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Introdução 

Como presidente, seu objetivo é assegurar a eficácia do Rotary Club 
sob sua responsabilidade. Este manual é seu principal recurso de 
treinamento para o PETS e a Assembleia Distrital, servindo também 
como fonte de referência durante seu mandato. Além disso, aqui você 
poderá encontrar informações sobre os manuais das cinco comissões 
de clube, assim como do secretário e do tesoureiro. 

Como parte do Rotary International, seu clube integra uma rede 
de mais de 34.000 Rotary Clubs e, por consequência, tem acesso 
a serviços e recursos da organização, como publicações em nove 
idiomas, o site do RI e o Portal do Associado, subsídios da Fundação 
Rotária e apoio dos funcionários da Secretaria do RI.* 

Rotary.org
Neste manual, há muitas referências ao site do RI, local em que você 
poderá encontrar informações atualizadas sobre todos os aspectos do 
Rotary. 

*  A Secretaria é composta pelo secretário-geral do Rotary International, pelos 
funcionários da Fundação Rotária e do RI na Sede Mundial, localizada em 
Evanston, EUA, e pelos sete escritórios internacionais. 

Este manual pode 
ser visualizado 
através de 
dispositivos 
portáteis, como 
celulares e 
tablets. 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/229pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/220pt.pdf
http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.org/pt
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Portal do Associado: 
ferramenta 
administrativa para 
tratar de assuntos 
rotários pela 
internet, acessar 
informações do 
clube e fazer cursos 
on-line. 

Campo de busca: digite o tópico 
de seu interesse e brinque com 
as palavras se não encontrá-lo 
de imediato.

Shop: compra de 
publicações e 
materiais.

Notícias e avisos: 
fique por dentro 
do que está 
acontecendo no 
Rotary.

Redes sociais: 
faça parte das 
mídias sociais 
junto com o 
Rotary.

Selecione o idioma: 
clique no seu idioma 
no final da página.

Mapa do site: como se dá 
a organização dos tópicos.

Quem somos: 
informações 
sobre o Rotary 
e Fundação.

Contato: saiba com 
quem falar na Sede 
Mundial do RI.
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Por meio do site, que existe em nove idiomas, é possível comprar 
materiais, fazer buscas e entrar no Portal do Associado para acessar 
informações do clube e dados de contato dos funcionários da Sede 
Mundial.  

Comentários?
Dúvidas ou comentários sobre este manual ou qualquer material de 
treinamento devem ser encaminhados a:

Leadership Education and Training Division 
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA 
E-mail: leadership.training@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446

mailto:leadership.training@rotary.org


Entendendo suas 
responsabilidades

Este manual e a publicação Seja Um Clube Dinâmico: Seu Plano 
de Liderança de Clube (245-PT) são referências muito importantes 
durante seu mandato. Outro recurso útil é o último ex-presidente 
do clube.

A principal função do presidente é assegurar que o clube funcione de 
forma eficaz e melhore com o decorrer do ano. Um Rotary Club eficaz 
é capaz de:

•	 Ampliar e/ou manter estável o quadro associativo.

•	 Implementar projetos que atendam às necessidades de comunidades 
locais e internacionais.

•	 Apoiar a Fundação Rotária através de participação em seus 
programas e doações.

•	 Capacitar líderes para servir além do âmbito do clube.

Estes elementos contribuem para que o clube alcance as metas 
estabelecidas para cada Avenida de Serviços e o Objetivo do Rotary 
(consulte o Apêndice 1).

1
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Seja um Clube Dinâmico
Seu Plano de Liderança de Clube 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
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Responsabilidades do presidente eleito e  
melhores práticas
Suas responsabilidades como presidente eleito estão resumidas a 
seguir e explicadas em mais detalhes ao longo deste material (consulte 
os capítulos entre parênteses):

Obs.: o asterisco (*) indica uma responsabilidade destacada no 
Regimento Interno Recomendado para o Clube ou nos Estatutos 
Prescritos para o Rotary Club. 

•	 Ler o Manual do Presidente de Clube e se preparar para o Seminário 
de Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS).

•	 Servir como membro do conselho diretor do clube, desempenhando 
funções recomendadas pelo presidente ou pelo conselho diretor*.

•	 Analisar o plano estratégico do clube, usando como guia os 
elementos de Rotary Clubs eficazes (Capítulo 2).

•	 Estabelecer as metas anuais do clube, em apoio às metas de longo 
prazo, usando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary 
Clubs (Apêndice 2).

 − Analisar a situação do quadro associativo do clube.

 − Organizar projetos.

 − Identificar maneiras de apoiar a Fundação Rotária.

 − Capacitar futuros líderes.

 − Elaborar um plano de promoção da imagem pública.

 − Definir etapas para o cumprimento das tarefas administrativas do 
clube.

•	 Colaborar com os líderes do clube e do distrito (Capítulos 3 e 4). 

 − Realizar pelo menos uma reunião com o conselho diretor e 
analisar os dispositivos do regimento interno e dos estatutos do 
clube (Capítulo 3).

 − Supervisionar a preparação do orçamento do clube* (Capítulo 3).

•	 Garantir continuidade administrativa e dos projetos do clube* 
(Capítulo 4).

 − Nomear os presidentes das comissões*.

 − Indicar membros de comissão para mandato de três anos, sempre 
que possível, de modo a assegurar a continuidade dos trabalhos*.

 − Reunir-se com o seu antecessor*.

 − Agendar uma reunião do conselho diretor entrante com o 
conselho diretor atual.

•	 Realizar atividades regulares de treinamento (Capítulo 3).

 − Participar do PETS e da Assembleia Distrital*.

 − Incentivar os líderes do clube a participar da Assembleia 
Distrital. 

 − Realizar uma Assembleia de Clube logo após a Assembleia 
Distrital. 

 − Participar da Conferência Distrital.  

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/012b_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
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Os presidentes de e-clubs têm responsabilidades diferentes com 
relação às reuniões, como mencionado nos Estatutos Prescritos 
para o Rotary Club. Para mais informações, leia o Guia de 
Referência sobre Rotary E-clubs ou entre em contato com um 
representante da equipe de Suporte a Clubes e Distritos. 

Responsabilidades do presidente e  
melhores práticas
Suas responsabilidades como presidente de clube estão resumidas a 
seguir e explicadas em mais detalhes ao longo deste material:

Obs.: o asterisco (*) indica uma responsabilidade destacada no 
Regimento Interno Recomendado para o Clube ou nos Estatutos 
Prescritos para o Rotary Club. 

•	 Cadastrar-se no Portal do Associado, em www.rotary.org/pt, para 
obter os dados administrativos do clube. 

•	 Certificar-se de que o secretário e tesoureiro também se cadastrem 
no Portal para manterem atualizados os dados sobre o quadro 
associativo do clube.

•	 Dedicar-se ao alcance das metas definidas para o ano, cuidando para 
que todos os associados estejam bem informados e envolvidos no 
processo (Capítulo 2).

•	 Assegurar que cada comissão tenha metas bem definidas* 
(Capítulo 4).

 − Incentivar a comunicação dos presidentes das comissões do clube 
com os presidentes das comissões do distrito.

 − Conduzir análises periódicas das atividades, metas e despesas de 
todas as comissões*.

 − Servir como membro ex officio de todas as comissões do clube*. 

•	 Presidir todas as reuniões do clube* (Capítulo 3).

 − Certificar-se de que todos os encontros sejam cuidadosamente 
planejados.

 − Transmitir informações importantes aos associados.

 − Organizar eventos sociais para os associados.

•	 Preparar-se para os eventos do clube e distrito e incentivar a 
participação dos associados (Capítulo 3).

 − Planejar e presidir as reuniões mensais do conselho diretor do 
clube*.

 − Representar o clube na Conferência Distrital e em outros eventos 
do distrito.

 − Promover a participação na Convenção do RI.

•	 Colaborar com os líderes do clube e distrito (Capítulo 4).

 − Elaborar, aprovar e monitorar o orçamento do clube, trabalhando 
em estreita colaboração com o tesoureiro* (Capítulo 3).

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/eclub_guide_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/eclub_guide_pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/012b_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/012a_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/012a_pt.pdf
http://map.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
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 − Colaborar com os líderes distritais para alcançar as metas do 
clube e do distrito (Capítulo 2).

 − Usar informações e recursos do distrito, da Sede Mundial e do 
site do RI (todos os capítulos).

 − Preparar-se para a visita do governador. 

•	 Garantir continuidade administrativa e dos projetos do clube*. 

 − Apresentar aos associados um relatório completo sobre a situação 
do clube antes do término do mandato (Capítulo 3).

 − Reunir-se com seu sucessor antes de deixar o cargo (Capítulo 4).

 − Programar uma reunião do conselho diretor entrante com o 
conselho diretor atual (Capítulo 4).

 − Certificar-se de que um programa de treinamento abrangente 
seja implementado e nomear um instrutor de clube ou mais, se 
necessário (Capítulo 4).

•	 Assegurar que as normas do RI de proteção aos jovens estejam 
sendo seguidas (Capítulo 8 e Apêndice 13).

 − Certificar-se de que os rotarianos do clube conheçam o Código de 
Conduta para Trabalhos com Jovens.

 − Não admitir ao quadro associativo qualquer pessoa que tenha 
participado ou sido julgada culpada por abuso ou assédio sexual.

 − Proibir não rotarianos que admitam ter participado de abuso ou 
assédio sexual ou que tenham sido julgados culpados por tais 
crimes de trabalhar com jovens em atividades rotárias.

 − Garantir que os requisitos do programa de Intercâmbio de 
Jovens para seleção, triagem e treinamento de voluntários sejam 
cumpridos.

 − Certificar-se de que as atividades do clube sejam bem planejadas 
de modo a garantir que os jovens participantes estejam 
protegidos de assédios e abusos.

Seu Plano de Liderança de Clube
O Plano de Liderança contribui para que o clube se torne mais 
dinâmico e divertido. A publicação Seja Um Clube Dinâmico: Seu 
Plano de Liderança de Clube traz melhores práticas e sugestões que 
podem ser adaptadas de acordo com as necessidades de cada Rotary 
Club. 

Ao criar o plano de seu clube, avalie os procedimentos atuais para 
identificar o que está funcionando e o que tem significado especial para 
o clube. Além disso, leve em consideração a adoção de práticas que 
promovam engajamento de associados e a vitalidade do clube. Dentre 
as vantagens da implementação das melhores práticas sugeridas na 
publicação estão:

Seja um Clube Dinâmico
Seu Plano de Liderança de Clube 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
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•	 Todos os associados ficam cientes das iniciativas do clube e têm a 
chance de expressar suas opiniões quanto ao futuro do clube.

•	 O maior envolvimento dos associados contribui para a retenção e 
formação de futuros líderes de clube e distrito.

•	 Todos os associados trabalham pelo alcance das metas pois estão 
engajados.

•	 A continuidade na administração do clube e nas metas de longo 
prazo facilitam a transição de um ano rotário para o outro.

•	 Seu clube se torna mais divertido pois não enfatiza regras e 
tradições antigas, realizando atividades e projetos que atendem às 
expectativas dos rotarianos.

Use a folha-tarefa do Plano de Liderança de Clube como ponto 
de partida para a criação do plano de seu clube. Uma boa opção é 
apresentar os conceitos de seu plano aos associados do clube. Para 
mais informações, acesso o site do RI.

Melhores práticas em planejamento estratégico
Dirigentes anteriores, atuais e entrantes devem trabalhar juntos para 
elaborar um plano que se baseie nos pontos fortes e nas melhores 
práticas do clube, visando: 

•	 Desenvolver metas de longo prazo que incorporem os elementos de 
clubes eficazes. 

•	 Estabelecer metas anuais que contribuam com as metas de longo 
prazo. 

•	 Manter todos os associados informados através de Assembleias de 
Clube.

•	 Comunicar-se de forma eficaz com associados e líderes do clube e do 
distrito.

•	 Assegurar continuidade na liderança e nos projetos. 

•	 Alterar o regimento interno do clube para que reflita suas práticas e 
procedimentos. 

•	 Oferecer oportunidades para aumentar o nível de companheirismo 
entre os associados.

•	 Certificar-se de que todos os associados estejam envolvidos com 
algum projeto ou atividade no clube. 

•	 Oferecer treinamentos regulares e uniformes.

•	 Formar comissões que atendam às necessidades do clube. 

Analise as práticas do clube anualmente junto com outros líderes do 
clube para garantir que elas continuem suprindo as necessidades e 
sendo um reflexo da identidade do clube. Se precisar de ajuda, fale 
com o governador assistente. Além disso, você pode pedir sugestões de 
materiais úteis para o representante da equipe de Suporte a Clubes e 
Distritos, o último ex-presidente do clube ou o coordenador do Rotary.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/clp_worksheet_pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_ppt/clp_pt.ppt
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
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 Chamado à ação

O que você fará para melhor entender suas responsabilidades como presidente do clube?

A quem pedirá ajuda para esclarecer dúvidas quanto às suas atribuições? 

Em que área precisa de mais informações antes de iniciar seu mandato?
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apêndice 1: Princípios que Guiam o rotary

OBJETIVO DO ROTARY

O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir, 
como base de todo o empreendimento digno, promovendo e 
apoiando:

PRIMEIRO. O desenvolvimento do companheirismo como 
elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;

SEGUNDO. O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a 
difusão das normas de ética profissional;

TERCEIRO. A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de 
cada um em sua vida pública e privada;

QUARTO. A aproximação dos profissionais de todo o mundo, 
visando à consolidação das boas relações, da cooperação e da paz 
entre as nações.

AVENIDAS DE SERVIÇOS

Os Serviços Internos enfatizam o fortalecimento do 
companheirismo e o bom funcionamento dos clubes.

Os Serviços Profissionais incentivam os rotarianos a servir através 
de suas profissões e a aderir a altos padrões éticos.

Os Serviços à Comunidade referem-se aos projetos e atividades 
implementados pelos clubes para aprimorar a vida de suas 
comunidades.

Os Serviços Internacionais abrangem medidas tomadas para 
expandir o âmbito das atividades humanitárias implementadas 
pelo Rotary em todo o mundo para promover a paz e a 
compreensão mundial.

Os Serviços às Novas Gerações reconhecem as mudanças positivas 
feitas pelos jovens por meio de atividades para desenvolvimento 
da capacidade de liderança, como RYLA, Rotaract e Interact, e para 
criação de compreensão internacional, como o Intercâmbio de 
Jovens.
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ÁREAS DE ENfOquE

Projetos financiados por Subsídios Globais devem se encaixar em 
uma das seguintes áreas:  
 

 Paz e prevenção/resolução de conflitos   
 

 Prevenção e tratamento de doenças  
 

 Recursos hídricos e saneamento  
 

 Saúde materno-infantil  
 

 Educação básica e alfabetização  
 

 Desenvolvimento econômico e comunitário



Manual do Presidente de Clube 12  EntEnDEnDo SuAS RESPonSAbILIDADES

Anotações



Planejamento  
do ano

Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs e o Guia 
para Planejamento Estratégico são recursos essenciais para a 
elaboração de metas e do plano de ação para o ano. 

Como presidente eleito, você deve liderar o clube no estabelecimento 
de metas anuais que apoiem seu plano estratégico. Para definir tais 
metas, use o Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 
(Apêndice 2) a fim de analisar os pontos fortes e fracos do clube, e 
identificar as oportunidades e os desafios encontrados.

Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são:

•	 Elaborar ou analisar o plano estratégico do clube, levando em 
consideração sua visão para o futuro.

•	 Definir metas anuais que estejam alinhadas às metas de longo prazo 
do clube.

•	 Certificar-se de que um plano de ação foi definido para cada meta.

•	 Participar do PETS e da Assembleia Distrital para aprimorar as 
metas junto com sua equipe.

2
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O planejamento estratégico envolve a definição de uma visão e metas de apoio que 
possam ser avaliadas frequentemente e adaptadas conforme necessário. Este guia e folha-
tarefa devem ser usados como ponto de partida para elaboração do plano estratégico, 
podendo ser adaptados para atender às necessidades de seu clube. A folha-tarefa pode ser 
preenchida individualmente ou em grupo. Os facilitadores devem se familiarizar com 
estes materiais e elaborar uma programação para as reuniões de planejamento estratégico, 
dedicando a maior parte do tempo para a segunda e terceira parte do processo, que dão 
enfoque ao futuro. 
 
Durante o processo de planejamento estratégico, lembre-se de:  

•  Envolver líderes anteriores, atuais e entrantes do clube;  

•  Obter diferentes perspectivas através do envolvimento de todos os rotarianos do clube 
ou de um grupo que represente a diversidade de seu quadro associativo;  

•  Levar em consideração todas as ideias apresentadas;  

•  Pedir a um facilitador imparcial (ou a um pequeno grupo de facilitadores) para liderar 
as reuniões sobre planejamento estratégico;  

•  Estabelecer metas para o clube que se alinhem às metas do distrito e às prioridades e 
metas do Plano Estratégico do RI;  

•  Preparar-se para analisar o plano anualmente e adaptar suas prioridades estratégicas e 
metas conforme necessário.  

Agosto de 2011 

Diagrama de 
planejamento 
estratégico 
Crie uma visão 
para o clube, com 
prioridades 
estratégicas que o 
ajudarão a alcançá-
la. Então, elabore 
metas anuais em 
apoio a cada 
prioridade.  

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/strategic_planning_guide_pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/strategic_planning_guide_pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/strategic_planning_guide_pt.doc
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Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Dedicar-se ao alcance e à constante avaliação das metas do clube.

•	 Motivar os associados a trabalharem para atingir as metas.  

Planejamento estratégico
Um plano estratégico, que deve ter duração de três a cinco anos, 
ajuda o clube a concretizar sua visão e a ser relevante tanto para os 
associados atuais quanto para os potenciais. O plano estratégico do 
clube deve ser constantemente avaliado para garantir que sempre 
represente as metas do clube. 

Caso seu clube não tenha um plano estratégico, use o Guia para 
Planejamento Estratégico (Apêndice 3) para criá-lo. Os Rotary Clubs e 
distritos são incentivados a alinharem suas metas ao Plano Estratégico 
do RI (Apêndice 4).

Metas anuais e de longo prazo
O plano estratégico do clube deve englobar metas anuais e de longo 
prazo. As Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 
(Apêndice 2) podem ajudá-lo a elaborar suas metas anuais, através da 
análise da situação do clube e da identificação de estratégias para o 
alcance das metas.

Junto com outros líderes do clube, use tais diretrizes para definir as 
metas durante o PETS e a Assembleia Distrital. Envie uma cópia do 
documento preenchido ao governador do distrito até 1º de julho.

Avaliação
Depois que as metas tiverem sido alcançadas, reúna-se com os 
responsáveis por sua implementação para identificar as estratégias 
que foram mais eficazes e compartilhe as conclusões com o presidente 
eleito e presidente indicado.

As diretrizes devem ser atualizadas conforme necessário durante o 
ano e analisadas com o governador ou seu assistente durante as visitas 
ao clube.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/strategic_planning_guide_pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/strategic_planning_guide_pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/strategic_plan_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/strategic_plan_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
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Chamado à ação

O que você fará para aprimorar o plano estratégico do clube?

Como você envolverá os associados no processo de definição de metas?

Que tipos de responsabilidades você delegará a outras pessoas? Para quem as delegará?

Sobre que aspectos você precisa aprender mais?

O que você fará para garantir que as metas do clube sejam alcançadas?
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 DIRETRIZES PARA 
AUMENTAR A EFICÁCIA 
DOS ROTARY CLUBS 

 

 

 
Rotary International 

Estas diretrizes foram elaboradas com base no Plano de Liderança de Clube para ajudar os clubes a avaliar 
sua situação atual e estabelecer metas para o ano seguinte. Cada seção deste material inclui sugestões de 
estratégias para alcance das metas pelos clubes, embora estes sejam incentivados a desenvolver estratégias 
alternativas próprias. Os presidentes eleitos devem preencher este formulário com a assessoria de outros 
líderes do clube e submeter uma cópia aos governadores assistentes até 1º de julho. 
O download da versão em Word deste material pode ser feito no site www.rotary.org/pt. 

 

Rotary Club de       Ano rotário do mandato:       

Nome do presidente:       

Endereço:        

Telefone:        Fax:       E-mail:       
 
QUADRO ASSOCIATIVO 

Situação atual 

Número atual de associados:       

Número de associados até 30 de junho do ano passado:        e até 30 de junho cinco anos atrás:        

Número de associados homens:        Número de associadas:        

Idade média dos associados:       .        

