em sofrimento humano é imensurável.    

 

 



 

Dados Sobre O Rotary 

 
O Rotary é uma organização global de serviços que enfrenta os maiores desafios humanitários no 
mundo. Os 1.2 milhões de membros do Rotary são líderes profissionais e empresariais que 
disponibilizam seu tempo e recursos para melhorar não só comunidades locais mas também as que 
estão espalhadas por quase todos os países do mundo. 

 

Objectivos Prioritários — O que o Rotary tem feito para a erradicação da Pólio 

• Lançou o programa Pólio Plus em 1985 para erradicar a pólio a nível mundial. 

• Liderou em 1988 a Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (GPEI), juntamente com a 
Organização Mundial da Saúde, o Unicef e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos. 

• Contribuiu com mais de 1.2 mil milhões de dólares americanos e inúmeras horas de 
voluntariado para imunizar mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio em 122 países. 

• O Rotary tem uma lista crescente de figuras públicas e celebridades que participam no “Falta 
Só Isto”, uma campanha de consciencialização pública para erradicar a pólio que contou 
com Bill Gates, Desmond Tutu, Jackie Chan, Jack Nicklaus, e mais recentemente, Psy.     

• Em Outubro de 2012, o Rotary lançou o “Maior Comercial do Mundo”, que permite a pessoas 
por todo o mundo a oportunidade de se juntarem aos embaixadores famosos do Rotary e 
expressarem o seu apoio com a causa End Polio Now. 

Áreas de enfoque 

• Paz e prevenção/resolução de conflitos 

• Prevenção e tratamento de doenças 

• Recursos hídricos e saneamento  

• Saúde materno-infantil 

• Ensino básico e alfabetização 

• Desenvolvimento económico e comunitário 

 
Parcerias 
O Rotary está a desenvolver parcerias com outras instituições com as quais partilha os mesmos 
objectivos humanitários. 

• O Mercy Ships, para melhorar a prestação de serviços de saúde vitais na África Ocidental. 

• A Aga Khan University, para melhorar a saúde infantil e maternal na África Oriental. 

• A Colaboração Internacional H2O, para implementar projectos de saneamento, higiene e uso 
sustentável dos recursos hídricos. 

• O UNESCO-IHE, para enfrentar a crise mundial de condições precárias em redes de água e 
saneamento.  

• O Oikocredit International, para apoiar empreendedores bem-sucedidos em países em 
desenvolvimento.  

• O ShelterBox, para auxiliar os sobreviventes de desastres naturais por todo o mundo.  

• O Global Foodbanking Network, para aliviar a fome à escala mundial. 

• A Dolly Parton’s Imagination Library, para melhorar os níveis de literacia infantil. 
 
Paz  
O Rotary patrocina os estudos de até 110 alunos perseguindo mestrados ou certificados de 
aperfeiçoamento profissional num dos seis Centros Rotary pela Paz: 

• Chulalongkorn University (Banguecoque, Tailândia) 



 

• Duke University and the University of North Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos) 

• International Christian University (Tóquio, Japão) 

• University of Bradford (Inglaterra) 

• University of Queensland (Brisbane, Queensland, Austrália) 

• Uppsala Universitet (Uppsala, Suécia) 
 
Programas do Rotary 

• O Interact é formado por clubes de prestação de serviços para jovens com idades 
compreendidas entre os 12 e os 18 anos. O Interact tem mais de 12,300 clubes espalhados 
por 133 países. 

• O Rotaract é formado por clubes que promovem a liderança, o desenvolvimento profissional e 
a prestação de serviços entre jovens adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 
anos. Existem mais de 8,000 Rotaract Clubs espalhados por 167 países. 

• Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário são grupos compostos por não-
rotarianos, organizados e patrocinados por Rotary Clubs, que se dedicam a aprimorar as 
condições de vida nas suas comunidades. Há mais de 6.800 núcleos em 78 países. 

 

Presença Global do Rotary Regiões 

Fundado em Chicago em 1905, o Rotary é 
reconhecido como a primeira organização 
voluntária de prestação de serviços do mundo. Em 
1921, o Rotary estabelecia clubes nos seis 
continentes. Hoje em dia, mais de dois terços dos 
1.2 milhões de membros do Rotary vivem fora dos 
Estados Unidos. 

