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Caros Companheiros e Amigos,

O ano atípico, mas com igual trabalho Rotário vai avançando e chegámos ao Mês de
Outubro, dedicado pelo Rotary ao Desenvolvimento Económico e Comunitário. Ora
tenhamos, assim, em atenção aspetos de ordem prática e de serviço no terreno, em que o
Rotary apoia o investimento em pessoas e comunidades visando diminuir a pobreza, criar
melhorias duradouras e mensuráveis em áreas carentes e mal supridas pela administração
pública. Tal apoio pode ocorrer de múltiplas formas, desde a formação de líderes,
organizações e redes locais para apoiar o desenvolvimento económico de comunidades
carenciadas, como a desenvolver oportunidades de trabalho produtivo e expandir o acesso
a meios sustentáveis de subsistência, como a fortalecer comunidades marginalizadas, dandolhes acesso a oportunidades e serviços financeiros, como igualmente o reforçar a capacidade
de empreendedorismo de empresas socialmente responsáveis e inovadoras.

Ora tudo isto sem esquecer a intervenção nas comunidades para que desenvolvam meios de
conservação de recursos naturais e ambientais bem como fortalecendo a capacidade de
adaptação e resiliência económica em resposta a desastres naturais e riscos gerados por
alterações climáticas, como, ainda por fim, e entre outros exemplos, o importante aumento
de acesso às energias renováveis e às medidas de eficiência energética para criar
comunidades mais sustentáveis e economicamente resilientes.

Tudo isto Caros Companheiros é Rotary em Outubro e ao longo do ano.

Muito se faz e muito pode ser feito, desde que haja vontade e imaginação com ação, pois
somos Pessoas de Ação.

Acresce, ainda, ao acima referido as Bolsas de Estudos de Sucesso através de Subsídios
Globais que financiam a pós-graduação de profissionais interessados em seguir carreira em
desenvolvimento económico comunitário com especial ênfase em estratégias de
desenvolvimento local, nacional ou regional, foco no tratamento de questões de
comunidades carentes, de baixos rendimentos e com pouco apoio pela administração
pública.

Igualmente em todo o supra referido se inclui o apoio ao desenvolvimento de negócios
sociais, tais como especialização através de programas de MBA e, entre outros, o
fornecimento de um ambiente comercial/empresarial com a excelência dos nossos valores e
que apoie startups a nível local, nacional e regional.

Mas mais:

Uma das bandeiras do Rotary é, ainda, o combate à erradicação da Pólio e no dia 24 tal
será evidenciado pelo que, neste mês, os clubes são desafiados a elaborar um vídeo com
companheiros, na via publica, a “publicitar” tal luta. É o momento de determos uma nova
campanha online: Assim, desafia-se cada clube, ao longo do mês e até dia 22, a apresentar
em 60 segundos, nas redes sociais do distrito, um vídeo imaginativo e com impacto no
combate à Pólio e na Imagem Pública de Rotary.

Há trabalho ainda por fazer pois a erradicação da Pólio ainda não ocorreu.

Assim, como disse, Mahatma Gandhi. “O futuro dependerá daquilo que fazemos no
presente.”

É a hora de ação pois somos Pessoas de Ação.

#somosrotary
Um abraço amigo,

#orotaryabreoportunidades