Número de ex ou atuais participantes de programas com quem seu distrito mantém contato:       

Número de associados que são ex-participantes de programas do RI e da Fundação:       

 

Número de associados admitidos de 

 1 a 3 anos atrás:           3 a 5 anos atrás:           5 a 10 anos atrás:       

Número de rotarianos que propuseram novos associados nos últimos dois anos:        

Aspectos relacionados à diversidade da comunidade refletidos no quadro associativo do clube:  

  Profissão  Faixa etária  Sexo  Etnia 

O levantamento das classificações foi atualizado em       e contém       classificações, das quais        
não estão preenchidas. (data)    

Descreva o programa do clube para orientação de novos associados: 

      

Descreva os programas de orientação continuada, tanto para novos associados quanto para os veteranos: 

      

O seu clube apadrinhou um novo clube nos últimos 24 meses?   Sim   Não 

Abril de 2012 

apêndice 2: diretrizes para aumentar a 
eficácia dos rotary Clubs 
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Número de Grupos de Companheirismo e Grupos Rotarianos em Ação que contam com a participação de 
associados do clube: 

      

O que em seu clube atrai associados em potencial? 

      

Que aspectos do seu clube poderiam dificultar o processo de recrutamento de novos associados? 

      

Situação no futuro 

Meta de desenvolvimento do quadro associativo no próximo ano rotário: Contar com       associados até 
30 de junho de         

                           (ano) 

Que fontes de associados em potencial o seu clube identificou na comunidade?: 

      

Que estratégias o seu clube planeja usar para alcançar as metas de desenvolvimento do quadro 
associativo? (Assinale todas as opções aplicáveis.) 
 Executar plano de retenção que vise motivar os associados por intermédio de sua participação em 

programas, projetos e atividades de orientação e companheirismo. 
 Certificar-se de que a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo conheça e saiba aplicar 

técnicas eficazes de recrutamento.  
 Desenvolver plano de recrutamento que vise tornar o clube um reflexo da diversidade da 

comunidade. 
 Descrever a rotarianos em potencial o que o clube espera de seus associados. 
 Implementar programa de orientação de novos associados. 
 Elaborar material que ofereça dados gerais sobre o Rotary e informações específicas a respeito do 

clube para possíveis associados.  
 Indicar um rotariano experiente como mentor para cada novo associado. 
 Homenagear rotarianos que trazem novos associados. 
 Incentivar os associados a afiliar-se a um Grupo de Companheirismo ou um dos Grupos Rotarianos 

em Ação. 
 Participar do programa Reconhecimento do RI por Desenvolvimento do Quadro Associativo. 
 Apadrinhar um novo clube. 

 Outros (descreva):      

 

Medidas a serem tomadas: 
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Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 3 

PROJETOS DE SERVIÇOS HUMANITÁRIOS 

Situação atual 

Número de participantes do programa Intercâmbio de Jovens: Recebidos              Patrocinados       

Número de Interact Clubs patrocinados pelo clube:           Rotaract Clubs:               

 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário:       

Número de atividades dos Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA):       

Número de Intercâmbios Rotários da Amizade:       

Número de outros projetos atualmente implementados pelo clube: 

      

Situação no futuro 

O clube estabeleceu as seguintes metas de serviços humanitários para o próximo ano rotário: 

Na comunidade local: 

      

Em comunidades no exterior: 

      

Que estratégias o seu clube planeja usar para alcançar as metas de prestação de serviços humanitários? 
(Assinale todas as opções aplicáveis.) 

 Certificar-se de que a Comissão de Projetos de Prestação de Serviços do clube saiba como planejar e 
conduzir projetos . 

  Conduzir um levantamento das necessidades da comunidade para identificar possíveis projetos. 
  Analisar os projetos em andamento para confirmar que atendem às necessidades da comunidade e 

interessem os associados. 
  Identificar questões sociais da comunidade que o clube gostaria de incluir nas metas de prestação de 

serviços humanitários.  
  Determinar se as atividades de angariação de fundos do clube atendem às necessidades financeiras 

dos projetos.  
  Envolver todos os associados nos projetos de prestação de serviços humanitários do clube. 
  Reconhecer associados que participam e atuam como líderes em projetos de prestação de serviços 

humanitários do clube.  
  Identificar clubes com os quais pode se emparceirar para implementação conjunta de projetos de 

Serviços Internacionais. 
  Participar de: 

 Interact   Intercâmbio Rotário da Amizade   Rotaract  
 Intercâmbio de Jovens    NRDC     RYLA 

 Usar subsídios da Fundação Rotária para financiar projetos de clube. 
 Registrar em www.rotary.org/pt um projeto que necessite de financiamento, suprimentos ou 

voluntários. 
 Outros  (descreva):       
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Medidas a serem tomadas: 

      

 

 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA  

Situação atual (para clubes não pilotos em 2012-13) 

Número de subsídios recebidos:  

 Subsídios Distritais Simplificados:        Subsídios Equivalentes:        

Número de beneficiários de Bolsas Educacionais:  
 Indicados       Selecionados       Recebidos       

Número de membros de equipe de Intercâmbio de Grupos de Estudos:   

 Indicados       Selecionados       Recebidos       

Número de Bolsas Rotary pela Paz:  

 Indicados       Selecionados       Recebidos       

Total contribuído este ano a atividades do Pólio Plus:       

Total contribuído este ano ao Fundo Anual :       

Total contribuído  este ano ao Fundo Permanente:       

Número de associados que são   

 Companheiros Paul Harris:        

 Benfeitores:         

 Doadores Extraordinários:        

 Contribuintes Especiais da Fundação Rotária:        

 Membros da Sociedade de Doadores Testamentários:       

Situação atual (para clubes pilotos em 2012-13)  

Status da qualificação do clube:   Qualificado   Pendente   Incompleta 

Atividades de Subsídio Distrital em que seu clube está envolvido:  

1.       

2.       

Atividades de Subsídio Global em que seu clube está envolvido:  

1.       

2.       

Projetos de divulgação, promoção e arrecadação de fundos para o Pólio Plus realizados por seu clube no 
ano passado: 

1.       

2.       

3.       
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Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 5 

 

Número de Bolsistas Rotary pela Paz:  

Indicados no ano passado:        

Selecionados pelos curadores no ano passado:        

Total contribuído ao Fundo Anual no ano passado:        

Número de alumni da Fundação Rotária com que o seu clube mantém contato:       

Número de rotarianos que são: 

 Contribuintes Especiais da Fundação Rotária:        

 Membros da Sociedade Arch C. Klumph:       

 Companheiros Paul Harris:         

 Benfeitores:         

 Membros da Sociedade Paul Harris:        

 Membros da Sociedade de Doadores Testamentários:       

Doadores Extraordinários:       

 

Situação no futuro (para todos os clubes em 2013-14)  

Data em que seu clubes estará qualificado:       

Metas referentes à Fundação estabelecidas pelo clube para o próximo ano rotário: 

1.       

2.       

3.       

Meta do clube referente à arrecadação de fundos para o Fundo Anual:       

Meta do clube referente à arrecadação de fundos para o Fundo Permanente:       

Meta do clube referente à arrecadação de fundos para a erradicação da pólio:       

Subsídios Distritais:  

1.       

2.       

O clube realizará projetos nas seguintes áreas de enfoque:  
 Paz e prevenção/resolução de conflitos    Saúde materno-infantil 
 Prevenção e tratamento de doenças   Educação básica e alfabetização 
 Recursos hídricos e saneamento    Desenvolvimento econômico e comunitário 

Subsídios Globais:  

1.       

2.       
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Projetos de divulgação, promoção e arrecadação de fundos para o Pólio Plus realizados por seu clube no 
ano passado: 

1.       

2.       

3.       
Número de Bolsistas Rotary pela Paz:  

Indicados:        

Selecionados pelos curadores:        

Que estratégias seu clube pretende usar para alcançar suas metas referentes à Fundação Rotária? 
(Assinale todas as opções aplicáveis.) 

 Certificar-se de que a Comissão da Fundação Rotária conheça bem os programas da Fundação e 
promova o apoia financeiro á entidade. 

 Conscientizar os associados sobre a relação entre contribuições à Fundação e os programas da 
entidade. 

 Planejar trimestralmente uma reunião do clube para assuntos da Fundação,  especialmente em 
novembro, Mês da Fundação Rotária. 

 Incluir uma breve história sobre a Fundação em toda reunião do clube. 
 Programar apresentações informativas sobre a Fundação. 
 Assegurar que o presidente da Comissão de Clube da Fundação Rotária participe do Seminário 

Distrital da Fundação. 
 Usar subsídios da Fundação para financiar projetos internacionais do clube. 
 Reconhecer associados por contribuições financeiras à Fundação Rotária e participação nos 

programas da entidade. 

Medidas a serem tomadas: 

      

 

 

CAPACITAÇÃO DE LÍDERES 

Situação atual 

Número de sócios que participaram de: 

 Assembleia Distrital        Seminário Distrital da Fundação Rotária       

 Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro Associativo        

 Seminário Distrital de Capacitação       Conferência Distrital       

Número de associados envolvidos em atividades distritais:       

Número de vezes em que recebeu o governador assistente neste ano rotário       

Situação no futuro 

Metas do clube para capacitação de futuros líderes estabelecidas para o próximo ano rotário: 
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Que estratégias o seu clube planeja usar para preparar futuros líderes? (Assinale todas as opções 
aplicáveis.) 

 Incentivar o presidente eleito a participar do Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos  e da 
Assembleia Distrital. 

 Incentivar os presidentes de comissão de clube a participar da Assembleia Distrital. 
 Incentivar ex-presidentes de clube a participar do Seminário Distrital de Capacitação.  
 Indicar um instrutor de clube para desenvolver os conhecimentos e habilidades dos associados. 
 Desenvolver um programa de capacitação de líderes de clube. 
 Utilizar a experiência do governador assistente.  
 Encorajar novos associados a assumir posições de liderança servindo como membros de comissão de 

clube. 
 Sugerir aos associados que visitem outros clubes para trocar ideias e trazer novas informações a seus 

companheiros. 
 Outros (descreva):       

 

Medidas a ser tomadas: 

      

 

 

IMAGEM PÚBLICA 

Situação atual 

Relacione as atividades do clube divulgadas pela mídia, especificando o meio de comunicação usado 
(rádio, imprensa, televisão, internet, etc.): 

      

Situação no futuro 

Metas referentes a imagem pública estabelecidas pelo clube para o próximo ano rotário: 

      

Que estratégias o seu clube pretende usar para alcançar as metas relacionadas à imagem pública? 
(Assinale todas as opções aplicáveis.) 

 Certificar-se de que a Comissão de Imagem Pública do clube seja treinada para conduzir campanhas 
multimídia. 

 Planejar atividades de imagem pública que divulguem projetos do clube. 
 Implementar programa de conscientização pública dirigido a empresários e profissionais com vistas a 

explicar o que o Rotary é e faz. 
 Providenciar para que anúncios de utilidade pública sejam veiculados em canais de televisão, 

estações de rádio, revistas ou jornais locais. 
 Outros (descreva):       

 

Medidas a ser tomadas: 
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ADMINISTRAÇÃO 

Situação atual 

Seu clube segue um Plano de Liderança de Clube?   Sim   Não 

Quando e com que frequência o conselho diretor do clube se reúne?       

Quando as assembleias de clube são realizadas?       

Como o orçamento do clube é preparado?          

O orçamento é analisado por um agente financeiro independente e qualificado?  Sim   Não 

O clube segue um plano estratégico de longo prazo?  Sim   Não 

O clube desenvolveu um sistema para assegurar a continuidade administrativa no conselho diretor do 
clube, nas comissões, etc.?  Sim   Não 

O clube desenvolveu um sistema para favorecer o envolvimento dos associados nas atividades rotárias?  
 Sim   Não 

O clube usa o Portal do Associado no site www.rotary.org/pt para atualizar a lista de associados?  Sim 
  Não 

Com que frequência o boletim do clube é publicado?       

Como são elaboradas as programações semanais do clube:       

O clube tem seu próprio website?  Sim   Não            Com que frequência o site é atualizado?       

O clube comemora os meses especiais do calendário rotário?  Sim   Não 

Com que frequência o clube realiza atividades de companheirismo?       

Como o clube envolve as famílias dos rotarianos nas atividades rotárias?       

 

Situação no futuro 

Como o clube irá conduzir suas atividades administrativas? (Assinale todas as opções aplicáveis.) 
 Reuniões periódicas do conselho diretor do clube. 
 O clube reavaliará o Plano de Liderança de Clube nas seguintes datas:       
 Os planos estratégico e de comunicação serão atualizados nas seguintes datas:      . 
        assembleias de clube foram marcadas para as seguintes datas:       

  

 O clube adotou a última versão do Regimento Interno recomendado para o Rotary Club ou revisou o 
seu próprio Regimento. 

 As eleições do clube serão realizadas em      . 
   

 Um mínimo de       delegados tomarão parte da Conferência Distrital. 
  

 Boletins de clube serão publicados. 

 O site do clube será atualizado       vezes por ano. 
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 Um plano foi desenvolvido para assegurar que programações semanais sejam interessantes e 
relevantes.  

 A frequência mensal será divulgada aos devidos líderes distritais até o dia       do mês seguinte. 
   

 O Portal do Associado será usado para registro dos dados do clube até 1°de julho e 1°de dezembro, 
de modo a contribuir para a precisão dos relatórios semestrais.  

 As mudanças no quadro associativo serão informadas ao RI dentro de       dias de sua ocorrência. 
   

 Os relatórios devidos ao RI, inclusive o relatório semestral, serão submetidos regularmente no prazo 
estabelecido.  

 As seguintes atividades de companheirismo envolvendo todos os associados do clube foram 
planejadas para o ano: 

       
 Outros (descreva):       

 

Medidas a serem tomadas: 

      

 

 

Nosso clube gostaria de receber ajuda do governador ou do governador assistente no que se refere aos 
seguintes aspectos: 

      

 

Nosso clube gostaria de discutir os seguintes tópicos com o governador ou governador assistente 
durante a visita oficial: 

      

 

                                                                         
Assinatura do presidente Ano rotário  Assinatura do governador assistente 

            
Data  Data 
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SUMÁRIO DAS METAS DO ROTARY CLUB DE      ___ 

PARA O ANO ROTÁRIO DE      _ 

Assinale a(s) Avenida(s) de Serviço(s) apropriada(s) a cada meta estabelecida pelo clube para o próximo 
ano rotário. Para uma distribuição balanceada na prestação de serviços, deverá estabelecer pelo menos 
uma meta para cada avenida. A maioria das metas envolverá uma ou duas avenidas. 
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Meta de desenvolvimento do quadro associativo  

      associados até 30 de junho de       
 

     

Metas de prestação de serviços humanitários 

Na própria comunidade: 

      

Em comunidades no exterior: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas relativas à Fundação Rotária  

Meta de arrecadação ao Pólio Plus:       

Meta de arrecadação ao Fundo Anual:        

Meta de arrecadação ao Fundo Permanente:       

O clube participará dos seguintes programas da Fundação:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas referentes à capacitação de líderes 

      

 

     

Metas de imagem pública 

      

 

     

Metas de administração do clube 

      

 

     

Outra meta:       
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O planejamento estratégico envolve a definição de uma visão e metas de apoio que 
possam ser avaliadas frequentemente e adaptadas conforme necessário. Este guia e folha-
tarefa devem ser usados como ponto de partida para elaboração do plano estratégico, 
podendo ser adaptados para atender às necessidades de seu clube. A folha-tarefa pode ser 
preenchida individualmente ou em grupo. Os facilitadores devem se familiarizar com 
estes materiais e elaborar uma programação para as reuniões de planejamento estratégico, 
dedicando a maior parte do tempo para a segunda e terceira parte do processo, que dão 
enfoque ao futuro. 
 
Durante o processo de planejamento estratégico, lembre-se de:  

•  Envolver líderes anteriores, atuais e entrantes do clube;  

•  Obter diferentes perspectivas através do envolvimento de todos os rotarianos do clube 
ou de um grupo que represente a diversidade de seu quadro associativo;  

•  Levar em consideração todas as ideias apresentadas;  

•  Pedir a um facilitador imparcial (ou a um pequeno grupo de facilitadores) para liderar 
as reuniões sobre planejamento estratégico;  

•  Estabelecer metas para o clube que se alinhem às metas do distrito e às prioridades e 
metas do Plano Estratégico do RI;  

•  Preparar-se para analisar o plano anualmente e adaptar suas prioridades estratégicas e 
metas conforme necessário.  

Agosto de 2011 

Diagrama de 
planejamento 
estratégico 
Crie uma visão 
para o clube, com 
prioridades 
estratégicas que o 
ajudarão a alcançá-
la. Então, elabore 
metas anuais em 
apoio a cada 
prioridade.  

 apêndice 3
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Processo 

Seguindo o processo abaixo, elabore um 
plano estratégico com a ajuda dos 
associados e registre suas ideias na 
folha-tarefa anexa.  

1. Onde estamos atualmente? 

• Crie uma lista dos pontos fortes e 
fracos do clube. 

• Crie uma lista das oportunidades e 
desafios da comunidade. 

Ao avaliar a atual situação do clube, 
consulte a publicação Seja um Clube 
Dinâmico: Seu Plano de Liderança de 
Clube para determinar o que o clube está 
fazendo bem e o que pode ser 
melhorado.  

2. Onde gostaríamos de chegar? 

• Crie uma lista de 5 a 10 características 
que você gostaria de ver no clube 
dentro de três a cinco anos.  

• Esboce a visão do clube em uma frase, 
descrevendo como ele deverá ser 
dentro de três a cinco anos. Isto pode 
ser feito individualmente ou em grupo.   

• Finalize a visão com o grupo inteiro e 
certifique-se de que todos concordam 
com ela.  

3. Como chegaremos lá? 

• Defina prioridades estratégicas que 
auxiliarão o clube a alcançar sua visão, 
levando em consideração: 
– Pontos fortes e fracos do clube 
– Programas e Missões do Rotary 

International e da Fundação 
Rotária 

– Ambiente externo 
– Envolvimento de todos os 

associados 

– Possibilidade de alcance dentro de 
três a cinco anos 

• Em grupo, escolha as prioridades 
estratégicas mais importantes – 
aquelas que terão o maior impacto      
no alcance da visão do clube. 

• Identifique metas anuais que apoiem 
cada uma das prioridades. 

• Defina prazos, pessoas e recursos 
necessários para alcançar as metas 
anuais referentes a cada uma das 
prioridades.  

Ao estabelecer as metas anuais, utilize as 
Diretrizes para Avaliar a Eficácia dos 
Rotary Clubs a fim de obter ideias e 
estratégias para alcançá-las.  

4. Como está indo nosso trabalho? 

• Crie uma equipe de planejamento 
estratégico para monitorar o progresso 
e recomendar revisões ao plano, se 
necessário.  

• Reserve recursos suficientes à 
implementação do plano.  

• Avalie constantemente todas as 
decisões para garantir que vão ao 
encontro do plano, fornecendo 
feedback à equipe de planejamento 
estratégico.  

• Analise o plano estratégico anualmente 
com todos os associados do clube, 
inclusive a visão, prioridades 
estratégicas e metas anuais, revisando-
as caso necessário.  

• Repita o processo de planejamento 
estratégico a cada três ou cinco anos 
para criar um novo plano ou manter o 
existente.  
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Folha-tarefa para  
planejamento estratégico 

Use esta folha para criar o plano estratégico do clube. 

1. Onde estamos atualmente?  Data: _____________ 

Pontos fortes Pontos fracos 
  
 
 
 
 

  

Oportunidades para a comunidade (por exemplo: 
novos negócios, população crescente) 

Desafios na comunidade (por exemplo: declínio 
econômico, competição) 

  
 
 
 
 

  

 

2. Onde gostaríamos de chegar? Data-alvo: ______________ 

Principais características no futuro (por exemplo: número de associados, porcentagem de retenção, 
equilíbrio entre projetos locais e internacionais, apoio da Fundação Rotária)  

 
 
 
 
 
 
 

Visão do clube (inclua uma frase que faça o clube se destacar de outros clubes de serviços da 
comunidade, por exemplo: Nossa visão é ser o clube de serviços com o maior número de nacionalidades 
na comunidade ou Nossa visão é ser o clube que dá mais apoio aos jovens em nossa comunidade)  
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3. Como chegaremos lá? 

Para alcançarmos nossa visão, devemos atingir as seguintes metas. (Nas linhas a seguir, descreva cada 
uma das prioridades estratégicas. Nas tabelas, liste as metas anuais que o auxiliarão no alcance de cada 
uma das prioridades. Embora não haja limite no número de prioridades estratégicas e metas anuais do 
plano estratégico, leve em consideração os recursos disponíveis e se concentre em metas que poderá 
alcançar.)  

