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 Nos cerca de 36.500 clubes rotários existentes no mundo, comemora-

se em janeiro o mês dos serviços profissionais.   

Sendo a missão de Rotary Internacional "servir o próximo, difundindo

altos padrões éticos e promovendo a boa vontade, paz e compreensão

mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes

profissionais, empresariais e comunitários", a homenagem ao

profissional reveste-se de "um simbolismo especial para o movimento

rotário". Anualmente, neste âmbito, o Rotary Clube de Peniche

distingue o profissional que se destaque, no concelho de Peniche, pelo

seu percurso profissional, liderança, ética e responsabilidade social. 

Este ano clube local decidiu homenagear com o "Prémio Profissional do

Ano 2021" Sérgio Leandro, Sub-Diretor da Escola Superior de Turismo e

Tecnologia do Mar de Peniche e coordenador científico do Projeto

Smart Ocean. No comunicado é afirmado que "foram tidas em conta" as

suas "elevadas qualidades profissionais humanas e éticas” que fazem

dele "um exemplo a seguir" e, por isso, "merecedor deste justo

reconhecimento". 

A homenagem pública de reconhecimento ainda não se realizou e será

feita em cerimónia protocolar a realizar em momento oportuno,

atendendo ao atual estado de emergência.
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