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INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
O desenvolvimento econômico e comunitário é uma das 
seis áreas de enfoque do Rotary.

Desemprego, subemprego, falta de oportunidades 
econômicas, ausência de treinamento adequado e 
carência de redes de segurança social são fatores 
intrínsecos à pobreza. Para aqueles que vivem em 
condições de pobreza, o trabalho árduo é, em geral, o 
único meio disponível para melhoria do bem-estar. 
A criação de oportunidades de empregos produtivos 
é fundamental para reduzir a pobreza e favorecer o 
desenvolvimento econômico e social sustentável, bem 
como prover segurança monetária e emancipação, 
especialmente para mulheres, portadores de 
deficiências, jovens e aqueles que vivem em pobreza 
extrema.1

Assim como as estratégias para melhorar a educação 
e saúde, gerar renda e criar oportunidades de trabalho 
produtivo e empreendedorismo são fatores essenciais 
para reduzir a pobreza. Considere os seguintes fatos:

  Cada 1% de aumento na renda agrícola per 
capita reduz de 0,6% a 1,8% o número de 
pessoas que vivem na pobreza extrema.2

  Estudos apresentam fortes indícios de 
que o acesso a microempréstimos reduz a 
vulnerabilidade no que se refere a oscilações 
em renda ou consumo.3

  Na Nigéria, pesquisas indicam que até mesmo 
1% de investimento em recursos humanos, 
como educação e treinamento, reduz a pobreza 
em mais de 66%.4 

  Mulheres em setores de baixo valor agregado 
carecem de habilidades para acessar os setores 
de maior valor agregado. Como demonstrado 
em países como Cingapura, Taiwan e Malásia, 
o aumento de treinamento profissional é um 
pré-requisito à transição de uma produção 
de baixo valor agregado a uma de alto valor 
agregado.5

Enormes avanços vêm sendo observados para reduzir a 
pobreza global. Segundo o Banco Mundial, 1,92 milhão 
de pessoas viviam com menos de US$1,25 por dia em 
1990 em comparação a apenas um milhão em 2011. 
Em 2015, diversos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio foram cumpridos. Apesar do significativo 
progresso verificado em inúmeras áreas, há 
necessidades globais urgentes que ainda persistem. 
Com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, uma agenda atualizada destaca as 
carências remanescentes: 

  Quase 202 milhões de pessoas estavam 
desempregadas em 2013,6 das quais 74,5 
milhões eram jovens de 15 a 24 anos de idade.7 

  A agricultura é a principal fonte de renda e 
emprego para 70% da população carente que 
reside em áreas rurais de todo o mundo.8

  Ainda há uma grande desigualdade entre os 
gêneros no mercado de trabalho, com uma 
diferença de 24,8% entre homens e mulheres 
no que se refere à proporção de emprego em 
relação à população total em 2012.9

Rotary Clubs em todo o mundo 
colaboram com as comunidades 
para incentivar o desenvolvimento 
econômico e comunitário. Toda 
comunidade tem suas próprias 
necessidades e oportunidades 
para prestar serviços. Esta 
publicação visa ajudá-lo a fazer 
as perguntas certas, identificar 
as necessidades reais e causar o 
maior impacto possível com o 
tempo, a energia e os recursos  
que estão à sua disposição.  
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IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
DA COMUNIDADE
Determinar as necessidades e recursos locais é um 
importante ponto de partida para qualquer projeto 
comunitário. Esse procedimento ajuda a estabelecer 
os pontos fortes e fracos, e definir como os rotarianos 
poderão trabalhar com os residentes para atender 
às necessidades existentes. É fundamental que isto 
seja feito antes do início do projeto, geralmente junto 
com uma organização colaboradora. Lembre-se de 
considerar as dinâmicas históricas, culturais e sociais 
da comunidade com a qual você deseja colaborar. 

Identifique as necessidades da comunidade juntamente 
com as partes interessadas. Ao incluir especialistas locais 
desde o começo, você não só identificará as necessidades 
reais e selecionará o projeto mais adequado, mas também 
garantirá apoio à iniciativa e sua sustentabilidade. Para 
obter ideias sobre o assunto, consulte as Ferramentas 
para Identificar as Necessidades da Comunidade.

Ao identificar as necessidades, faça perguntas abertas 
para suscitar respostas além de sim e não. Além das 
necessidades, identifique recursos e determine os 
desafios, e realize algumas ou todas as atividades a seguir:

  Formar grupos focais com as partes 
interessadas da comunidade (empresários, 
residentes desempregados, mulheres, jovens, 
líderes) para identificar seus pontos fortes e 
necessidades.