1ª prioridade estratégica: ______________________________________________________ 

Metas anuais Prazos Recursos necessários Rotariano responsável 

        

        

        

2ª prioridade estratégica: ______________________________________________________ 

Metas anuais Prazos Recursos necessários Rotariano responsável 

        

        

        

3ª prioridade estratégica: _______________________________________________________ 

Metas anuais Prazos Recursos necessários Rotariano responsável 

        

        

        

4. Como está indo nosso trabalho? 

Para monitorar nosso progresso, tomaremos as seguintes medidas. (Enumere as ações que o clube 
realizará para acompanhar a implementação do plano, inclusive prazos para avaliar o progresso – como 
relatórios mensais durante as reuniões do conselho diretor do clube, análises do plano nas Assembleias 
de Clube, revisões anuais.)  
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apêndice 4: Plano estratégico do ri
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As metas para fortalecer e apoiar os clubes são:

 Incentivar inovação e flexibilidade nos clubes

 Incentivar os clubes a participar de atividades humanitárias variadas 

 Promover diversidade no quadro associativo 

 Aumentar o recrutamento e a retenção de associados

 Formar mais líderes rotários

 Criar clubes novos

 Incentivar planejamento estratégico pelos clubes e distritos

As metas para dar mais enfoque e expansão aos serviços humanitários são:

 Erradicar a poliomielite

 Ampliar as atividades sustentáveis de:

 • Programas de Serviços às Novas Gerações

 • As seis áreas de enfoque do Rotary

 Ampliar os contatos e a colaboração com outras organizações 

 Criar projetos significativos tanto local quanto internacionalmente

As metas para aumentar a projeção da imagem pública da organização são:

 Unificar o conhecimento da imagem e marca da organização 

 Divulgar atividades que demonstrem a participação direta dos rotarianos 

 Promover os valores do Rotary 

 Dar mais ênfase aos Serviços Profissionais

 Incentivar os clubes a divulgar a oportunidade de interação e suas atividades locais

www.rotary.org/pt/strategicplan
PT–1211 

4400
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Anotações



Administração  
do clube

O site do RI e o Portal do Associado são essenciais na 
administração de seu clube. Governadores assistentes e seus 
representantes da equipe de Suporte a Clubes e Distritos (CDS) 
podem responder às dúvidas que você tiver. 

Em última instância, a administração do clube está sob a supervisão 
do conselho diretor, o qual é liderado pelo presidente do clube. Cabe 
à equipe de líderes, especialmente à Comissão de Administração, 
auxiliar o presidente no cumprimento de tarefas administrativas de 
modo a maximizar o funcionamento do clube.

Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são:

•	 Formar uma Comissão de Administração e reunir-se com seus 
membros. 

•	 Familiarizar-se com normas e procedimentos do clube consultando 
as versões mais atualizadas dos Estatutos Prescritos para o Rotary 
Club e do Regimento Interno Recomendado para o Clube.

•	 Atualizar os Estatutos e Regimento Interno do clube com o auxílio 
de outros líderes.

3
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http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
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•	 Determinar quais melhores práticas do seu Plano de Liderança de 
Clube podem fortalecer o clube.

Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Cumprir requisitos administrativos do distrito e do RI.

 − Supervisionar o cumprimento das exigências relativas à 
apresentação de relatórios.

 − Trabalhar com o secretário do clube para assegurar que os 
devidos relatórios e formulários sejam enviados ao RI e ao 
distrito no prazo determinado.

 − Manter os dados do clube atualizados e pagar as cotas semestrais 
dentro do prazo.

 − Supervisionar o gerenciamento das finanças do clube.

 − Minimizar riscos durante as atividades do clube.

•	 Garantir que as Marcas do Rotary sejam usadas apropriadamente.

•	 Organizar reuniões semanais, reuniões do conselho diretor e 
Assembleias de Clube.

•	 Incentivar a participação dos associados na Assembleia Distrital e 
em outros encontros de treinamento, conforme apropriado.

•	 Preparar-se para a visita do governador de distrito e para as 
reuniões com o governador assistente.

O Official Directory traz os dados de contato de dirigentes do RI e 
da Fundação; comissões, grupos de apoio e funcionários; distritos 
e governadores; e lista em ordem alfabética dos clubes com os 
respectivos dados de contato.

Padrões mínimos
O Conselho Diretor do RI adotou os seguintes padrões mínimos para 
garantir que o clube funcione eficazmente: 

•	 Pagar cotas per capita ao Rotary International.

•	 Realizar reuniões regularmente.

•	 Assinar a revista The Rotarian ou uma das revistas regionais do 
Rotary.

•	 Implementar projetos que atendam às necessidades de comunidades 
locais e em outros países.

•	 Manter relacionamentos de cooperação por todo o distrito.

•	 Receber o governador, governador assistente ou outro 
administrador do Rotary International.

•	 Ter seguro apropriado de proteção contra terceiros.

•	 Agir em conformidade com os documentos estatutários, 
principalmente os Estatutos e o Regimento Interno do RI e o Código 
Normativo do Rotary.

•	 Pagar taxas ao distrito e RI sem ajuda externa.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/members/policiesandprocedures/policydocuments/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/pt/members/policiesandprocedures/policydocuments/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/code_ri_current.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/code_ri_current.pdf
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•	 Fornecer dados de quadro associativo ao RI em tempo hábil.

•	 Resolver conflitos no clube de forma diplomática.

•	 Não dar início ou continuidade a litígios contra o Rotary 
International, Fundação Rotária, fundações associadas, Secretaria 
do Rotary ou a seus escritórios internacionais.

Estes padrões mínimos são apenas uma prévia do que o clube precisa 
para ser bem-sucedido. Trabalhe com o governador assistente para 
assegurar que o clube exceda os padrões mínimos.

Comissão de Administração
Assegurar que a administração do clube seja eficaz deve ser um 
esforço coletivo. O presidente de clube é responsável por liderar tal 
empenho, enquanto a Comissão de Administração do Clube, uma das 
cinco recomendadas para o clube, se encarrega de tarefas específicas. 
Os Rotary Clubs têm a liberdade de alterar seu Regimento Interno 
para que reflita as responsabilidades da referida comissão, e podem 
adicionar subcomissões se necessário. Veja Apêndice 9 para modelo de 
estrutura de reuniões.

O secretário e o tesoureiro devem fazer parte desta comissão, e o 
presidente desta integra sua equipe de líderes de clube.

A Comissão de Administração do Clube:

•	 Ajuda o secretário do clube a monitorar o comparecimento às 
reuniões.

•	 Entrega lista atualizada de associados e relatórios ao Rotary 
International. 

•	 Ajuda o tesoureiro do clube a recolher cotas.

•	 Organiza reuniões de clube. 

•	 Organiza eventos para os associados se interagirem.

•	 Produz o boletim e mantém o site do clube.

Reuniões
Reuniões de clube, distrito e internacionais permitem aos rotarianos 
aprender mais sobre a organização, ajudam a formar futuros líderes 
e são uma boa ocasião para as pessoas interagirem. Você terá que 
organizar: 

•	 Reuniões de clube

•	 Assembleias de Clube

•	 Reuniões do conselho diretor

•	 Visitas do governador assistente

•	 Visita do governador do distrito

Durante reuniões do conselho diretor, comunique claramente suas 
expectativas e dê tempo aos membros do conselho para falar de suas 
atividades e discutir qualquer assunto necessário. Nas reuniões e 
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Assembleias de Clube, e em seu website e boletim de clube, você pode 
divulgar encontros distritais e internacionais, principalmente:

•	 Convenção do RI

•	 Assembleia e Conferência Distrital, e Seminários da Fundação, do 
Quadro Associativo e de Capacitação

Mais informações no Apêndice 5.

Reuniões de clube
As reuniões do clube são presididas por seu presidente, devendo 
oferecer programas interessantes que visem maior conhecimento 
sobre o Rotary, reforçar o valor de permanecer no clube e aumentar 
a conscientização sobre questões locais e mundiais. A Comissão 
de Administração do Clube elabora a programação das reuniões 
de acordo com as diretrizes. Veja as recomendações para o 
planejamento de reuniões no Manual da Comissão de Administração 
do Clube (226A-PT). 

Como as reuniões do clube podem durar uma hora ou mais, adapte as 
programações abaixo de acordo com as necessidades do clube.

Reunião de 90 minutos Reunião de 60 minutos
Atividade Duração Atividade Duração
Abertura  5 min Abertura  5 min

Refeição 30 min Refeição 30 min

Palavras do presidente 20 min  Palavras do presidente

  Apresentação de rotarianos e 
convidados visitantes

  Apresentação de rotarianos e 
convidados visitantes

 Anúncios  Anúncios

 Relatórios de comissões  Relatórios de comissões

 Assuntos do clube  Assuntos do clube

Programa 30 min Programa 20 min

 Apresentação do orador  Apresentação do orador

 Discurso do orador  Discurso do orador

Comentários finais do 
presidente

 5 min Comentários finais do 
presidente

 5 min

 Encerramento  Encerramento

Planeje as 
reuniões de 
forma que 
coincidam 
com datas 
importantes 
do cronograma 
rotário.

Comunique claramente as suas expectativas durante as reuniões 
do conselho diretor e dê aos membros do conselho tempo suficiente 
para relatarem suas atividades e projetos, e para discutirem itens 
adicionais. 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226a_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226a_pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/members/events/calendar/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/pt/members/events/calendar/Pages/ridefault.aspx
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Assembleias de Clube
A maioria dos clubes costuma ter entre quatro e seis assembleias ao 
ano para facilitar a comunicação entre líderes de clube e distrito e os 
associados. Incentive todos a comparecerem, principalmente aqueles 
que se associaram recentemente.

Você, ou outro dirigente se preciso for, deve presidir estas 
assembleias. Antes de planejar o evento, busque as opiniões dos 
associados para que a reunião trate de seus interesses e preocupações.

Quando Propósito
Logo após a Assembleia 
Distrital (antes de 1° de 
julho)

Descrever, revisar e discutir planos sugeridos e criados na 
Assembleia Distrital e como o clube pode incorporar o lema e as 
ênfases do ano (presidido pelo presidente eleito)

Depois de 1° de julho Discutir as metas para o ano

Duas semanas antes da 
visita do governador

Preparar para a visita do governador

Durante a visita do 
governador

Discutir o status do clube com o governador

No meio do ano rotário 
(janeiro/fevereiro)

Avaliar o progresso do clube em direção às metas e determinar 
o plano do clube para o resto do ano

Abril ou maio Fornecer uma oportunidade para discussão aberta (implementar 
ideias e sugestões para materializar os planos do clube)

Visita do governador
Uma das principais responsabilidades do governador é visitar todos 
os clubes para dar apoio e atualizá-los quanto às metas distritais. Ao 
mesmo tempo os clubes podem falar de seu progresso em direção a 
suas metas e preocupações. 

De preferência, a visita deve coincidir com um evento importante de 
clube, como:

•	 Entrega do diploma de admissão

•	 Cerimônia de ingresso de novos associados

•	 Programa de orientação de novos associados

•	 Entrega de prêmio

•	 Evento da Fundação Rotária

•	 Reunião interclubes

Promova o evento em comunicados de clube e peça a opinião dos 
associados. Para se preparar à visita:

•	 Avalie o progresso do clube em direção às metas constantes das 
Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs, as quais 
devem ser discutidas durante a visita.

•	 Obtenha os relatórios detalhando planos, atividades e conquistas das 
comissões.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
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Eleições
Você terá que fazer a eleição de dirigentes e diretores. O processo de 
seleção para membros do conselho diretor e outros dirigentes do clube 
deve estar especificado no Regimento Interno do Clube, ao qual todos 
os associados devem ter acesso. Todo dirigente e diretor deve ser 
associado do clube e estar em dia com suas obrigações. 

O clube tem que realizar uma reunião de tomada de posse dos novos 
dirigentes e diretores no começo de cada ano rotário (veja modelo no 
Apêndice 6).

Portal do Associado
Pelo Portal do Associado do site www.rotary.org/pt é possível tratar 
assuntos administrativos de forma rápida e eficaz, dando mais 
continuidade entre as lideranças e garantindo que o RI obtenha os 
dados mais atualizados de seu clube. Somente você e o secretário do 
clube poderão dar acesso ao Portal a outros dirigentes. Cadastre-se no 
Portal do Associado para ver dados de clube, atualizar informações, 
colocar metas de clube e fazer cursos.

Veja como 
navegar pelo 
Portal do 
Associado em 
www.rotary.org 
/pt/elearning.

Permissões no Portal do Associado*

Item Presidente Secretário Tesoureiro Rotarianos
Acesso a Grupos de Trabalho x

Acesso a formulários x

Atualizar dados de clube x x

Atualizar dados quadro associativo x x

Ver relatórios de contribuição e de 
reconhecimentos

x x

Ver saldo diário x x x

Ver relatórios SHARE e Pólio Plus x x x

Contribuir à Fundação Rotária x x x x

Ver histórico de contribuição x x x x

Consultar o Official Directory x x x x

Gerenciar assinaturas de boletins x x x x

Atualizar dados de contato x x x x

* Presidentes de Comissão de Clube da Fundação Rotária têm acesso aos relatórios da Fundação.

http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.org/pt/elearning
http://www.rotary.org/pt/elearning
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Requisitos do RI e Fundação Rotária quanto à entrega de 
relatórios
Para que as comunicações do RI, incluindo relatórios semestrais, 
cheguem aos destinatários de seu clube, é preciso que os dados do 
clube estejam sempre atualizados, preferencialmente pelo Portal do 
Associado.

Todo Rotary Club deve suprir as seguintes informações: 

•	 Para o RI

 − Relatórios semestrais (até 1° de julho e 1° de janeiro), com os 
pagamentos das cotas per capita.

 − Alterações no quadro associativo.

 − Alterações nas informações de dirigentes ou reuniões.

 − Dados para o Official Directory (até 10 de dezembro).

 − Assinaturas individuais e de clube da The Rotarian ou revista 
regional.

 − Taxa do Conselho de Legislação (somente em julho).

•	 Para a Fundação Rotária

 − Uso de fundos da Fundação (se o clube recebeu subsídio).

•	 Para o distrito

 − Metas do clube (tome por base as Diretrizes para Aumentar a 
Eficácia dos Rotary Clubs e as Metas do Clube quanto à Captação 
de Recursos).

 − Dados mensais de frequência.

 − Metas de quadro associativo (até 1° de junho).

Estatutos e Regimento Interno do clube
Os Estatutos Prescritos para o Rotary Club devem ser adotados por 
todos os clubes que integram o Rotary International, pois proveem um 
sistema operacional eficaz. Os Estatutos Prescritos para o Rotary Club 
serão atualizados em 2013 e 2016, para refletir as emendas aprovadas 

no Conselho de Legislação. Certifique-se de que 
seu clube está usando a versão mais recente 
dos Estatutos. 

O Regimento Interno do clube oferece 
diretrizes para administração do clube que 
não fazem parte dos estatutos. O Regimento 
Interno Recomendado para o Clube reflete 
normas atuais do Rotary, devendo ser adaptado 
para incorporar a identidade de seu clube. O RI 
incentiva os clubes a examinar e atualizar seu 
Regimento conforme necessário. 

O clube deve votar sobre as propostas de 
emenda, sendo que os associados devem ser 

Mais informações 
no Manual do 
Secretário de 
Clube.

 Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos de Clube | 26              
Distrito XXXX 

Emendas ao regimento interno 
recomendado para o clube 

sim 

não 

PRESENTE 

Exemplo: 
63 sócios em um clube  
21 sócios estão presentes  
14 ou mais sócios precisam 
votar SIM para que a emenda 
seja aprovada 

Quorum = 1/3 dos sócios 
Aprovado ≤ 2/3 do quorum 

http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/229pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/229pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/229pt.pdf
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informados sobre as emendas propostas no mínimo 10 dias antes da 
reunião; certificar-se de que o quorum de pelo menos um terço dos 
associados representativos esteja presente para votar na reunião. 

Aprovar a emenda se tiver o apoio de no mínimo dois terços dos 
associados presentes; certificar-se de que a emenda está de acordo 
com os Estatutos Prescritos para o Rotary Club e com os Estatutos e 
Regimento Interno do RI.

Gerenciamento financeiro
Como presidente, você é responsável por administrar os recursos 
financeiros do clube, garantir o gerenciamento apropriado de verbas 
e assegurar o cumprimento das leis locais, inclusive as referentes 
a imposto de renda e organizações sem fins lucrativos. Veja a lista 
de verificação de melhores práticas de gerenciamento financeiro no 
Apêndice 7.

Cotas e taxas
Trabalhe com o tesoureiro na revisão ou estabelecimento de um 
sistema para arrecadar cotas e taxas.

Cotas de clube As cotas de clube, cujo valor é estipulado anualmente, 
podem ser recolhidas semanal, mensal ou trimestralmente conforme 
determinado pelo clube. As cotas variam de clube para clube e são 
usadas para custear despesas operacionais como reuniões, refeições, 
pequenas lembranças e materiais.

Jóias de admissão Taxa referente à jóia de admissão de novos 
associados deve estar especificada no Regimento Interno do Clube e se 
aplicar a todos os associados, com exceção de ex-rotarianos, rotarianos 
transferidos e rotaractianos.*

Taxas do distrito Muitos distritos recolhem cotas per capita de seus 
clubes para financiar projetos e atividades administrativas distritais. 
O valor dessas cotas é aprovado anualmente no PETS, Assembleia ou 
Conferência Distrital. 

Cotas per capita para o RI O RI solicita que duas vezes por ano os 
clubes paguem cotas per capita, como segue:

2012-13: US$26,00 
2013-14: US$26,50†

Todas as cotas, inclusive as pró-rateadas, devem ser pagas até  
1° de julho e 1° de janeiro. Para cada novo associado admitido em 
determinado semestre, o clube deve pagar cotas rateadas ao RI de 
1/6 (um sexto) da cota semestral relacionada acima para cada mês de 
associação do novo rotariano. 

* Veja o artigo 11 dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club.

†  As cotas só mudarão depois de 2013-14 se assim aprovado pelo Conselho de 
Legislação.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/constitution_club_pt.pdf
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As cotas per capita servem para custear despesas operacionais gerais 
do Rotary International e dão acesso a seus serviços e recursos, 
inclusive produção de materiais em outros idiomas, apoio a clubes e 
distritos, treinamento para líderes de clube e manutenção do site  
www.rotary.org/pt. 

Taxas do RI Além das cotas per capita, rotarianos devem pagar a 
assinatura de uma revista rotária, taxas do Conselho de Legislação e 
outras despesas 

Relatório semestral (SAR) 
O RI envia o kit do relatório semestral (SAR) aos clubes no final 
de junho (para pagamento em julho) e no final de dezembro (para 
pagamento em janeiro). O kit contém: 

•	 Lista do quadro associativo, que serve de base para o cálculo da 
quantia devida. O secretário do clube deve atualizar esta lista.

•	 Fatura com cotas pró-rateadas e cotas per capita devidas ao RI, taxa 
do Conselho de Legislação e assinaturas da revista (dois rotarianos 
que residam no mesmo endereço têm a opção de fazer assinatura 
conjunta da revista). O tesoureiro deve recalcular a quantia devida 
usando a folha-tarefa SAR constante do kit. 

Através do Portal do Associado, o clube deve manter os dados de 
quadro associativo atualizados para que o faturamento seja feito 
com base em números reais. Mesmo que o clube tenha menos de 
10 associados, ainda assim será obrigado a pagar cotas per capita 
referentes a no mínimo 10 associados. O presidente, secretário ou 
tesoureiro do clube pode quitar a conta pelo Portal do Associado com 
cartão de crédito.

Se o secretário não receber o kit até o fim de julho ou janeiro, poderá 
imprimir cópia dos documentos através do Portal do Associado ou 
solicitar a data@rotary.org ou ao escritório internacional.

O pagamento de cotas ao distrito e ao RI garante que o clube continue 
sendo membro da organização e tenha todos os benefícios.

Desativação e reativação
Clubes que não pagam suas cotas e taxas ao RI são desativados 
e deixam de receber os serviços do RI e do distrito. O clube cujo 
associado fizer malversação de fundos da Fundação Rotária pode ser 
desativado ou ter sua associação cancelada.

Desativação

•	 Seis meses após o prazo final de 1° de janeiro ou 1° de julho, os 
clubes que estiverem devendo US$250 ou mais são desativados.