Países com maior representação do Rotary 

Estados Unidos: 7,797 clubes; 340,484 
membros 

Índia: 3,120 clubes; 120,456 membros 

Japão: 2,285 clubes; 88,174 membros 

Brasil: 2,354 clubes; 55,991 membros 

Europa: 8,586 clubes; 320,044 membros 

América Latina: 4,611 clubes; 99,448 membros 

África: 959 clubes; 22,766 membros 

Ásia e Pacífico Ocidental: 7,778 clubes; 259,798 
membros 

Médio Oriente e África do Norte: 521 clubes; 
12,657 membros 

América do Norte: 8,801 clubes; 373,083 
membros 

Índia: 3,173 clubes; 120,456 membros  

 

Gastos em Programas Humanitários e Educacionais do Rotary 

Desde 1947 $2.8 mil milhões (todos os programas, incluindo a pólio) 

Desde 1985  $1.2 mil milhões na erradicação da pólio 

Ano Fiscal de 2011-12 $204 milhões (todos os programas, incluindo a pólio) 

A Charity Navigator calcula os custos operacionais do Rotary em 6 cêntimos por cada dólar 
angariado — digno de uma avaliação merecedora de quatro estrelas. 

 

Directores 

• Sakuji Tanaka, Presidente, Rotary International (2012-13) 

• Ron D. Burton, Presidente-eleito, Rotary International (2012-13) 

• Wilfrid J. Wilkinson, Chairman do Conselho de Curadores da Fundação Rotária (2012-13) 

• John Hewko, Secretário-geral do Rotary  
 
Para mais informação e recursos visuais, visite o Media Center do Rotary. 



 

Dados 
 Convenção de Rotary International 2013 

 
• A 104ª Convenção de Rotary International será organizada em Lisboa entre os dias 23 e 26 de 

Junho. O Rotary foi fundado em 1905 e celebrou a sua primeira convenção anual em 1910. 

• Esta será a primeira vez que uma Convenção de Rotary International será organizada em 
Portugal, tornando-se na maior convenção já realizada no país. 

• Mais de 20,000 membros do Rotary de todo o mundo são esperados, injectando 
aproximadamente 80 milhões de Euros na economia local. 

• A Convenção de Rotary International é frequentemente descrita como uma “míni Nações 
Unidas” devido à sua internacionalização. O Rotary possui mais de 34,000 Rotary clubs em 
mais de 200 países e áreas geográficas. 

• Muitos dos participantes na convenção utilizam os trajes tradicionais das suas terras natais e 
têm prazer em partilhar as suas culturas com outros companheiros membros do Rotary 
provenientes de todas as partes do mundo, assim como com os habitantes da cidade anfitriã. 

• O Rotary Club de Lisboa foi estabelecido por 23 membros fundadores em Janeiro de 1926. 
Hoje em dia, Portugal possui 157 Rotary clubs e um total de 3,282 membros. 

• A convenção de 2014 terá lugar em Sidney, na Austrália.  

 



 

O Rotary em Portugal 
 

O Rotary Club de Lisboa foi o primeiro em Portugal, sendo estabelecido por 23 membros 
fundadores em Janeiro de 1926. A presença do Rotary em Portugal cresceu rapidamente com 
vários outros clubes que se implantaram pelo país. 

Portugal possui actualmente 157 Rotary clubs e 3,282 membros. Um dos seus projectos principais 
é a Fundação Rotária Portuguesa que foi fundada em 1959 pelo Rotary Club de Lisboa com o apoio 
dos outros Rotary clubs do país. Desde a sua criação, a Fundação tem oferecido bolsas de 
estudos, subsídios e outras formas de apoio educacional em áreas de âmbito científico, cultural, 
humanitário e social. 

O Rotary Club de Lisboa patrocina ainda 32 Interact clubs e 58 Rotaract clubs – as duas 
organizações autónomas de Rotary para jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 
anos, e os 18 e os 30 anos respectivamente, que promovem a liderança, o desenvolvimento 
profissional e a prestação de serviços. 

Os Rotary clubs em Portugal também suportam o principal objectivo filantrópico da organização na 
luta contra a pólio. A Europa foi declarada livre da pólio em Junho de 2002, mas o risco permanece 
para todas as crianças não vacinadas onde quer que se encontrem enquanto a doença não for 
erradicada a nível mundial. O Rotary criou o seu programa de erradicação da pólio em 1985, e em 
1988, ajudou a lançar a Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (GPEI). Desde então, o Rotary 
contribuiu com mais de 913,861 mil milhões de Euros (US $1.2 bilhões) e inúmeras horas de 
voluntariado, dos quais 590,400 Euros (US $773,670) correspondem aos 157 Rotary clubs de 
Portugal, e 763,114 Euros (US $1 milhão) ao governo Português.   
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