•	 Os clubes que não quitarem suas dívidas até 365 dias da data de 
desativação não poderão voltar a integrar o RI com seu antigo nome, 
histórico e data de fundação, nem terão direito à reativação.

http://www.rotary.org/pt
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Reativação

•	 Dentro de 90 dias após sua desativação, o clube deve quitar todas 
as obrigações financeiras devidas, pagar as cotas semestrais 
acrescidas no período entre desativação e reativação e mais US$10 
de taxa de reativação por associado. O clube deve pagar a quantia 
referente a 10 associados, mesmo que tenha menos de 10 associados. 

•	 Se tiver transcorrido mais de 90 dias desde a data de desativação, 
e contanto que não sejam mais de 365 dias, além de cumprir os 
requisitos para reativação em menos de 90 dias descritos logo 
acima, o clube deve submeter um formulário de reativação e pagar 
taxa adicional de US$15 por associado. Esta taxa também deve ser 
paga para pelo menos 10 associados. 

Cancelamento do título de associado

O associado que não quitar dívidas dentro de 30 dias do vencimento 
deve ser notificado por escrito pelo secretário quanto à quantia devida 
e o prazo para sua quitação. A partir de então, contam-se 10 dias e, 
caso o pagamento não seja feito, o cancelamento do título de associado 
poderá ser decidido pelo conselho diretor, que pode revogar sua 
decisão e autorizar a volta do associado desde que este solicite e quite 
a dívida pendente com o clube.

Impostos
Consulte a lei fiscal junto ao Fisco ou um contador qualificado para 
saber que documentos devem ser apresentados por seu clube. A 
Comissão Distrital de Finanças e os governadores assistentes deverão 
assisti-lo na tarefa de instruir os clubes quanto a tais requisitos. 

Arrecadação de fundos
Se o seu clube fizer campanha de arrecadação de fundos, siga as 
seguintes normas:

•	 Declarar à Receita Federal as verbas arrecadadas em campanhas de 
arrecadação de fundos.

•	 Especificar o destino dos fundos arrecadados, ou seja, se irão para 
um clube, fundação do distrito, Fundação Rotária ou outra entidade. 

•	 Emitir recibos se os doadores forem elegíveis à dedução de imposto 
de renda.

•	 Separar as doações à Fundação Rotária dos pagamentos ao Rotary 
International.

Mais informações no Manual da Comissão de Projetos Humanitários.

Fundações de clube. Se seu clube já tem ou está para estabelecer uma 
fundação, certifique-se de que todas as leis locais sejam obedecidas. 
Consulte o órgão governamental de direito para saber quais são as 
exigências quanto à entrega de relatórios. Para mais informações, 
contate seu representante da equipe CDS no escritório internacional 
que atende a sua área.

O Manual do 
Tesoureiro 
de Clube traz 
informações 
sobre fundações 
de clube.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226d_pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/220pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/220pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/220pt.pdf
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Gerenciamento de riscos
Como presidente de clube, você terá a responsabilidade de minimizar 
riscos e salvaguardar os ativos, os associados do clube e os 
participantes de seus programas. Ao planejar atividades, responda às 
perguntas abaixo de forma a reduzir riscos pessoais e para o clube: 

•	 O que pode ocorrer de errado? 

•	 Se algo der errado, como resolverei o problema ou como o clube 
tratará a questão? 

•	 Como os prejuízos serão pagos? 

Caso haja grande possibilidade de que algo errado aconteça, é possível 
reduzir os riscos adotando as seguintes medidas: 

•	 Não realize o evento ou atividade.

•	 Modifique o evento ou atividade de modo a diminuir os riscos.

•	 Prepare um plano para lidar com qualquer eventualidade. 

•	 Una-se a outra organização que aceite compartilhar os riscos.

Embora acordos verbais sejam comuns, o RI recomenda que sejam 
assinados contratos formais nos quais estejam claramente definidas as 
responsabilidades de cada parte e estipuladas as cláusulas que limitem 
riscos. Tais contratos devem ser lidos cuidadosamente com o auxílio 
de um advogado, e guardados por vários anos. 

Clubes devem buscar aconselhamento jurídico para saber como se 
proteger contra riscos, seja obtendo personalidade jurídica ou seguro 
apropriado para suas atividades. Caso ainda não o tenham, os clubes 
fora dos Estados Unidos devem considerar adquirir seguro adequado 
às suas atividades e para proteger seus diretores, dirigentes e 
funcionários. Para mais detalhes, consulte o Manual de Procedimento. 

uso das Marcas do Rotary
O emblema do Rotary identifica os clubes e distritos rotários em todas 
as partes do mundo. Cabe aos rotarianos proteger a integridade do 
emblema e assegurar que estará disponível aos clubes e distritos no 
futuro.

O Rotary International é proprietário de marcas comerciais e marcas 
de serviços (chamadas “Marcas do Rotary”). Consulte o Apêndice 8 
para a lista pertinente.

Trabalhe com a Comissão de Projetos Humanitários para garantir que 
o clube siga as normas do RI para reprodução e uso de suas marcas 
em websites e projetos. Consulte o Manual de Procedimento e o Código 
Normativo para mais informações. Seu representante da equipe CDS 
também pode ajudar.

Mais informações no Guia de Identidade Visual.

Melhores 
práticas em 
gerenciamento 
de riscos estão 
no Apêndice 7.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/035pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/035pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/AboutUs/ContactUs/CDSandFinancialReps/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/547pt.pdf
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Reprodução do emblema do Rotary
Ao reproduzir o emblema rotário, siga as diretrizes aprovadas pelo 
Conselho Diretor do RI,que permitem a clubes, distritos e entidades* 
rotárias a usar as Marcas do Rotary:

•	 O emblema não pode ser alterado ou obstruído de forma alguma, e 
somente pode ser reproduzido em sua totalidade. 
 
 
  

O problema mais comum é a reprodução parcial do emblema. Evite os 
seguintes usos impróprios: 

•	 O rasgo da chaveta está faltando. 
 
 

•	 O centro do emblema está preenchido. 
 
 

•	 O emblema está parcialmente coberto ou modificado. 
 
 
  

As Marcas do Rotary não devem ser usadas para fins comerciais ou 
em campanhas políticas. Elas podem aparecer em papéis timbrados 
e outros impressos de clubes e distritos, ou mesmo em cartões de 
visita pessoais, mas não podem ser colocadas em cartões de visita 
ou papéis timbrados usados em negócios. As reproduções incorretas 
em publicações eletrônicas devem ser corrigidas o quanto antes e as 
usadas em publicações impressas devem ser corrigidas na impressão 
seguinte do material.

Os clubes podem baixar logotipos do RI, Fundação Rotária e 
programas pelo site www.rotary.org/graphics ou encomendar 
Rotary Logos em CD (234-MU).

*  A definição de entidade rotária é Rotary International, Fundação Rotária, 
Rotary Club ou grupos de Rotary Clubs, distrito do RI ou grupos de distritos do 
RI (inclindo atividade multidistital ou grupo administrativo multidistral), Grupo 
Rotarianos em Ação, Grupo de Companheirismo do Rotary, Comissão Anfitriã 
de Convenção do RI e unidades territoriais do Rotary International. Programas 
individuais do RI não são tidos como entidades rotárias.

http://www.rotary.org/graphics
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Diretrizes para escolha de nome
Quando o nome, emblema ou outra Marca do Rotary aparecer 
acompanhado do nome de projeto ou programa de um clube, 
providencie para que o nome do projeto seja colocado próximo do 
emblema e receba igual destaque. 

Exemplos corretos de nome incluem: 

•	 Projeto de limpeza do Rotary Club de Valley

•	 Parque do Centenário — Rotary Club de Mountain City

•	 www.rotaryclubdequalquercidade.org

Para diretrizes específicas quanto a uso do nome e emblema rotários 
consulte o artigo 33.020.7 do Código Normativo ou contate seu 
representante da equipe CDS.

Marcas do Rotary em mercadorias para arrecadação de fundos
Aproximadamente 300 fornecedores estão autorizados a fabricar 
produtos com Marcas do Rotary. Uma lista desses fornecedores 
encontra-se em www.rotary.org/pt e no Official Directory.

Se o seu clube quiser angariar verbas para um projeto vendendo 
mercadorias com o nome, emblema ou outras Marcas do Rotary, 
certifique-se que o produto seja proveniente de fornecedor licenciado 
e mostre o nome do Rotary Club, o nome do projeto ou evento e as 
datas correspondentes. Caso o clube queira vender mercadorias para 
arrecadar fundos para projeto de longa duração, deverá obter licença 
do Rotary International. Envie perguntas sobre licenciamento a 
rilicensingservices@rotary.org. 

http://www.rotary.org/pt
mailto:rilicensingservices@rotary.org
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Chamado à ação

O que você ainda precisa saber sobre administração de clube?

Como fazer com que suas reuniões sejam eficazes e interessantes para que os associados 
fiquem motivados?

Que ideias inovadoras você tem para seu ano?

Quais são suas metas pessoais para administrar seu clube?

Quem você consultará quando tiver dúvidas sobre como administrar seu clube?

Como você utilizará o Portal do Associado?
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apêndice 5: eventos distritais e internacionais

Seminário de treinamento de Presidentes Eleitos (PEtS)
O PETS acontece em fevereiro ou março e seu comparecimento é obrigatório.

Assembleia Distrital
Esta assembleia acontece entre março e maio para dar aos novos presidentes de comissão, 
secretário, tesoureiros e presidentes eleitos o conhecimento necessário para que ajudem seus 
clubes a alcançar metas. O encontro é uma boa oportunidade de conhecer o governador eleito, 
os novos governadores assistentes e comissões.

Seminário Distrital do Quadro Associativo
Este seminário costuma acontecer depois da Assembleia Distrital para preparar os líderes de 
clube a trabalhar as atividades neste sentido. Você e os integrantes da Comissão de Clube de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo devem comparecer para aprender novas estratégias 
de recrutamento e retenção de associados. Aberto a todos os rotarianos interessados no 
assunto.

Conferência Distrital
Esta conferência permite aos Rotary Clubs discutirem questões importantes, aprenderem 
sobre programas rotários e destacar atividades de sucesso de clubes e distritos, além de 
desfrutar da companhia de outras pessoas do distrito. Incentive o comparecimento de todos os 
associados.

Seminário Distrital de Capacitação
Este seminário, realizado junto com a Conferência Distrital, ajuda os associados a aprenderem 
mais sobre o Rotary em nível distrital. Ex-presidentes e líderes de clube são incentivados a 
comparecer. 

Seminário Distrital da Fundação Rotária
Este seminário destaca os benefícios de se participar da Fundação Rotária, com ênfase em seus 
programas e normas. Ele é voltado a integrantes da Comissão de Clube da Fundação Rotária e 
outros rotarianos interessados no assunto.

Convenção do RI
A Convenção acontece em maio ou junho para celebrar as conquistas do Rotary, promover 
companheirismo e propiciar aos rotarianos a troca de ideias e estratégias para fortalecer os 
clubes e programas distritais. 
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apêndice 6: Posse de dirigentes de clube

Embora não haja requisitos especiais para tomada de posse, recomenda-se que o clube realize 
cerimônia em homenagem aos novos dirigentes e às realizações dos dirigentes que estão 
deixando o cargo. Seguem sugestões que podem ser adaptadas de acordo com os costumes 
locais.

1. Pronunciamento do presidente de saída (que preside este evento)

2. Agradecimento aos dirigentes e diretores que estão deixando a função

3. Reconhecimento aos dirigentes e diretores que permanecerão na função

4. Posse do novo presidente

Juramento do presidente:

Eu, 
, 

como presidente do Rotary Club de  

, 

farei tudo o que estiver ao meu alcance para desempenhar minha função com a mais alta 
competência, tratando os assuntos do clube com a mesma seriedade e desvelo usados no 
mundo de negócios, de acordo com os Estatutos e Regimento Interno do clube.

5. Entrega do distintivo de ex-presidente ao presidente de saída

6. Posse dos novos dirigentes e diretores

Juramento dos dirigentes e diretores:

Eu, , 

aceito e compreendo as responsabilidades inerentes à função para a qual fui eleito, e 
trabalharei com diligência para a melhoria do clube.

7. Apresentação dos presidentes de comissão

8. Transferência do martelo

Presidente de saída:

Eu declaro ser oficial a tomada de posse dos novos dirigentes e diretores e passo o 
martelo ao novo presidente, simbolizando a transferência de administração no clube. 

 

9. Discurso do novo presidente
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apêndice 7: Melhores práticas em gerenciamento 
financeiro e de riscos

Ao completar todos os itens abaixo, você contribuirá à transparência das finanças do clube e 
distrito.

Gerenciamento financeiro
•	 Cadastramento do clube/distrito em órgão governamental (se exigido). 

•	 Entrega anual da documentação fiscal do clube/distrito (se exigido por lei local ou federal).

•	 Abertura de contas bancárias de clube/distrito, com dois signatários para cada conta.

•	 Estabelecimento de procedimentos para o manuseio de fundos de clube/distrito.

•	 Estipulação de orçamento e total aderência a este.

•	 Análise da taxa per capita distrital, para garantir que esteja de acordo com as necessidades 
do distrito.

•	 Certificação de que o clube/distrito utilize processo para enviar contribuições à Fundação 
Rotária e de que todos os clubes estipulem procedimentos para o envio de pagamentos ao 
Rotary International.

•	 Conhecimento e obediência às leis que regulam doação de fundos.

•	 Análise anual do relatório financeiro feita por contador independente, que não esteja ligado à 
administração dos fundos do clube/distrito.

•	 Implementação de sistema no clube e distrito, para que estes tenham como aprender sobre 
melhores práticas, e que essas sejam passadas aos novos líderes anualmente.

Gerenciamento de riscos
•	 Redução da ocorrência de riscos pensando, de antemão, o que pode dar errado, como o 

presidente ou clube irá tratar o assunto e como as perdas serão reparadas/pagas. 

•	 Uso de contratos escritos e assinados, com documentação guardada por vários anos depois 
do evento. Advogados devem fazer a negociação de contratos. 

•	 Verificar que o clube/distrito possui seguro apropriado que cubra suas atividades e 
operações, conforme apropriado para a área do clube/distrito. Contate seu agente de seguros 
para identificar o melhor produto para seu clube/distrito.
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apêndice 8: Marcas do rotary

As marcas do Rotary incluem a palavra Rotary, o emblema rotário, os nomes e logotipos dos 
programas do RI e da Fundação Rotária, os lemas do RI, logotipos de convenções e diversos 
outros termos e imagens, como os exemplos a seguir. Consulte o Código Normativo do Rotary 
para a lista completa. 

End Polio Now
Every Rotarian, Every Year
A Global Network of Community Volunteers
Humanity in Motion 
Interact®, Interact Club®

Interota®

Paul Harris®

Paul Harris Fellow®

The Permanent Fund to Secure Tomorrow®

PolioPlus®

RI®

RITS®

Rotaract®, Rotaract Club®

Rotarian®

The Rotarian®

Rotary®, Rotary Club®

Rotary Community Corps
The Rotary Foundation®

The Rotary Foundation of Rotary  
 International®

Rotary International®

Rotary Leader
Rotary.org
Rotary World Magazine Press
Rotary Youth Exchange
Rotary Youth Leadership Awards
RYLA®

Service Above Self®

One Profits Most Who Serves Best
TRF

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/code_ri_current.pdf
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Anotações



Liderando rotarianos 

Certifique-se de que sua equipe de liderança possua as habilidades 
necessárias e forme futuros líderes organizando um workshop com 
base na publicação Capacitação de Líderes — Guia para Elaboração 
de Programa (250-PT). Este guia também pode servir como 
referência para suas funções de liderança.  

Seu sucesso como presidente de clube dependerá da relação de 
trabalho que terá com os associados e líderes do distrito. É importante 
ser ao mesmo tempo líder e administrador do clube, provendo aos 
associados uma visão futurista, motivando-as à ação, delegando 
responsabilidades, garantindo o cumprimento dos prazos e cuidando 
para que haja uma via de comunicação direta e aberta com a equipe de 
liderança do clube.

Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são: 

•	 Nomear membros para as comissões de clube com base em suas 
habilidades e potencial para crescimento.

•	 Preparar os líderes do clube para o ano seguinte. 

4
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http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/250pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/250pt.pdf
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•	 Compreender o papel do distrito com relação ao apoio aos clubes.

•	 Dar continuidade à liderança entre os líderes do clube e as 
comissões.

Como presidente, suas responsabilidades são: 

•	 Garantir comunicação clara entre os líderes de clube e de distrito. 

•	 Prestar reconhecimento a líderes e associados do clube por meio de 
entrega de prêmios.

•	 Motivar os associados a atingirem suas metas.

•	 Escutar todos os associados e assegurar que suas necessidades 
sejam atendidas.

trabalho com o clube
Sabendo que a equipe entrante de líderes do clube estará encarregada 
do alcance das metas, é recomendável envolver seus integrantes no 
processo de elaboração de tais metas. Primeiro, chegue a um consenso 
sobre o que o clube quer alcançar e estabeleça as medidas necessárias 
à obtenção dos resultados. Ao delegar responsabilidades à equipe 
de líderes do clube, terá mais tempo para motivar os associados a se 
envolver em projetos e atividades rotárias.

Incentive os líderes do clube a participar dos treinamentos distritais e 
trabalhe com estes no preparo de futuros líderes de modo a assegurar 
uma transição tranquila ao ano rotário seguinte.

Conselho diretor do clube
O conselho diretor, que é o órgão governante do clube, é formado pelo 
presidente, vice-presidente, presidente eleito, presidente indicado, 
secretário, tesoureiro, último presidente e outras pessoas adicionais se 
especificado no Regimento Interno do clube.

A equipe de liderança do clube inclui os membros do conselho 
diretor, o instrutor do distrito, o sergeant-at-arms e os presidentes 
de comissão. 

Os diretores são eleitos para administrar os interesses do clube 
como um todo. Você deverá trabalhar em estreita colaboração com 
os membros do conselho na implementação dos planos do clube e nos 
trabalhos para alcance das metas. De acordo com o Regimento Interno 
Recomendado para o Clube, o conselho diretor encarrega-se de:

•	 Orientar os dirigentes do clube e os membros de comissão.

•	 Eleger um associado para servir como sergeant-at-arms.

•	 Supervisionar o orçamento do clube. 

 − assegurando que o orçamento inclua valores realistas para a 
operacionalização do clube e os projetos humanitários;

 − aprovando todas as despesas não previstas no orçamento inicial.

•	 Aprovar ou não associados em potencial e dentro de 30 dias 
informar a pessoa que os apresentou sobre a decisão tomada.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
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•	 Examinar as normas do clube e verificar se estão sendo 
implementadas eficazmente, atualizando-as se necessário.

•	 Considerar recursos inovadores para promover o Objetivo do 
Rotary.

•	 Analisar as necessidades da comunidade local e internacional, e 
estabelecer metas do clube que visem atender a tais carências.

O presidente é responsável por conduzir as reuniões do clube.  

Secretário do clube
O secretário é responsável por grande parte das atividades 
administrativas diárias do clube.

De acordo com o Regimento Interno Recomendado para o Clube, é 
função do secretário:

•	 Manter atualizada a lista de associados.

•	 Enviar comunicados sobre reuniões do clube, do conselho diretor e 
das comissões.

•	 Manter e arquivar as atas das reuniões de clube, conselho diretor e 
comissões.

•	 Preparar os relatórios exigidos pelo RI e distrito, inclusive o 
relatório semestral (SAR), e pagar as cotas devidas ao RI em 1º de 
julho e 1º de janeiro. 

•	 Registrar o número de associados presente nas reuniões semanais 
e relatar os totais mensais ao governador 15 dias após a última 
reunião do mês. 

•	 Trabalhar com os dirigentes de clube.

•	 Desempenhar outras tarefas designadas pelo clube.

Junto com o secretário, defina a situação e as tendências do clube 
durante o ano. Atualize os arquivos do clube no fim do ano, inclusive o 
sumário das atividades do ano, fotografias dos dirigentes ou de eventos 
especiais, dados de novos associados e realizações extraordinárias. 

Aconselhe o secretário e outros dirigentes a tomarem cuidado com 
e-mails que solicitam informações pessoais usando terminologia 
rotária, pois eles são geralmente fraudulentos e devem ser 
desconsiderados. Antes de fornecer qualquer dado pessoal, confirme 
a identidade do remetente e verifique por meio de outro e-mail ou de 
telefonema a razão do pedido.

tesoureiro do clube
Para garantir que os fundos, transações financeiras e relatórios do 
clube sejam gerenciados adequadamente, o presidente deve se reunir 
periodicamente com o tesoureiro. 

É responsabilidade do tesoureiro administrar transações financeiras, 
fazer a manutenção dos registros financeiros e ajudar a elaborar 
o orçamento do clube. De acordo com o Regimento Interno 
Recomendado para o Clube, o tesoureiro:

O presidente, 
secretário e 
tesoureiro do 
clube devem criar 
suas próprias 
contas no Portal 
do Associado 
para consultar 
e atualizar 
os dados 
administrativos 
do clube.

Se o seu clube 
não tiver um 
tesoureiro, o 
secretário pode 
desempenhar 
esta função.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/bylaws_club_pt.pdf
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
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Sergeant-at-Arms
O sergeant-at-arms deve coordenar o andamento das reuniões e evitar 
interrupções desnecessárias.  

Instrutor de clube
Para que seu clube tenha acesso a um plano de treinamento, considere 
a possibilidade de nomear um instrutor de clube. Este deve buscar 
apoio e ideias com o presidente, conselho diretor, comissões do 
clube, governador assistente, Comissão Distrital de Capacitação e 
governador. 

O plano de treinamento do clube deve garantir que:

•	 Líderes de clube participem dos encontros distritais de capacitação.

•	 Sessões de orientação sejam oferecidas periodicamente aos novos 
associados.

•	 Oportunidades de orientação continuada estejam disponíveis aos 
associados.

•	 Programas de desenvolvimento de capacitação de líderes sejam 
proporcionados aos associados. 

o sucessor do presidente
Trabalhe com seu predecessor e sucessor para manter a continuidade 
das atividades, principalmente no que se refere a planejamento 
estratégico, indicações distritais e projetos humanitários. 

Comissões de clube
As comissões de clube planejam, promovem e implementam atividades 
e projetos que visam o alcance das metas anuais e de longo prazo. 

Como presidente eleito, você estará encarregado das seguintes 
atribuições com relação às comissões:

•	 Determinar se a estrutura atual das comissões permitirá o alcance 
das metas definidas para o ano seguinte.

•	 Formar as comissões até 31 de março.

•	 Treinar os presidentes das comissões. 

•	 Assegurar a continuidade dos trabalhos das diversas comissões e 
preencher as vagas abertas.

•	 Alterar, se necessário, o Regimento Interno para que reflita a 
organização do clube.

Na função de presidente deverá certificar-se de que cada comissão 
alcance suas metas.

Estrutura das comissões do clube
As comissões devem ser estruturadas de modo a apoiar as metas e 
objetivos do clube para aquele ano. A estrutura recomendada inclui as 
cinco comissões a seguir:

Consulte o 
Apêndice 11 
para saber 
como seu clube 
pode utilizar 
o instrutor de 
clube.

Exemplos de 
estrutura de 
comissões de 
clube encontram-
se no Apêndice 9.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/club_committee_structure_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/club_committee_structure_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/club_committee_structure_pt.pdf
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•	 Administração (Capítulo 3)

•	 Desenvolvimento do Quadro Associativo (Capítulo 5)

•	 Imagem Pública (Capítulo 6)

•	 Fundação Rotária (Capítulo 7)

•	 Projetos Humanitários (Capítulo 8)

Forme novas comissões e subcomissões se necessário. 

Seleção dos presidentes das comissões
Nomeie os membros das comissões levando em consideração suas 
aptidões profissionais, interesses e talentos. Como as atividades das 
comissões se estendem por mais de um ano, é recomendável renomear 
alguns membros de modo a contribuir à continuidade dos trabalhos. 
Todo presidente de comissão deve ter experiência anterior como 
membro da referida comissão. 

Preparo dos presidentes das comissões
Entregue a cada presidente uma cópia do manual referente à comissão 
que presidirão. Incentive os presidentes das comissões a participar 
da Assembleia Distrital para aperfeiçoar suas habilidades e obter os 
conhecimentos necessários ao desempenho eficaz do papel de líder.

trabalho com as comissões
Para apoiar as comissões, maximizar seu potencial e promover eficácia 
o presidente deve:

•	 Avaliar regularmente a situação de cada comissão.

•	 Coordenar iniciativas de colaboração entre as comissões.

•	 Motivar as comissões a aceitar novos desafios.

•	 Respeitar as decisões tomadas pelas comissões, desde que sejam 
razoáveis e fundamentadas.

Motivação de voluntários
Como rotarianos são voluntários, o que os motiva em suas profissões 
pode não surtir o mesmo resultado em atividades rotárias. 

Fatores que ajudam a motivá-los:

•	 Convicção de que o alcance da meta beneficiará a comunidade e o 
Rotary Club.

•	 Certeza de que a meta pode ser alcançada.

•	 Oportunidades de companheirismo.

•	 Oportunidades profissionais e de networking.

•	 Atividades nas quais possam usar suas especialidades.

Premiações
Reconhecer o trabalho dos rotarianos é uma parte importante de 
sua função como presidente do clube. Além de reconhecimentos 
outorgados pelo Rotary e pela Fundação Rotária (consulte o Apêndice 
10), o distrito deve ter seus próprios prêmios.

Consulte o 
capítulo 3 para 
detalhes do 
Regimento 
Interno do 
clube sobre 
como modificar 
a estrutura de 
comissões.
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Consulte o governador ou governador assistente para informações 
sobre reconhecimento para clubes e rotarianos. Clubes também são 
incentivados a criar seus próprios prêmios e reconhecimentos.  

Como presidente, você terá de entregar os prêmios pessoalmente aos 
associados ou moradores da comunidade. Eis algumas sugestões para 
maximizar o potencial motivacional dos prêmios e reconhecimentos:

•	 Fazer com que a cerimônia de entrega seja memorável.

 − convide o governador ou outro líder rotário de destaque para 
apresentar o prêmio ou reconhecimento

 − convide familiares para assistir à cerimônia

 − fotografe a cerimônia e publique as fotos nos meios de 
comunicação do clube 

•	 Convide possíveis associados para assistir à cerimônia, assim 
poderão conhecer melhor o Rotary e se familiarizar com as 
contribuições dos associados do clube, além de presenciarem o 
carinho do clube pelos seus associados.

•	 Crie um ambiente apropriado para a cerimônia de entrega. 

 − utilize tribuna

 − decore com arranjos florais, se apropriado

trabalho com o distrito
A principal responsabilidade dos líderes distritais é auxiliar na 
eficácia dos clubes. A equipe de líderes distritais inclui o governador, 
governadores assistentes, comissões distritais, instrutor distrital, 
secretário distrital e ex-governadores. O distrito apoia o Rotary Club ao:

•	 Oferecer orientação sobre assuntos diversos, tais como 
desenvolvimento do quadro associativo e projetos humanitários. 

•	 Reunir os clubes que tenham problemas ou projetos similares.

•	 Fornecer oportunidades para rotarianos integrarem as comissões 
distritais e desenvolverem sua capacidade de liderança e de 
prestação de serviços.

•	 Transmitir informações sobre o Rotary às comissões e associados do 
clube.

•	 Coordenar os programas do RI e da Fundação Rotária.

Governador do distrito
A administração dos clubes está sob a supervisão direta do 
governador, sendo sua responsabilidade:

•	 Dar conselhos, inspirar e motivar os clubes a se tornar mais 
eficazes.

•	 Informar os clubes e seus dirigentes sobre atividades do distrito e 
oportunidades de prestação de serviços.

Estipule metas 
anuais e de 
longo prazo 
que atendam 
aos requisitos 
dos programas 
de prêmios e 
reconhecimentos 
como a Menção 
Presidencial  
do RI.
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Governadores assistentes
Governadores assistentes são nomeados pelo governador para 
ajudar os clubes a operar eficazmente e alcançar suas metas. Cada 
governador assistente está encarregado de quatro a oito clubes. Suas 
responsabilidades são:

•	 Ajudar a implementar as melhores práticas mencionadas na 
publicação Seja um Clube Dinâmico: Seu Plano de Liderança de 
Clube.

•	 Colaborar na definição das metas do clube utilizando as Diretrizes 
para Aumentar a Eficácia dos Clubes.

•	 Participar das reuniões e Assembleias de Clube, sempre que 
convidado, especialmente a assembleia associada à visita do 
governador.

•	 Visitar cada clube periodicamente (de preferência todo mês, mas 
pelo menos uma vez a cada três meses) e reunir-se com os líderes 
do clube para discutir as atividades, recursos e gerenciamento 
financeiro do clube*.

•	 Auxiliar os líderes de clube a agendar e planejar a visita do 
governador.

•	 Servir de elo entre o governador e os clubes.

•	 Auxiliar os clubes a implementar projetos humanitários e monitorar 
o progresso alcançado.

•	 Incentivar os clubes a atender às recomendações do governador.

•	 Coordenar o treinamento no clube com a comissão distrital 
apropriada.

•	 Identificar e colaborar à formação de futuros líderes distritais.

Comissões distritais
As comissões distritais dão apoio às atividades de clubes relacionadas 
à sua área de atuação. São elas: 

•	 Conferência Distrital

•	 Programas (como RYLA, Rotaract e Intercâmbio de Jovens)

•	 Expansão (ajuda a criação de novos clubes) 

•	 Finanças

•	 Desenvolvimento do Quadro Associativo

•	 Indicação

•	 Imagem Pública 

•	 Promoção da Convenção do RI 

•	 Fundação Rotária 

•	 Treinamento 

* Se não for possível visitas pessoais, fale com o governador assistente.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/245pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
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Chamado à ação

Quais os conhecimentos que você precisa para se tornar um bom líder? 

Quais seus planos para adquirir tais conhecimentos?

O que fará para fortalecer sua relação de trabalho com a equipe de liderança do clube? 

Com quem poderá conversar a respeito de trabalho com sua equipe de liderança?

O que seu clube fará para melhorar as habilidades de liderança dos associados?
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apêndice 9: Modelo de estrutura de comissões  
de clube

Há cinco comissões recomendadas para Rotary Clubs, que podem adicionar ou eliminar 
comissões e subcomissões de acordo com seus interesses e atividades. Governadores e 
governadores assistentes podem ajudar líderes do clube a determinar as subcomissões 
apropriadas.

oPção 1: Rotary Club de tamanho médio

Conselho diretor do 
clube

Comissão de 
Planejamento 

Estratégico (opcional)

Co
M

IS
SÕ

ES

Administração

Desenvol-
vimento 

do Quadro 
Associativo

Imagem 
Pública

Projetos 
Humanitários

Fundação 
Rotária

Po
SS

íV
EI

S 
Su

bC
o

M
IS

SÕ
ES

•	 Programa-
ção semanal

•	 Comunica-
ções 

•	 Website
•	 Frequência
•	 Companhei-

rismo

•	 Recruta-
mento

•	 Retenção
•	 Orientação e 

educação
•	 Diversi-

dade

•	 Relações 
com a mídia

•	 Propaganda 
e marketing

•	 Web e mídia 
social

•	 Profissionais
•	 Comuni-

tários
•	 Interna-

cionais
•	 Novas 

Gerações
•	 Captação 

de recursos 
para 
projetos

•	 Pólio Plus
•	 Captação de 

recursos
•	 Subsídios
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oPção 2: Rotary Club grande
CO

M
IS

SÕ
ES

Administração

Desenvol-
vimento 

do Quadro 
Associativo

Imagem 
Pública

Projetos 
humanitários

Fundação 
Rotária

Po
SS

íV
EI

S 
Su

bC
o

M
IS

SÕ
ES

•	 Programa-
ção semanal

•	 Comunica-
ções 

•	 Website
•	 Frequência
•	 Arquivos
•	 Companhei-

rismo
•	 Família 

rotária
•	 Sergeant-at-

arms

•	 Recruta-
mento

•	 Retenção
•	 Orientação
•	 Educação
•	 Mentores
•	 Administra-

ção e 
planeja-
mento do 
quadro 
associativo

•	 Diversidade
•	 Alumni

•	 Relações 
com a mídia

•	 Propaganda 
e marketing

•	 Eventos 
especiais

•	 Relações 
externas

•	 Web e mídia 
social

•	 Profissionais 
•	 Comuni-

tários
•	 Interna-

cionais
•	 Novas 

Gerações
•	 Captação 

de recursos 
para 
projetos

•	 [adicione 
comissões 
para 
projetos 
específicos]

•	 Gestão 
responsável

•	 Bolsas de 
estudo

•	 Equipes de 
formação 
profissional 

•	 Subsídios 
Distritais

•	 Subsídios 
Globais

•	 Pólio Plus
•	 Captação de 

recursos

oPção 3: Rotary Club pequeno

CO
M

IS
SÕ

ES

Administração

Desenvol-
vimento 

do Quadro 
Associativo

Imagem 
Pública

Projetos 
humanitários

Fundação 
Rotária

Conselho diretor do 
clube

Comissão de 
Planejamento 

Estratégico (opcional)

Conselho diretor do 
clube

Comissão de 
Planejamento 

Estratégico (opcional)
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apêndice 10: Prêmios do ri e da Fundação rotária

Para mais informações sobre requisitos de elegibilidade e prazos acesse www.rotary.org/pt ou 
solicite pelo e-mail riawards@rotary.org.

Prêmio Recebedores Indicado por Prazo

Reconhecimento a serviços individuais
Menção Avenidas de 
Serviços

Um rotariano por 
distrito, por ano

Presidente de clube Em base contínua 

Prêmio Fortalecimento de 
Clube

Um rotariano por 
distrito, por ano

Governador de 
distrito

1° de novembro

Admita Um, Retenha Um Rotarianos que 
recrutam novos 
associados 

Presidente de clube Em base contínua

Prêmio Dar de Si Antes de 
Pensar em Si

Até 150 rotarianos 
por ano

Governador atual 
e último ex-
governador de 
distrito; diretores 
atuais e passados

1° de setembro

Prêmio por atuação em 
Prol de um Mundo Livre da 
Pólio

Rotarianos elegíveis Qualquer rotariano 1° de novembro

Menção da Fundação 
Rotária por Serviços 
Meritórios

Um rotariano por 
distrito, por ano

Governador de 
distrito

Em base contínua

Prêmio da Fundação 
Rotária por Serviços 
Eminentes

Até 50 rotarianos 
em todo o mundo  
por ano (a Menção 
por Serviços 
Meritórios é pré-
requisito)

Governador e mais 
duas pessoas para 
endossar, sendo 
uma de distrito 
outro que o do 
rotariano

15 de novembro

Prêmio Distrital por 
Serviços à Fundação 
Rotária

Até 20 rotarianos 
por distrito

Governador de 
distrito

Em base contínua

Reconhecimento para 
serviços de parceiros /
cônjuges de rotarianos

Um cônjuge 
ou parceiro de 
rotariano por 
distrito, por ano

Governador de 
distrito

15 de janeiro

Prêmio Rotary de 
Liderança em Serviços 
Profissionais

Um rotariano por 
distrito, por ano

Governador de 
distrito

Em base contínua

mailto:riawards@rotary.org
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Prêmio Recebedores Indicado por Prazo

Reconhecimento a clubes
Menção Presidencial Rotary Clubs, 

Interact Clubs e 
Rotaract Clubs

Governador de 
distrito

Meados de abril: 
clubes entregam 
os formulários 
preenchidos ao 
governador

Prêmio por 
Desenvolvimento do 
Quadro Associativo e 
Expansão

Rotary Clubs Governador de 
distrito

15 de maio

Reconhecimento 
por Iniciativas de 
Desenvolvimento do 
Quadro Associativo

Rotary Clubs Governador de 
distrito

15 de abril: data 
para os clubes 
entregarem o 
documento ao 
governador 

Reconhecimento a Clubes 
de Pequeno Porte por 
Crescimento

Rotary Clubs Governador de 
distrito

16 de maio a  
30 de junho 

Prêmio do Ri por 
Realizações Significativas

Um rotariano por 
distrito, por ano

Governador de 
distrito

15 de março

Reconhecimento a alumni
Prêmio Associação de 
Alumni do Ano

Uma associação de 
ex-participantes de 
programa

Qualquer rotariano 
ou ex-participante 
de programa 
indicado pelo 
coordenador 
regional da 
Fundação Rotária

15 de novembro

Prêmio da Fundação 
Rotária por Serviços à 
Humanidade

Um ex-participante 
de programa

Curadores ou 
coordenadores 
regionais da 
Fundação Rotária, 
governadores 
de distrito ou 
presidentes de 
Subcomissão de 
Alumni

15 de novembro
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apêndice 11: responsabilidades do instrutor  
de clube

Para garantir que seu clube tenha acesso a um plano de treinamento, considere a possibilidade 
de nomear um instrutor de clube. Este deve buscar apoio e ideias com o presidente, o conselho 
diretor, as comissões do clube, o governador assistente, a Comissão Distrital de Capacitação e o 
governador de distrito. 

Qual a função do instrutor de clube? 

 Identificar necessidades de capacitação dos associados

 Planejar um programa por mês para todos os associados

 Reunir-se com associados novos e potenciais 

 Gerenciar um programa de mentor

 Realizar um programa de desenvolvimento de liderança

 Ajudar com o planejamento estratégico

 

 

 

Quem fará o treinamento?

 Instrutor de clube

 Membros de comissão

 Associados do clube

 Instrutores externos ou especialistas no assunto

 

 

 

Quando o treinamento acontecerá em seu clube?

 Durante reuniões de clube

 Assembleias

 Quando for possível para os associados
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Anotações



Engajamento de 
associados

O Guia para Desenvolvimento do Quadro Associativo (417-PT) e as 
Ferramentas de Avaliação do Clube, um suplemento on-line para 
analisar as tendências do quadro associativo, são ótimos recursos. 

A habilidade de seu clube servir à comunidade, apoiar a Fundação 
Rotária e formar futuros líderes está diretamente ligada ao nível de 
entusiasmo e engajamento de seus associados. 

Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são:

•	 Formar uma Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo 
do clube e reunir-se com seus membros.

•	 Avaliar a situação atual do clube e analisar as metas de longo prazo 
referentes ao desenvolvimento do quadro associativo.

•	 Estabelecer metas anuais de desenvolvimento do quadro associativo 
que apoiem as metas de longo prazo do clube, usando as Diretrizes 
para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs, e alinhar suas metas de 
aumento e retenção do quadro associativo às metas do distrito.

5

Manual do Presidente de Clube 66  EnGAjAMEnto DE ASSoCIADoS

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/417pt.pdf
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•	 Identificar e implementar estratégias inovadoras e criativas para 
recrutamento e retenção de associados.

•	 Promover atividades de clube e distrito para orientação e 
treinamento de associados, incluindo atividades para associados 
potenciais, novos e já existentes.

•	 Buscar oportunidades para fundar novos clubes na região.

Uma das três prioridades do Plano Estratégico do RI é fortalecer e 
apoiar os clubes, para que estes: 

•	 Promovam inovação e flexibilidade

•	 Realizem diversos tipos de atividades humanitárias

•	 Promovam a diversidade no quadro associativo

•	 Aumentem a retenção e o recrutamento de associados

•	 Capacitem líderes

•	 Fundem clubes dinâmicos

•	 Tenham um plano estratégico atualizado

Comissão de Clube de Desenvolvimento do 
Quadro Associativo
A Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA) é 
fundamental para a implementação do plano do clube para aumento do 
número de associados. O principal papel da comissão é trabalhar no 
recrutamento, retenção e orientação de rotarianos. Os Rotary Clubs 
têm a liberdade de alterar seu Regimento Interno para que reflita as 
responsabilidades da comissão, podendo adicionar subcomissões se 
necessário. Consulte o Apêndice 9 para ver um exemplo da estrutura 
das comissões. A Comissão de DQA deve coordenar seus esforços 
com outras comissões de clube para maximizar as oportunidades de 
crescimento do quadro associativo.

A Comissão de DQA deve ser composta por rotarianos que tenham 
forte conexão com vários setores da comunidade e estejam 
interessados em melhorar a experiência dos associados no clube. 
Além disso, devem gostar de trabalhar em equipe e possuir amplo 
conhecimento sobre o Rotary.

Converse regularmente com os membros da comissão para saber 
que novas estratégias são necessárias ao alcance das metas de 
desenvolvimento do quadro associativo.

A Comissão de DQA deve:

•	 Alcançar as metas do clube com relação ao desenvolvimento do 
quadro associativo para o ano seguinte (consulte as Diretrizes para 
Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs).

•	 Orientar os rotarianos a respeito da importância de recrutar e 
manter associados.

Planeje reuniões 
e atividades em 
comemoração 
ao Mês do 
Desenvolvimento 
do Quadro 
Associativo 
e Expansão 
(agosto) e  
Mês das Novas 
Gerações 
(setembro).



Manual do Presidente de Clube 68  EnGAjAMEnto DE ASSoCIADoS

•	 Conduzir levantamentos de classificações para assegurar que 
a diversidade profissional do clube seja um reflexo das atuais 
tendências da comunidade.

•	 Elaborar um plano de ação para aumentar o engajamento no 
clube, fazendo uma pesquisa com os associados e implementando 
mudanças com base no feedback recebido. 

•	 Conduzir avaliações sobre o clube para garantir o êxito das 
iniciativas de desenvolvimento e retenção do quadro associativo.

•	 Desenvolver um plano de ação que permita ao clube apadrinhar um 
novo Rotary Club na comunidade.

Avaliação do clube 
Como presidente eleito, você deve avaliar junto com a Comissão 
de DQA a atual situação do clube e estabelecer metas referentes 
ao desenvolvimento do quadro associativo com base nas Diretrizes 
para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs (Apêndice 2) e em outros 
recursos disponíveis na publicação Ferramentas de Avaliação do 
Clube, no site www.rotary.org/pt. Para compreender as tendências de 
seu clube:

•	 Analise as metas de longo prazo do clube para desenvolvimento do 
quadro associativo.

•	 Analise o perfil e as tendências do quadro associativo do clube 
nos últimos cinco anos (estatísticas de retenção, número de 
novos associados, número de novos associados que continuam no 
clube, análise para saber se o clube representa a demografia da 
comunidade).

•	 Conduza um levantamento das classificações, o quanto antes, para 
identificar classificações não existentes no clube.

•	 Consulte, se apropriado, o governador de distrito, o governador 
assistente, o presidente da Comissão Distrital de DQA ou o 
coordenador do Rotary.

•	 Promova a participação no Seminário Distrital sobre 
Desenvolvimento do Quadro Associativo.

Uma vez que tenha analisado o histórico do quadro associativo do 
clube e estabelecido as metas para seu desenvolvimento, elabore um 
plano de ação para recrutar e manter associados.

Diversidade
O quadro associativo deve ser um reflexo da comunidade no que 
se refere a profissão, faixa etária, sexo e etnia. Uma das maneiras 
de assegurar diversidade profissional é conduzir pesquisas de 
classificação e levantamentos sobre a diversidade dos associados 
regularmente. Um quadro associativo diversificado amplia as 
experiências e conhecimentos disponíveis em benefício dos projetos e 
abrange todos os setores da comunidade.

As diretrizes do RI proíbem restrições referentes à admissão de novos 
associados com base em raça, sexo, credo ou nacionalidade. Consulte a 
alínea 4.070 do Regimento Interno do RI para mais informações.

O histórico 
de cinco anos 
do quadro 
associativo de 
seu clube pode 
ser encontrado 
no Portal do 
Associado.

Encontre os 
dados de contato 
do coordenador 
do Rotary 
responsável por 
sua região em 
www.rotary.org 
/pt.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/club_assessment_tools_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/club_assessment_tools_pt.pdf
http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.org/pt
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Recrutamento
Novos associados trazem grandes benefícios aos clubes, como novas 
ideias, energia, maior capacidade de servir à comunidade e futuros 
líderes para garantir a continuidade no clube.

Para incentivar os rotarianos a convidarem pessoas novas para o 
clube, trabalhe com a Comissão de DQA para:

•	 Criar um livreto do clube e distribuí-lo a associados potenciais na 
comunidade. 

•	 Promover o clube e seus eventos a amigos e familiares através de 
redes sociais.

•	 Recrutar associados que representem a diversidade da comunidade 
em que o clube está inserido.

•	 Trabalhar na implementação de projetos inovadores que despertem 
o interesse da comunidade.

•	 Contatar ex-participantes de programas de Novas Gerações do 
Rotary.

Responsabilidades
Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Dar o exemplo, recrutando um novo associado e incentivando cada 
rotariano do clube a fazer o mesmo.

•	 Indicar membros ativos e bem-informados para a Comissão de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo.

•	 Definir metas de recrutamento ambiciosas, porém realistas.

•	 Realizar uma Assembleia de Clube sobre a importância de 
estratégias de recrutamento eficazes.

•	 Incentivar a representação integral da diversidade da comunidade 
no clube.

•	 Motivar os associados a falar sobre o Rotary e suas metas a amigos, 
parentes e colegas de trabalho, convidando pessoas qualificadas 
para se associar. 

•	 Aumentar a conscientização pública sobre o clube e suas atividades.

•	 Reconhecer os rotarianos que apadrinham novos associados.

Retenção
Manter os associados é tão importante quando recrutá-los. Para 
garantir o crescimento do quadro associativo, descubra a razão que 
levou ex-rotarianos a saírem do clube. Rotarianos dedicados, atuantes 
e motivados tornam o clube mais divertido e contribuem para atrair e 
reter novos associados. 

Use as Ferramentas para Avaliação do Clube para identificar os pontos 
fortes e fracos do clube no que diz respeito à retenção de associados, e 
trabalhe com a Comissão de DQA para implementar estratégias úteis 
ao clube. 

Acesse o fórum 
de melhores 
práticas para 
desenvolvimento 
do quadro 
associativo, no 
site do RI, para 
se informar sobre 
iniciativas que 
funcionaram para 
outros clubes.
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Responsabilidades
Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Avaliar regularmente o clube para garantir que continue sendo 
relevante aos associados e à comunidade.

•	 Modernizar as normas e os procedimentos do clube, fazendo com 
que sejam flexíveis e atendam às necessidades de profissionais e 
executivos. 

•	 Oferecer diversas oportunidades para que os associados se 
envolvam em comissões e projetos, aumentem sua rede de contatos 
e desenvolvam sua capacidade de liderança.

•	 Fazer com que orientação continuada e treinamento sejam 
atividades regulares do clube.

•	 Coordenar o trabalho das Comissões de DQA, Imagem Pública 
e Projetos Humanitários para que contribuam às iniciativas de 
retenção do clube.

•	 Incluir informações rotárias locais e internacionais nas reuniões do 
clube.

•	 Homenagear os associados que se destacarem por contribuições a 
projetos e iniciativas do clube.

Todos os associados devem ter um papel ativo no que se refere a 
apresentação e recepção de novos associados. Escolha um mentor para 
cada novo associado a fim de facilitar sua adaptação ao clube.

Apadrinhamento de novos clubes
Esteja ciente das oportunidades para apadrinhar clubes em sua área, 
como por exemplo, um grupo de rotarianos que queiram se reunir em 
dia ou horário diferente, ou um grupo de membros da comunidade que 
não pode comparecer às suas reuniões por causa do horário.

Se o seu clube apadrinhar um Rotary Club, dê aos associados as 
seguintes responsabilidades: 

•	 Auxiliar o representante especial no planejamento e na execução 
dos trabalhos de organização do novo clube.

•	 Ajudar a planejar as reuniões e os projetos iniciais do novo clube.

•	 Dar assistência no envio dos relatórios exigidos pelo governador 
durante o primeiro ano do clube.

•	 Servir de mentor ao clube por pelo menos dois anos após sua 
admissão ao RI.

Para mais informações, contate o governador de distrito, a Comissão 
de DQA ou a Comissão Distrital de Expansão.
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Chamado à ação

O que você fará para engajar os associados?

O que fará este ano para tornar o clube mais divertido?

Como seu clube pode se tornar inovador e flexível?

Quais suas metas para os associados do clube? 
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Anotações



Promoção do clube e 
do Rotary

Entre os recursos de imagem pública estão Relações Públicas 
Eficazes: Guia para Rotary Clubs (257-PT) e o Media Center, que 
oferece materiais de qualidade gratuitamente.

O Rotary é a principal organização privada de serviços humanitários 
do mundo, e deve ser promovida como tal. Quando as pessoas estão 
conscientes das grandes realizações dos clubes e distritos rotários, 
elas respeitam ainda mais a organização e desejam ser parte dela.

Todo Rotary Club deve desenvolver e executar um plano de imagem 
pública para divulgar seus clubes e a organização na comunidade. 
Parte de sua função como presidente é garantir que seu clube passe 
uma imagem pública positiva.
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RP
relações
públicas
eficazes

guia para Rotary Clubs

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/257pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/257pt.pdf
http://www.rotary.org/mediacenter
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Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são:

•	 Formar e reunir-se com a Comissão de Imagem Pública.

•	 Avaliar as iniciativas de imagem pública do clube utilizando as 
Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs (Apêndice 2).

•	 Estabelecer metas utilizando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia 
dos Rotary Clubs.

•	 Assegurar que o clube implemente projetos e atividades que 
atraiam a atenção da mídia.

Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Servir como porta-voz ao trabalhar com a mídia ou identificar um 
associado disposto a desempenhar esta tarefa.

•	 Transmitir constantemente a líderes cívicos, empresários, jovens e 
outras organizações, informações relativas à Missão do Rotary e ao 
trabalho do clube em benefício da comunidade.

•	 Estabelecer bom relacionamento com os representantes da mídia 
local e de outras organizações. 

•	 Incentivar os associados a procurar oportunidades de cumprir os 
Objetivos do Rotary, por meio de contatos pessoais, comerciais e 
profissionais.

•	 Buscar publicidade para projetos humanitários bem-sucedidos ou 
outras atividades que ilustrem a Missão e as realizações do Rotary.

•	 Utilizar mídias sociais para divulgar eventos e atividades do clube 
na comunidade. 

Através de bons trabalhos em imagem pública, os clubes poderão:

•	 Projetar mais sua imagem pública. 

•	 Obter apoio e recursos para projetos.

•	 Estabelecer elos com outras organizações comunitárias.

•	 Atrair associados qualificados.

•	 Homenagear rotarianos por suas contribuições à comunidade.

•	 Corrigir qualquer ideia errada que a comunidade tenha a respeito 
do clube e do Rotary.

Uma das três prioridades do Plano Estratégico do RI é Aumentar 
a Projeção da Imagem Pública da Organização, por isso todos os 
Rotary Clubs devem: 

•	 Unificar o conhecimento da imagem e marca da organização

•	 Divulgar atividades que demonstrem a participação direta dos 
rotarianos

•	 Promover os valores do Rotary

•	 Dar mais ênfase nos Serviços Profissionais

•	 Incentivar os clubes a divulgar oportunidades de interação e 
suas atividades locais
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Comissão de Clube de Imagem Pública
A função desta comissão é executar um plano para divulgar ao público 
informações sobre o Rotary e as atividades e projetos humanitários 
do clube. Como porta-voz do clube, o presidente deverá ajudar na 
implementação e contínua avaliação desse plano. Rotary Clubs têm 
a liberdade de alterar seu Regimento Interno de modo a refletir as 
responsabilidades da Comissão de Imagem Pública, adicionando 
subcomissões se necessário.

Nomeie rotarianos qualificados para formar a comissão, que atuem 
como porta-vozes, sejam eloquentes e possuam amplo conhecimento 
sobre o Rotary e o clube. Para ocupar o cargo de presidente da 
comissão, escolha uma pessoa com experiência profissional em 
relações públicas ou mídia que saiba lidar com a mídia local. 

Mais informações no Manual da Comissão de Imagem Pública  
(226C-PT).

A Comissão de Imagem Pública deve:

•	 Alcançar as metas de imagem pública do clube para o ano seguinte 
(veja a seção sobre imagem pública das Diretrizes para Aumentar a 
Eficácia dos Rotary Clubs — Apêndice 2).

•	 Conhecer bem os recursos de imagem pública do RI.

•	 Divulgar as atividades do clube aos associados, à mídia e ao público 
em geral.

•	 Promover projetos e atividades de maneira a torná-los mais 
interessantes à mídia.

•	 Ajudar a criar uma imagem pública favorável ao desenvolvimento 
do quadro associativo. 

Para desenvolver uma imagem pública eficaz é necessário dedicação 
e planejamento. Antes do início do ano rotário, peça à Comissão de 
Imagem pública do Clube para desenvolver um plano que identifique 
a audiência, estratégias e ferramentas que serão utilizadas, além 
dos projetos e atividades a ser promovidos. Para mais informações 
consulte o Manual da Comissão de Imagem Pública. 

Acesse shop.rotary.org para adquirir materiais promocionais e 
publicações como

•	 O Que É o Rotary?

•	 Isto É Rotary — DVD

O governador, governador assistente, presidente de Comissão Distrital 
de Imagem Pública e o coordenador da imagem pública do Rotary 
estão a disposição dos clubes para ajudá-los em qualquer questão 
sobre imagem pública. Consulte o Plano de Comunicação com a Mídia 
em Casos de Crise (515-PT), que ajuda clubes a lidar com a publicidade 
negative.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226c_pt.pdf
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Perguntas e respostas sobre Rotary
Como porta-voz de seu clube, você discursará em eventos ligados a 
projetos e em outras ocasiões, e deve estar preparado para responder 
a cada uma das seguintes perguntas usando no máximo 25 palavras:

•	 O que é Rotary?

•	 Quem são os rotarianos?

•	 O que o Rotary faz?

Suas respostas devem ser positivas, baseadas em fatos, específicas 
e breves. Evite o uso de linguagem rotária que pessoas de fora da 
organização não entendem. Consulte o Apêndice 12 para uma lista das 
principais mensagens do Rotary. Se a ocasião requer uma mensagem 
mais formal, considere: 

•	 Adaptar sua apresentação de acordo com o público esperado.

•	 Fazer uma lista com os temas que deseja abordar.

•	 Praticar sua apresentação, marcando o tempo.

•	 Preparar uma lista de perguntas que gostaria de fazer aos 
associados do clube.
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Chamado à ação 

De que maneira promoverá seu clube?

De que maneira promoverá o Rotary International?

Como irá se preparar para servir como porta-voz do clube?

Que ideias inovadoras seu clube colocará em prática para que seja mais conhecido na 
comunidade?
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apêndice 12: Principais mensagens sobre o rotary

O Rotary é uma organização internacional de serviços humanitários.

•	 Os associados dos Rotary Clubs são líderes profissionais e empresariais que doam sua 
experiência, determinação e dedicação para melhorar comunidades locais e em mais de 200 
países e regiões geográficas. 

•	 O Rotary é uma rede mundial de 34.000 clubes integrados por pessoas que dedicam seus 
talentos em benefício de causas sociais para mudar vidas e melhorar comunidades.

•	 Nosso histórico de sucesso é demonstrado pelas milhões de pessoas que alcançaram e 
mantiveram uma melhor qualidade de vida através do Rotary. 

A principal meta filantrópica do Rotary é erradicar a pólio mundialmente.

•	 O Rotary, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, Unicef, Fundação Bill e 
Melinda Gates e governos do todo o mundo, está prestes a eliminar a segunda doença da 
história (a primeira foi a varíola), tendo contribuído para uma redução de 99% de casos de 
pólio em todo o mundo desde 1985. 

•	 Os associados do Rotary contribuíram mais de US$1 bilhão e incontáveis horas de trabalho 
voluntário para imunizar mais de 2 bilhões de crianças em 122 países. 

•	 O Rotary arrecadou mais de US$200 milhões para equiparar parte da doação de US$355 
milhões feita pela Fundação Bill e Melinda Gates. 

O Rotary está liderando a luta contra grandes desafios humanitários que o mundo enfrenta 
hoje. 

•	 Saúde materno-infantil, recursos hídricos e saneamento, alfabetização, e prevenção e 
tratamento de doenças são algumas das principais áreas de enfoque do Rotary. 

•	 Sua abordagem focada em metas e resultados atrai outras organizações para criar parcerias 
visando atender a estas prioridades humanitárias. 

O Rotary investe nas pessoas para gerar crescimento econômico sustentável. 

•	 O Rotary apoia empreendedores e ajuda a preparar jovens e mulheres para o mercado de 
trabalho. 

•	 O Rotary ajuda comunidades a aumentar a sua capacidade de apoiar o desenvolvimento 
econômico sustentável. 

O Rotary promove a paz e compreensão mundial por meio da educação. 

•	 Os Centros Rotary pela Paz oferecem a oportunidade de obtenção de diploma de mestrado ou 
certificado de aperfeiçoamento profissional nas áreas de paz e resolução de conflitos a mais 
de 110 bolsistas todos os anos em sete centros localizados em universidades de diferentes 
países. 

•	 Hoje em dia, mais de 600 bolsistas estão fazendo a diferença em cargos governamentais e 
organizações ao redor do mundo. 

•	 O programa Intercâmbio de Jovens promove a boa vontade internacional, permitindo que 
8.500 alunos do ensino médio possam viver e estudar anualmente em 115 países.
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Anotações



Participação na 
Fundação Rotária

As publicações Fundação Rotária — Guia de Referência (219-
PT), Fundação Rotária — Cartão de Bolso (159-PT) e Todos os 
Rotarianos, Todos os Anos — Kit Sucesso (958-PT) são os recursos-
chave para ajudá-lo. 

A Missão da Fundação Rotária do Rotary International é capacitar os 
rotarianos para promover a boa vontade, paz e compreensão mundial 
por meio de apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do 
combate à pobreza.

A Fundação Rotária oferece aos clubes a oportunidade de causarem 
impacto significativo na vida de pessoas ao redor do mundo. A 
participação em atividades da Fundação ajuda a atrair e manter os 
associados engajados em seus clubes. Quanto mais diretamente os 
rotarianos participam, mais se sentem inspirados a contribuir com a 
organização. Os programas da Fundação Rotária dependem de doações 
de rotarianos e de outras pessoas que compartilham a visão de um 
mundo melhor.
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http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/219pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/159pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/958pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/958pt.pdf
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Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são: 

•	 Formar e reunir-se com a Comissão de Clube da Fundação Rotária. 

•	 Avaliar o atual envolvimento do clube nos programas da Fundação 
Rotária utilizando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos 
Rotary Clubs (Apêndice 2).

•	 Consultar as contribuições financeiras do clube à Fundação Rotária 
pelo Portal do Associado, em www.rotary.org/pt.

•	 Estabelecer as metas de contribuições financeiras do clube à 
Fundação Rotária e de participação nos programas da entidade 
utilizando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 
e as Metas do Clube quanto a Captação de Recursos à Fundação 
Rotária, distribuídas no PETS e disponíveis em www.rotary.org/pt.

•	 Conhecer os recursos disponíveis para ajudar o clube a apoiar a 
Fundação Rotária.

•	 Trabalhar com a Comissão da Fundação para assegurar que o 
clube está qualificado para solicitar subsídios, que os relatórios dos 
subsídios em curso estão sendo enviados no prazo, e que todos os 
subsídios concluídos estejam fechados. 

A liderança do presidente de clube é importante para assegurar o 
progresso do clube em direção ao alcance das metas da Fundação. Para 
tanto, utilize as seguintes estratégias como incentivo aos associados:

•	 Peça aos associados do clube que contribuam à Fundação, 
especialmente aos que nunca doaram.

•	 Homenageie aqueles que contribuem e se envolvem em programas 
da Fundação Rotária.

•	 Assegure a administração correta dos fundos subsidiados pela 
Fundação Rotária.

•	 Incentive os associados a participar do novo modelo de outorga 
de subsídios da Fundação através do planejamento de projetos e 
atividades que cumpram os requisitos dos Subsídios Distritais e 
Globais. 

•	 Lidere pelo exemplo contribuindo à Fundação. 

Comissão de Clube da Fundação Rotária
A estrutura da Comissão de Clube da Fundação Rotária deve ser 
determinada de acordo com as metas que o clube estabelecer com 
relação à entidade. Por exemplo, se o clube planeja trabalhar com 
Subsídios Globais, deve criar uma Subcomissão de Subsídios. O 
clube poderá alterar suas diretrizes para incluir responsabilidades 
específicas da Comissão da Fundação Rotária, acrescentando 
subcomissões quando necessário (consulte o Apêndice 9).

Ao nomear os membros da comissão, considere rotarianos que sejam 
comunicativos, possuam experiência internacional e tenham atuado 
como voluntários na comunidade ou no exterior. Ex-participantes de 
subsídios também são excelentes candidatos.

Presidentes e 
secretários de 
clube podem 
verificar as 
contribuições do 
clube à Fundação 
Rotária através 
do Portal do 
Associado em 
www.rotary.org 
/pt.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_doc/862pt.doc
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx
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A principal função da Comissão da Fundação Rotária é planejar e 
implementar atividades em apoio à entidade por meio de contribuições 
financeiras e participação do clube em atividades e subsídios da 
Fundação.

A Comissão da Fundação Rotária está encarregada de:

•	 Realizar no clube programas motivadores e inspiradores sobre a 
Fundação pelo menos quatro vezes por ano.

•	 Falar com o presidente da Comissão Distrital da Fundação 
Rotária para encontrar alumni voluntários para que contem suas 
experiências com a Fundação Rotária. 

•	 Alcançar as metas relacionadas a projetos humanitários do clube 
para o ano seguinte.

•	 Transmitir aos associados informações sobre a Fundação.

•	 Incentivar os associados a participar de subsídios e atividades da 
Fundação e a apoiá-la financeiramente.

•	 Informar os associados sobre as metas dos curadores e as metas 
distritais relacionadas à Fundação Rotária.

•	 Assegurar a correta administração dos fundos subsidiados pela 
Fundação Rotária.

Para mais informações consulte o Manual de Comissão da Fundação 
Rotária (226E-PT)

Apoio do distrito 
Membros da Comissão Distrital da Fundação Rotária podem oferecer 
orientação a respeito da entidade e estabelecer contato entre clubes 
que estiverem trabalhando em projetos similares para que se ajudem 
mutuamente. Esclareça suas dúvidas sobre a organização com a 
Comissão Distrital da Fundação Rotária. 

Informações sobre os meios pelos quais seu clube pode participar de 
programas da Fundação Rotária encontram-se na publicação Fundação 
Rotária — Guia de Referência. 

Seminário Distrital da Fundação Rotária
O evento visa transmitir aos rotarianos a mensagem da Fundação 
Rotária de promoção da paz e compreensão mundial. Presidentes 
de clube, membros de Comissão da Fundação Rotária e rotarianos 
interessados são incentivados a participar do seminário e aprender 
mais sobre a entidade.  

Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios da 
Fundação Rotária
O objetivo deste seminário é proporcionar aos clubes o treinamento 
necessário para administrar com sucesso os subsídios da Fundação, 
lhes ensinar práticas de administração adequada de fundos e prepará-
los para implementar o Memorando de Entendimento. Para o clube 
se qualificar para receber subsídios da Fundação, ele deve enviar 

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226e_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226e_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/219pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/219pt.pdf
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um de seus representantes a este treinamento (veja página 83-86). 
Informações adicionais estão na publicação Gerenciamento de 
Subsídios da Fundação Rotária. 

Subsídios e programas da Fundação Rotária
Os curadores da Fundação Rotária adotaram uma estratégia 
inovadora que capacitará a Fundação a melhor cumprir sua Missão e 
a ajudará a se aprimorar nos próximos anos. Desenvolvido com base 
em sugestões de diversos rotarianos, a nova estrutura de subsídios 
tem o objetivo de: 

•	 Simplificar os programas e operações da Fundação de forma 
consistente com sua Missão.

•	 Concentrar a prestação de serviços humanitários nas áreas em que 
causarão maior impacto. 

•	 Oferecer opções de programas que contribuam ao alcance de metas 
locais e mundiais.

•	 Aumentar o senso de propriedade nos clubes e distritos, dando a 
eles maior autonomia para tomar decisões.

•	 Divulgar o trabalho da Fundação Rotária e promover a imagem 
pública do Rotary.

Este novo modelo oferece três tipos de subsídios: Subsídios Distritais, 
Subsídios Globais e Subsídios Pré-definidos. Juntos, eles permitirão a 
clubes e distritos conduzir uma vasta gama de projetos educacionais e 
humanitários, tanto local quanto internacionalmente. 

Subsídios Distritais. Permitem aos clubes e distritos desenvolver 
atividades de seu interesse que estejam de acordo com a Missão da 
Fundação Rotária e que atendam a necessidades específicas em suas 
comunidades e no exterior. Os Subsídios Distritais são administrados 
pelos distritos. Os clubes enviam os pedidos de financiamento ao 
distrito e este determina qual será o valor do Subsídio Distrital que 
solicitará à Fundação Rotária (no máximo um por ano). Após o distrito 
receber o subsídio, ele distribui os fundos aos clubes.

Exemplos de Subsídios Distritais: fornecimento de uma bolsa de 
estudos de um ano que permite ao estudante escolher seu campo 
de estudo em uma universidade local ou internacional; patrocinar 
voluntários locais para trabalhar em uma clínica odontológica de 
país por duas semanas. Estes dois exemplos são bons candidatos a 
Subsídios Distritais, pois são:

•	 Administrados e outorgados pelo distrito

•	 Projetos menores (local e internacional)

•	 Projetos únicos e de curto prazo

Subsídios Globais. Estes subsídios visam apoiar projetos sustentáveis 
de grande porte em uma das seis áreas de enfoque do Rotary: 

•	 Paz e prevenção/resolução de conflitos

•	 Prevenção e tratamento de doenças

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/fv_grant_management_manual_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/fv_grant_management_manual_pt.pdf
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•	 Recursos hídricos e saneamento

•	 Saúde materno-infantil

•	 Educação básica e alfabetização 

•	 Desenvolvimento econômico e comunitário 

Se o projeto for desenvolvido por clube ou distrito, poderá receber 
Subsídio Global de, no mínimo, US$15.000 do Fundo Mundial, para 
um orçamento do projeto de, pelo menos, US$30.000. A outorga de 
verbas do Fundo Mundial tem por base a equiparação de parcelas do 
FDUC (US$1 para US$1) ou contribuições em dinheiro (US$0,50 para 
US$1). Subsídios Globais devem envolver dois Rotary Clubs/distritos, 
incluindo um parceiro no país onde a atividade ou projeto será 
realizado e um parceiro internacional.

Exemplo de Subsídio Global: um clube patrocina uma equipe de 10 
médicos para viajar a outro país e estudar tratamento de doenças 
tropicais que afetam crianças e a fazer um workshop para os membros 
da comunidade sobre detecção precoce e tratamento de tuberculose. 
Este exemplo é um bom candidato a Subsídio Global, pois:

•	 Aborda uma das seis áreas de enfoque do Rotary (prevenção e 
tratamento de doenças).

•	 Requer mais tempo para planejamento e obtém resultados 
sustentáveis.

•	 Necessita de equiparação de fundos da Fundação Rotária. 

Subsídios Pré-definidos são desenvolvidos pela Fundação e seus 
parceiros estratégicos. O Fundo Mundial e o parceiro estratégico 
financiam 100% da iniciativa, a qual é implementada por rotarianos.

Um Subsídio Pré-definido desenvolvido pela Fundação Rotária e a Aga 
Khan University, patrocina bolsas de enfermagem na África Oriental. 
Estudantes interessados podem se candidatar a estudar enfermagem 
e obstetrícia em programas de Escolas de Enfermagem no Quênia, 
Tanzânia e Uganda. O distrito seleciona os beneficiários e oferece 
treinamento durante os dois anos do programa. 

A Aga Khan University, uma instituição da Aga Khan Development 
Network, visa aumentar o número e as habilidades de profissionais 
de países em desenvolvimento através do acesso a oportunidades 
de pesquisa e educação superior. 

Qualificação e gestão responsável. Todos os recebedores de subsídios 
devem gerenciar adequadamente a verba recebida da Fundação 
Rotária, aplicando os devidos procedimentos fiscais. Um bom 
gerenciamento segue as diretrizes da Prova Quádrupla e inclui: 

•	 Planejamento detalhado do projeto.

•	 Apresentação do formulário completo de pedido de subsídio e da 
documentação exigida.

•	 Participação direta de rotarianos na implementação do projeto.

•	 Transparência em todas as transações financeiras.

•	 Entrega dos relatórios dentro do prazo.  
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Uma vez qualificado pelo distrito, o clube poderá solicitar Subsídio 
Global. A Fundação Rotária tem duas exigências mínimas para a 
qualificação dos clubes:

•	 O presidente eleito ou um representante escolhido pelo clube deve 
participar do Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios 
da Fundação Rotária. 

•	 O Memorando de Entendimento (MDE) do clube deve ser assinado e 
obedecido na íntegra. 

O clube deverá cumprir também toda exigência adicional estabelecida 
pelo distrito. Para mais informações consulte Gerenciamento de 
Subsídios da Fundação Rotária.

Pólio Plus. Programa corporativo do Rotary e o mais reconhecido 
da Fundação, que tem como meta a erradicação da pólio. Através 
da arrecadação de fundos de rotarianos, o Rotary contribuiu com 
mais de US$1 bilhão para financiar atividades de erradicação. Além 
disso, rotarianos servem como voluntários locais, apoiando clínicas 
e mobilizando as comunidades para que implementem atividades de 
combate à poliomielite. 

Seguindo os passos abaixo, todo clube pode ajudar no alcance da meta 
de erradicação:

•	 Realizar evento de arrecadação de fundos com a participação do 
público para promover a atuação do Rotary em prol da causa e 
angariar doações ao Pólio Plus.

•	 Dedicar a programação de uma reunião do clube ao tópico de 
erradicação da pólio.

•	 Assegurar que os associados permaneçam bem informados e 
envolvidos até que o mundo esteja livre da pólio.

Clubes situados em países endêmicos podem: 

•	 Contatar os presidentes de Comissão Nacional Pólio Plus para pedir 
auxílio com atividades de vigilância.

•	 Colaborar com agentes de saúde locais para manter alto o índice de 
imunização contra a pólio e outras doenças. 

Centros Rotary pela Paz. O programa dos Centros Rotary de Estudos 
Internacionais oferece Bolsas Rotary pela Paz aos interessados em 
obter mestrado nas áreas de paz, relações internacionais e resolução 
de conflitos, ou obter certificado em estudos sobre paz e conflitos, em 
um dos Centros Rotary.

Os clubes podem indicar candidatos às Bolsas Rotary pela Paz à 
Comissão Distrital da Fundação Rotária. Verifique com a comissão do 
seu distrito quais são os prazos locais. Todas as inscrições devem ser 
recebidas pela Fundação até 1º de julho.

Rotarianos colaboram com a seleção, orientação e hospedagem dos 
bolsistas. Seu clube pode se envolver de várias maneiras, como por 
exemplo:

•	 Convidando bolsistas atuais e anteriores para relatar suas 
experiências aos associados do clube.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/fv_club_mou_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/fv_grant_management_manual_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/fv_grant_management_manual_pt.pdf
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•	 Indicando candidatos às Bolsas Rotary pela Paz para consideração 
do distrito.

•	 Servindo como anfitrião e conselheiro aos bolsistas.

Alumni de programas da Fundação Rotária. Desde 1947, mais de 
118.000 pessoas participaram de programas da Fundação Rotária. É 
importante manter contato com os alumni em sua área, uma vez que 
eles podem ajudar na promoção da entidade, além de serem doadores 
potenciais. Ex-participantes de programas também podem ajudar o 
clube a:

•	 Estabelecer conexões entre Rotary Clubs de diferentes países em 
prol de projetos humanitários e companheirismo.

•	 Compartilhar com os associados e com a mídia a importância da 
experiência vivenciada em programa rotário.

•	 Promover a participação no programa. 

•	 Colaborar com a seleção, orientação e hospedagem dos 
participantes.

•	 Associar-se ao clube local.

Contate o presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento 
do Quadro Associativo para encontrar maneiras de integrá-los nas 
atividades do clube.

SHARE e o Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC). Através 
do SHARE, contribuições à Fundação Rotária são transformadas 
em subsídios, os quais financiam projetos que melhoram o mundo 
e transformam vidas. Os curadores da Fundação Rotária envolvem 
rotarianos do mundo todo no processo de tomada de decisões para 
financiar programas da Fundação. Nenhuma outra fundação dá a seus 
doadores tanta liberdade de decisão para utilizar suas contribuições.

Ao final de cada ano rotário, as doações de todos os Rotary Clubs de 
cada distrito ao Fundo Anual-SHARE são divididas da seguinte forma: 

•	 50% são creditados no Fundo Mundial

•	 50% são creditados no FDUC*

A parcela encaminhada ao Fundo Mundial financia os programas da 
Fundação, dos quais todos os distritos rotários podem participar. A 
porção creditada no FDUC é usada pelos distritos para patrocinar 
subsídios e programas de sua própria escolha. 

A Fundação Rotária possui ciclo de financiamento pelo qual as 
contribuições dos distritos aos programas são despendidas três 
anos após recebidas. Este sistema dá aos distritos a chance de 
se prepararem para participar dos programas e selecionarem os 
candidatos, ao mesmo tempo em que possibilita à Fundação investir as 
contribuições. Os rendimentos das doações cobrem as despesas com 
atividades administrativas e de captação de recursos. 

*  Contribuições ao Fundo Anual destinadas a uma das áreas de enfoque não são 
incluídas no cálculo do SHARE nem creditadas ao FDUC. 
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A Comissão Distrital da Fundação Rotária é responsável por decidir 
como utilizar as verbas disponíveis do Fundo Distrital de Utilização 
Controlada, após consultar os clubes do distrito. Contate o presidente 
da Comissão Distrital da Fundação Rotária para se informar como o 
distrito planeja utilizar as alocações do FDUC.

Apoio financeiro
Os programas da Fundação Rotária são financiados por contribuições 
voluntárias de rotarianos em todo o mundo. Quando os rotarianos têm 
participação ativa nos esforços para fazer do mundo um lugar melhor 
através de atividades educacionais e projetos humanitários, passam 
a compreender a importância do apoio financeiro à Fundação Rotária. 
Contribuições enviadas à Fundação podem ser direcionadas ao Fundo 
Anual, ao Fundo Permanente ou ao Fundo Pólio Plus.

O presidente eleito deverá preencher o formulário de Metas do Clube 
quanto a Captação de Recursos à Fundação Rotária, que é distribuído 
no PETS.

Saiba quem é o coordenador regional da Fundação Rotária de 
sua área através de www.rotary.org/pt para obter assistência em 
assuntos da Fundação.

Contribuições à Fundação Rotária
Contribuições devem ser feitas através do Portal do Associado ou pelo 
Formulário Universal de Contribuição ou Multiple Donor Form.

Fundo Pólio Plus. Atualmente, o maior desafio na luta contra a 
pólio é financeiro. Apesar da considerável quantia despendida, são 
necessárias ainda mais verbas. Os rotarianos devem ser incentivados 
a fazer doações ao Fundo Pólio Plus de modo a ajudar o Rotary 
a continuar com o trabalho de imunização até que o mundo seja 
certificado como livre da pólio. Além disso, os clubes devem realizar 
eventos de arrecadação de fundos para a mesma causa. Subsídios 
outorgados por meio deste fundo financiam Dias Nacionais de 
Imunização e atividades de vigilância. 

Fundo Anual. O Fundo Anual é a principal fonte de apoio aos subsídios 
e às atividades da Fundação. Os rotarianos são incentivados a fazer 
contribuições anuais à Fundação Rotária. Para motivar a participação 
nesta iniciativa, o presidente de clube deverá:

•	 Fazer sua doação à Fundação Rotária no início do ano rotário.

•	 Incentivar cada associado do clube a doar anualmente.

•	 Informar os associados sobre como suas doações ao Fundo Anual 
fortalecem subsídios e atividades da Fundação que promovem o 
bem no mundo.

•	 Homenagear aqueles que apoiam a Fundação Rotária.

O Kit Sucesso 
Todos os 
Rotarianos, Todos 
os Anos (958-PT), 
inclui folhetos, 
adesivos e 
instruções para 
ajudar Rotary 
Clubs a incentivar 
doações ao 
Fundo Anual. 
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Fundo permanente. Fundo de dotações do Rotary, cujo principal 
nunca é despendido e somente os rendimentos são direcionados aos 
subsídios e às atividades da Fundação. Doações ao fundo podem ser 
feitas em dinheiro, testamento, ações, legados ou acordos de renda 
vitalícia. Muitos rotarianos fazem contribuições significativas ao 
Fundo Permanente, inclusive aqueles que desejam apoiar os Centros 
Rotary pela Paz. Se houver em seu clube um rotariano capaz de fazer 
doação de grande monta à Fundação Rotária, contate o coordenador 
regional da Fundação Rotária ou assistente de coordenador regional da 
Fundação Rotária que atende a sua área. 

Financiamento da Fundação Rotária
Fundos provenientes da comunidade. A maioria das doações à 
Fundação provém de rotarianos, mas a comunidade também contribui 
em eventos de captação de recursos e por meio de doações individuais. 
Considere realizar campanhas para arrecadar verbas e incentivar os 
membros da comunidade a dar apoio ao clube e à Fundação Rotária. 
Para mais informações sobre captação de recursos, consulte o Manual 
da Comissão de Projetos Humanitários (226D-PT). 

Reconhecimento por contribuições. O agradecimento pelas doações 
recebidas é o primeiro passo para conseguir novas doações. O 
reconhecimento por contribuições é outorgado pela Fundação Rotária 
em apreciação às doações financeiras encaminhadas ou prometidas.

RECONHECIMENTOS DA fuNDAÇÃO ROTÁRIA
Reconhecimentos a pessoas Reconhecimentos a clubes

Contribuinte Especial da Fundação Rotária

Reconhecimento de Companheiro Paul Harris

Companheiro Paul Harris por Doações Múltiplas

Certificado em homenagem Póstuma de 
Companheiro Paul Harris

Certificado de apreciação (também disponível 
para corporações)

Benfeitor

Sociedade de Doadores Testamentários da 
Fundação Rotária

Doador Extraordinário

Sociedade Arch C. Klumph

Flâmulas para Clubes com 100% de 
Contribuintes Especiais da Fundação Rotária 
(outorgadas anualmente)

Flâmula Todos os Rotarianos, Todos os Anos 
(outorgada anualmente)

Flâmula para os Três Clubes do Distrito com 
Maiores Contribuições Per Capita (outorgada 
anualmente)

Flâmulas para Clubes com 100% de 
Companheiros Paul Harris (mediante 
solicitação)

Para mais informações sobre reconhecimentos da Fundação Rotária, consulte www.rotary.org/pt.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226d_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226d_pt.pdf
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Para mais apoio com relação a assuntos da Fundação, entre em contato 
com o coordenador regional da Fundação Rotária ou seu assistente, e 
os coordenadores de ex-participantes de programa da Fundação. Os 
funcionários da Fundação estão a sua disposição para ajudá-lo tanto na 
Sede Mundial ou escritório internacional.
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Chamado à ação

De que maneira incentivará a participação na Fundação?

O que você precisa aprender mais para apoiar mais a Fundação Rotária?

Como arrecadará fundos para a Fundação Rotária? 

Como garantirá a gestão responsável de fundos do clube?

Qual sua meta pessoal para apoiar a Fundação Rotária?
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Anotações



Suporte  

As publicações Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento 
de Projetos (605A-PT) e Ferramentas para Identificar as 
Necessidades da Comunidade (605C-PT) são recursos-chave  
para estabelecer as metas e o plano de ação para seu ano  
como presidente. Mais recursos podem ser encontrados em  
www.rotary.org/pt.

A prestação de serviços é um dos valores do Rotary. Projetos 
humanitários eficazes se traduzem em clubes eficazes. Por meio de 
cuidadoso processo de seleção, planejamento e avaliação, Rotary Clubs 
podem implementar projetos bem-sucedidos. Ao trabalhar com uma 
comunidade e promover a atividade principal de seu clube, você pode 
melhorar a imagem pública do clube e atrair novos associados.

Projetos sustentáveis são capazes de operar sem o apoio externo ou 
intervenção após concluídas as atividades iniciais e esgotados os 
fundos do projeto.

8
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Comunidades

EM AÇÃO
Guia para  

Desenvolvimento de Projetos

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605c_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605c_pt.pdf
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Responsabilidades
Como presidente eleito, suas responsabilidades são:

•	 Formar e reunir-se com a Comissão de Clube de Projetos 
Humanitários. 

•	 Avaliar a situação atual do clube quanto aos projetos humanitários 
utilizando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs 
(Apêndice 2).

•	 Estabelecer metas usando as Diretrizes para Aumentar a Eficácia 
dos Rotary Clubs.

Como presidente, suas responsabilidades são:

•	 Garantir que o clube cumpra as normas de proteção aos jovens (veja 
Capítulo 1 e Apêndice 13).

•	 Assegurar que a comissão respeite os elementos básicos a seguir 
para a condução de projetos humanitários eficazes:

 − Identificação das necessidades

 − Planejamento e implementação

 − Avaliação

Uma das três prioridades do Plano Estratégico do RI é Dar mais 
Enfoque e Expansão aos Serviços Humanitários. Por isso clubes 
são incentivados a: 

•	 Erradicar a pólio.

•	 Aumentar a sustentabilidade dos serviços através de programas 
das novas gerações e das seis áreas de enfoque.

•	 Ampliar parcerias estratégicas e relações cooperativas. 

•	 Criar projetos significantes tanto local quanto 
internacionalmente.

Comissão de Clube de Projetos Humanitários
O objetivo principal da Comissão de Projetos Humanitários é liderar 
as iniciativas de serviços do clube, assegurando que elas atendam 
às necessidades da comunidade. Ela também coordena o trabalho 
com clubes de outros países em projetos internacionais. Rotary 
Clubs têm a liberdade de alterar seu Regimento Interno de modo a 
refletir as responsabilidades da referida comissão e podem adicionar 
subcomissões se necessário (veja Apêndice 9).

Os membros indicados para integrá-la devem conhecer e estar 
envolvidos na comunidade.

Como presidente eleito, colabore com a comissão para determinar 
quais dos atuais projetos do clube deverão ter continuidade no ano 
seguinte. Ao estabelecer suas metas, inclua os projetos em andamento.



Manual do Presidente de Clube 94  SuPoRtE

A comissão deve:

•	 Identificar as necessidades da comunidade e do clube.

•	 Utilizar os recursos do clube, distrito e RI nos projetos e planejar a 
divulgação destes ao público.

•	 Trabalhar com a Comissão de Clube de Imagem Pública e planejar 
atividades para assegurar a promoção dos projetos. 

•	 Implementar projetos humanitários e procurar envolver todos os 
associados.

•	 Avaliar os projetos e aplicar os resultados no aprimoramento de 
iniciativas futuras.

•	 Estabelecer contatos com clubes de outros países para realizar 
atividades conjuntas de companheirismo, serviço e voluntariado. 

Para mais informações consulte o Manual da Comissão de Projetos 
Humanitários (226D-PT).

As seguintes pessoas e grupos podem apoiar na implementação de 
projetos:

•	 Rotarianos, familiares e amigos

•	 Organizações comunitárias

•	 Ex-participantes de programas da Fundação Rotária

•	 Estudantes de Intercâmbio de Jovens e participantes do programa 
RYLA

•	 Membros de Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário

•	 Interact e Rotaract Clubs

•	 Associados de outros Rotary Clubs

•	 Grupos Rotarianos em Ação e de Companheirismo 

A prestação de serviços abre portas para a formação de rede de 
contatos e companheirismo entre os associados do clube. Além disso, 
o envolvimento de todos os rotarianos irá contribuir para manter os 
associados envolvidos no clube. 

Levantamento das necessidades 
Projetos humanitários bem-sucedidos abordam necessidades reais e 
atuais da comunidade e refletem as capacidades e os interesses dos 
rotarianos. 

Avaliação externa
A avaliação externa contribui à maior compreensão das necessidades 
da comunidade.

A Comissão de Projetos Humanitários do clube deve se reunir com os 
membros da comunidade. Estes possibilitarão o contato com pessoas 
experientes, que podem ser consultadas sobre problemas locais, 
estratégias para a implementação de projetos e futuras atividades 
de prestação de serviços. Além disso, trabalhar com membros da 
comunidade no desenvolvimento e implementação de projetos pode 
ajudar na identificação de associados potenciais.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226d_pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/226d_pt.pdf


Manual do Presidente de Clube 95  SuPoRtE

 Avaliação do clube
Os resultados de avaliação interna do clube ajudarão a determinar 
se um projeto específico coincide com as habilidades, interesses e 
capacidades dos associados do clube. Ao realizar uma avaliação, tenha 
em mente:

•	 As experiências e lições aprendidas com projetos anteriores.

•	 A composição do clube inclui: 

 − Número de associados dispostos a participar em projetos;

 − Diversidade de habilidades;

 − Nível de interesse dos associados em projetos potenciais;

 − Nível de satisfação em projetos anteriores.

Equilíbrio na prestação de serviços 
A implementação de projetos humanitários relacionados com as 
diferentes prioridades do Rotary ajuda o clube equilibrar suas 
atividades. Ao planejar os projetos a comissão deve considerar:

•	 Avaliações do clube e da comunidade

•	 Plano Estratégico do RI

•	 Áreas de enfoque 

•	 Avenidas de Serviço 

•	 Menção Presidencial

A publicação Áreas de Enfoque do Rotary (965-PT) dá exemplos de 
projetos em cada área. 

Serviços do Rotary
O Rotary International e a Fundação Rotária oferecem uma variedade 
de atividades e programas humanitários, interculturais e educativos 
destinados a ajudar clubes e distritos a alcançar suas metas. Consulte 
o Apêndice 14. 

Programas de Novas Gerações. Novas Gerações é a quinta Avenida 
de Serviço do Rotary. É importante que os clubes apoiem programas 
como Rotaract, Interact, RYLA e Intercâmbio de Jovens, ou 
desenvolvam projetos humanitários voltados a jovens com menos de 
30 anos. Clubes também podem participar em projetos com jovens da 
comunidade, despertando o interesse deles pelo Rotary. A publicação 
Introdução aos Serviços às Novas Gerações (735-PT) dá sugestões de 
como incluir jovens nas atividades do clube. 

Ao realizar um projeto onde os voluntários estarão trabalhando 
diretamente com jovens, consulte o Manual de Treinamento e 
Guia para Líderes: Prevenção de Abuso e Assédio (775-PT) para 
treinamento e seleção dos participantes.

Para obter mais 
informações 
sobre como 
utilizar os 
subsídios da 
Fundação Rotária 
no financiamento 
de projetos 
internacionais, 
consulte o 
capítulo 7.

Para uma 
visão geral das 
oportunidades 
de serviço 
profissional, 
consulte a 
publicação 
Introdução 
aos Serviços 
Profissionais.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/735pt.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/775po.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/775po.pdf
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Projetos humanitários locais e internacionais. Clubes podem realizar 
projetos conjuntos com outros clubes locais ou internacionais para 
abordar as necessidades da comunidade. Para mais informações, 
consulte Comunidades em Ação — Guia para Desenvolvimento de 
Projetos (605A-PT).

As estratégias básicas para realização de projetos humanitários locais 
se aplicam também a projetos internacionais. Para participar em um 
projeto internacional, os clubes devem buscar primeiro um parceiro 
internacional, que pode ser encontrado de várias maneiras:  

•	 Explorar www.rotary.org/pt.

•	 Contatar o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária.

•	 Estabelecer contato com rotarianos em eventos distritais e 
internacionais.

•	 Ampliar seus contatos internacionais através de visitas de 
companheirismo com outros clubes e programas como o 
Intercâmbio Rotário da Amizade. 

•	 Participar de feiras de projetos.

•	 Envolver o Rotaract Club patrocinado pelo seu Rotary Club.

•	 Contatar companheiros rotarianos através das redes sociais.

Planejamento e execução de projetos
O planejamento ajuda a minimizar atrasos e falhas nos projetos 
humanitários. Verifique se a Comissão de Projetos Humanitários está 
definindo metas, elaborando o orçamento e estabelecendo prazos antes 
de iniciar a fase de implementação. 

Fontes de financiamento de projetos podem incluir: 

•	 Fundos fornecidos por doadores individuais ou empresas locais

•	 Subsídios outorgados por outras fundações

•	 Subsídios da Fundação Rotária

Antes de iniciar um projeto humanitário, consulte a Comissão de 
Projetos Humanitários para ver se levou em consideração os seguintes 
fatores, que servirão de base ao plano de ação:

•	 Em quais projetos os associados do clube estão atualmente 
envolvidos?

•	 Qual é a meta do projeto?

•	 Por que seu clube está assumindo o projeto?

•	 Quem do clube ou da comunidade estará envolvido?

•	 Como o clube envolverá no projeto os residentes da comunidade 
beneficiada?

•	 Como o projeto atingirá resultados sustentáveis?

•	 Quando o projeto será implementado?

•	 Onde o projeto terá lugar e como os voluntários chegarão ao local?

•	 Que recursos são necessários para implementar o projeto?

Para mais ideias, 
faça o módulo 
de e-learning 
Como Iniciar 
um Projeto 
Humanitário, em 
www.rotary.org 
/pt.

http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_po.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_po.pdf
http://www.rotary.org/pt
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_html/elearn_service_project_pt.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_html/elearn_service_project_pt.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_html/elearn_service_project_pt.htm
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•	 Como o clube irá garantir o uso adequado de tais recursos?

•	 Como o clube promoverá o projeto? 

Avaliação
O presidente deve certificar-se de que a Comissão de Projetos 
Humanitários avalie as atividades ligadas ao projeto. 

Após a conclusão do projeto, responda às seguintes perguntas:

•	 O projeto atendeu às necessidades da comunidade? Se não, explique 
por quê. 

•	 Os associados e membros da comunidade tiveram oportunidade de 
participar?

•	 O projeto teve cobertura da mídia?

•	 O clube conseguiu atender às demandas financeiras do projeto?
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Chamado à ação

De que maneira apoiará os projetos humanitários do clube? 

Que medidas tomará para assegurar que os projetos do clube satisfaçam as necessidades da 
comunidade e sejam sustentáveis?

Que medidas tomará para que os associados participem dos projetos do clube e utilizem suas 
capacidades e talentos?
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apêndice 13: Gerenciamento de riscos em  
programas pró-juventude

Um programa de gerenciamento de riscos pode contribuir para a identificação de possíveis 
imprevistos, como ferimentos, doenças, abusos e outros, e ajudar os participantes a tomar 
decisões para lidar com tais riscos. Embora um programa dessa natureza não garanta a 
eliminação de experiências negativas, poderá reduzir seu número e efeito. O clube deve 
considerar as seguintes atividades ao elaborar um programa de gerenciamento de riscos para 
trabalhar com jovens:

•	 Desenvolver e implementar normas distritais de proteção aos jovens que trate de problemas 
de caráter físico, emocional ou qualquer forma de abuso sexual. Contate seu distrito para 
obter essas normas. 

•	 Estabelecer um código de conduta para os adultos e jovens participantes, o qual deve refletir 
padrões culturais locais, bem como os dos clubes e distritos, e as melhores medidas possíveis 
de proteção aos jovens.

•	 Analisar as normas distritais para certificar-se de que estão em consonância com as 
diretrizes desenvolvidas pelo Conselho Diretor do RI para cada programa pró-juventude.

•	 Considerar as questões abaixo ao implementar programa ou evento para os jovens:

 − O que deve ser feito se alguém se machucar?

 − O que deve ser feito se um participante alegar que houve má-conduta sexual?

 − O que deve ser feito se uma catástrofe natural ocorrer durante o programa ou evento?

•	 Fazer todo o possível para minimizar perdas potenciais:

 − Ensinar os participantes como se comportar de forma a se proteger. 

 − Desenvolver um plano de emergência e conduzir simulados.

 − Obter seguro de proteção contra terceiros apropriado à sua região.

Todos os participantes devem verificar se suas apólices de seguro oferecem cobertura 
adequada durante a participação no programa, já que algumas delas fornecem cobertura 
limitada fora do país de residência do assegurado. Nesses casos, é aconselhável considerar a 
obtenção de um seguro de viagem que cubra despesas médicas, repatriação de restos mortais, 
transporte médico de emergência, morte acidental e desmembramento. Os clubes e distritos 
devem contatar as respectivas seguradoras para determinar se suas apólices oferecem 
cobertura adequada durante o evento ou programa.

Recomenda-se, também, que o clube procure consultoria local antes de assinar qualquer 
contrato. Tais documentos podem incluir cláusulas de indenização, renúncia de direito ou 
isenção de responsabilidades formuladas para proteger terceiros, transferindo riscos para o 
clube ou distrito. Finalmente, esteja ciente de que o Rotary International não se responsabiliza 
por qualquer doença ou ferimento de pessoas, inclusive participantes e organizadores, nem por 
danos a terceiros.



Manual do Presidente de Clube 100  SuPoRtE

apêndice 14: serviços do rotary

Considere as seguintes oportunidades de serviço que o Rotary oferece:

Serviços à Comunidade Projetos que satisfazem às necessidades da comunidade local.

Interact Clube de serviço para jovens de 12 a 18 anos de idade.

Serviço internacional Projetos que envolvem rotarianos de mais de um país.

Serviços às Novas 
Gerações

Programas e atividades que visam aumentar a participação 
de jovens até 30 anos em projetos humanitários em sua 
comunidade e seu interesse pelo Rotary. 

Pólio Plus Programa do Rotary International e da Fundação Rotária que 
apoia os esforços globais de erradicação da poliomielite.

Rotaract Grupos internacionais formados por rotarianos, cônjuges de 
rotarianos e rotaractianos que conduzem projetos humanitários 
internacionais dentro de uma área específica.

Grupos Rotarianos em 
Ação

Grupos internacionais de rotarianos, cônjuges de rotarianos, 
e rotaractianos que se reúnem para realizar um projeto 
humanitário internacional relacionado a um tópico específico.

Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento 
Comunitário (NRDC)

Grupos de adultos não-rotarianos patrocinados pelo Rotary Club 
local.

Grupos de Companheirismo Grupos internacionais de rotarianos, cônjuges de rotarianos 
e rotaractianos que compartilham interesses profissionais e 
recreativos em comum.

Subsídios da Fundação 
Rotária

Financiam atividades humanitárias e educativas desenvolvidas 
por clubes e distritos tanto local como internacionalmente.

Intercâmbio Rotário da 
Amizade

Programas de intercâmbio para rotarianos e seus familiares 
que promovem a construção de relacionamentos que podem 
se transformar em parcerias internacionais para projetos 
humanitários. 

Centros Rotary pela Paz Programa educacional que oferece bolsas de estudos para 
mestrado ou certificado de aperfeiçoamento profissional em 
paz e resolução de conflitos. Os candidatos qualificados têm a 
oportunidade de estudar em um dos Centros Rotary pela Paz 
localizados em diferentes universidades. 

Intercâmbio de Jovens Programa que promove a compreensão internacional e a paz 
entre estudantes de 15 a 19 anos e jovens de 18 a 25 anos.

Prêmios Rotários de 
Liderança Juvenil (RYLA)

Programa de treinamento para jovens com ênfase na 
capacidade de liderança, exercício da cidadania e crescimento 
pessoal.

Serviços Profissionais Atividade que incentiva rotarianos a seguir altos padrões éticos 
e utilizar seus conhecimentos e habilidades profissionais em 
benefício dos outros. 



Manual do Presidente de Clube 101  SuPoRtE

Anotações
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Para Assembleia Distrital

142 Manual do PresidenTe de Clube

Questões para discussão — Assembleia distrital

Considerem as seguintes perguntas antes da assembleia distrital.

Sessão de oratória

Como devem preparar-se para uma apresentação? 

Que dicas poderiam oferecer com relação a oratória?

Sessão de líderes rotários

Que qualidades pessoais são necessárias para liderar o clube?

Que características de líder vocês precisam desenvolver?

Como farão isto?

Perguntas para discussão na Assembleia Distrital
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Para Assembleia Distrital

143doCuMenTos iMPorTanTes

Sessão de estudo de caso

Que procedimentos o clube deve seguir para fortalecer sua administração, quadro social, projetos de 
prestação de serviços, relações públicas e iniciativas de apoio à Fundação Rotária?

Sessão para conclusão do processo de estabelecimento de metas e resolução de problemas

Quais são as metas do clube para o próximo ano?

Que desafios terão que ser superados para alcançar essas metas?

Que estratégias utilizarão para enfrentar esses desafios?
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 1: Oratória
A escola local lhe pediu para falar aos estudantes sobre o que o Rotary faz na comunidade. Escreva 
abaixo os pontos principais de sua apresentação, tendo em mente as técnicas de oratória discutidas 
na sessão. 

Após a apresentação, cada um recebe feedback dos demais participantes, o qual pode ser elaborado 
com base nas perguntas abaixo. Quando o grupo maior se reunir, poderá haver troca de ideias sobre as 
apresentações.

Pontos principais da apresentação:
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Para Assembleia Distrital
Feedback

Foi possível entender a informação passada?

A apresentação foi feita de forma clara e o apresentador manteve um bom tom de voz, com variações 
para enfatizar certas partes? 

O apresentador conhecia o assunto? 

Com que frequência o orador recorreu a suas anotações?  

O apresentador parecia confiante e tranquilo? Explique por que?

O ritmo da apresentação foi apropriado? O apresentador ultrapassou o tempo permitido? 

Que conselhos ou dicas você daria ao apresentador? 
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 2:  
anotações
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 3: Qualidades de líder

Relacione a seguir qualidades inerentes a líderes eficazes:

Nos espaços abaixo, liste quatro características de líderes que você acha que precisa melhorar e  
descreva como pretende fazê-lo.

 
Característica: 

Vou melhorar da seguinte maneira:         

 
Característica: 

Vou melhorar da seguinte maneira: 

 
Característica: 

Vou melhorar da seguinte maneira: 

 
Característica: 

Vou melhorar da seguinte maneira: 
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 4:  
anotações
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 5: Estudos de caso
Leia os estudos de caso abaixo e responda às perguntas. Escreva seu plano na página 113.

Estudo de caso 1

João é o presidente entrante de um pequeno clube que realiza um churrasco anual cuja renda 
é revertida em benefício de um albergue para desabrigados. Ele quer pedir à associada Selma 
para ela se responsabilizar pela primeira vez pelos ingredientes do churrasco. Selma está no 
clube há vários anos e sempre está disposta a ajudar. Ela é dona de uma agência de publicidade 
e tem vários contatos. O pedido de João foi por e-mail: 

Olá Selma, 

Considerando que você não esteja tão ocupada, você poderia se encarregar pelos 
ingredientes para nosso churrasco anual? Estamos esperando cerca de 500 pessoas. 
Poderia também fazer a gentileza de providenciar tendas, mesas, cadeiras, latões de 
lixo, etc.? 

Obrigado Selma! 

Rotariamente,
João

João ficou surpreso quando Selma lhe informou que não poderia ajudar. O que ele poderia ter 
feito de diferente para melhor delegar as tarefas à Selma?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso 2

No começo do seu ano como presidente você constata que a frequência às reuniões está baixa. 
Você ouviu falar que os associados dizem ser um castigo ir às reuniões, e que os projetos e 
atividades do clube não são nem um pouco interessantes. Você chegou a pensar em mudar o 
horário das reuniões, mas fica com receio por não saber como será a reação dos rotarianos. 

Por que o nível de frequência está baixo?

Como você irá descobrir o que os associados querem? 

O que fará para inspirá-los a participar ativamente da vida no clube?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso 3

Em seu clube, o novo presidente eleito costuma dar um breve discurso  introdutório. Leia o 
seguinte discurso:

“Bom dia a todos. Ahn?!?! Bom... Vocês conseguem me ouvir bem? Bom, eu acho que 
deveria ter me preparado melhor. Perdão. Eu estou nervoso. Mas enfim, todos vocês me 
conhecem, então não tenho muito o que falar. Mas enfim, meu nome é Ricardo e..., sei 
lá, estou no clube há...quatro anos, não, deixa eu ver...cinco anos, isso, cinco anos. Eu 
já ajudei com um monte de coisa aqui, como vocês sabem. Estive em vários projetos, 
então acho que o nosso ano será bom. É um prazer ser o presidente. Alguém tem alguma 
pergunta?”

Como o Ricardo deveria ter feito este discurso?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso 4

Seu antecessor estipulou as seguintes metas:

Aumentar o quadro associativo em 50%
Fazer cinco novos projetos no clube
Realizar três campanhas de arrecadação de fundos para o Pólio Plus
Patrocinar um novo Interact Club

Em sua opinião, estas metas são completamente irreais e impossíveis de serem alcançadas. 
Agora é sua vez de estipular as metas para o clube, e você quer que elas sejam realistas. 

Relacione três metas para seu ano na presidência.

O que pode ser feito para conseguir sugestões dos associados?

Que medidas você pode implementar para acompanhar o andamento dos trabalhos durante o ano 
em direção às metas? 

Como decidir quais metas devem ser continuadas e descontinuadas?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso – Plano de ação

Etapa
Quem é o 
responsável?

Quanto tempo 
esta etapa 
levará?

Como o 
progresso será 
avaliado?

Que recursos 
estão 
disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

O que você aprendeu que pode ser aplicado em seu clube?
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 6: Plano para resolução de problemas

Utilize as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs e as metas da folha-tarefa da sessão 
2 para ajudar no desenvolvimento de seu plano para resolução de problemas. Analise as metas de 
seu clube e pense que desafios deverão ser superados para alcançá-las. Por fim, ofereça soluções para 
superar esses desafios.

Meta Possível desafio
Que recursos estão  
disponíveis?

Administração

Desenvolvimento do 
quadro associativo

Imagem pública

Projetos de serviços 
humanitários

Fundação Rotária

Outros



Basta um clique!
Acesse o Portal do Associado para:

•	 Fazer cursos e aprender mais sobre Rotary

•	 Atualizar dados e baixar relatórios

•	 Verificar o relatório semestral SAR e pagar cotas

•	 Informar metas do clube e acompanhar resultados

A partir do site www.rotary.org/pt, Acesse o Portal 
clicando no link correspondente no alto da página, à 
direita, e administre assuntos rotários diretamente  
on-line.

www.rotary.org/pt/memberaccess

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 EUA

www.rotary.org/pt

222-PT—(312)