  Permitir que os membros da comunidade 
identifiquem as carências que consideram 
mais críticas.

  Pedir a cada grupo focal para priorizar seus 
pontos fortes e necessidades.

  Realizar um encontro comunitário para debater 
os pontos fortes e desafios identificados, 
e conduzir uma discussão sobre como os 
membros da comunidade podem tratar das 
necessidades usando seus pontos fortes. 

  Obter perspectivas dos diversos setores e 
grupos da comunidade.

  Definir, juntamente com os residentes locais, 
as metas de longo prazo e os resultados 
esperados do projeto.

  Contatar administrações e oficiais do 
governo para averiguar a possibilidade de 
emparceiramento.

  Identificar organizações que possam servir como 
parceiros de projeto (empresas, ONGs e outras).

Procure desenvolver habilidades na comunidade 
em vez de se concentrar apenas nos materiais ou 
na infraestrutura que ela precisa. Por exemplo, ao 
conversar com líderes comunitários, mulheres, homens 
e jovens, faça perguntas que ajudem a identificar 
soluções comunitárias mais amplas. Ao organizar as 
necessidades por ordem de importância e trabalhar 
juntos para encontrar soluções, vocês realizarão 
projetos mais bem elaborados e sustentáveis.

Faça um levantamento dos recursos da existentes. 
Muitas vezes, as comunidades são capazes de sanar 
suas próprias necessidades. Basta facilitar uma 
discussão ou reunir diversas partes interessadas 
para começar a identificar pontos fortes e tratar das 
questões preocupantes. Reúna-se com um grupo ou 
apenas uma pessoa e peça que identifiquem membros 
da comunidade com habilidades específicas ou outras 
organizações que estejam lidando com os desafios 
identificados. Dessa forma, você evita a duplicação de 
esforços e pode se concentrar nas questões que eles não 
conseguiriam resolver sem a sua ajuda.

Projetos de alto impacto começam com um 
levantamento das necessidades e o compromisso e 
envolvimento ativo dos membros da comunidade. 
A participação proativa da comunidade incentiva a 
responsabilidade, o senso de propriedade e expectativas 
claras, o que resulta em impacto de longo prazo.

Evite ideias preconcebidas sobre o que uma 
comunidade necessita. É comum presumir as 
carências, especialmente quando você mora no 
local ou nas redondezas. Em vez disso, escute 
diretamente o que os residentes têm a dizer sobre 
os pontos fortes, as insuficiências e as preocupações 
da comunidade. Identifique atividades que 
respondam às necessidades identificadas pelos 
residentes e que gerem neles um alto grau de 
entusiasmo para que sua participação e senso de 
propriedade sejam assegurados.

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
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DESEMPREGO DE JOVENS
Em 2013, mais de 74,5 milhões de jovens entre 15 e 
24 anos de idade estavam desempregados em todo o 
mundo.10 Pessoas que foram treinadas e têm as devidas 
habilidades possuem mais opções de emprego no setor 
agrícola e informal.

O desenvolvimento de habilidades e de liderança é um 
componente importante para a obtenção de emprego 
entre os jovens e redução do índice de pobreza. 
Desenvolver nos jovens habilidades de liderança pode 
ajudar a retirá-los da pobreza dando-lhes melhor acesso 
ao mercado de trabalho, aumentando a produtividade e 
incentivando um crescimento econômico sustentável. 
No entanto, garantir que as oportunidades de capacitação 
estejam disponíveis às comunidades menos favorecidas 
e, consequentemente, melhorar a subsistência continua 
a ser um desafio. Competência e desenvolvimento de 
liderança são relevantes à diminuição da pobreza e à 
criação de uma força de trabalho mais produtiva.

ITENS A SEREM CONSIDERADOS 
ANTES DE PLANEJAR UM PROJETO

  Qual é o mercado local de trabalho?  
Há empregos disponíveis?

  Que recursos educacionais estão disponíveis 
localmente?

  Que habilidades os candidatos a emprego 
necessitam?

  Que habilidades desnecessárias ao mercado de 
trabalho devo evitar ensinar?

  Como podemos encaixar as novas habilidades 
aos empregos (estágios/programas de 
aprendizagem, assistência de mentores)?

  Os associados de Rotary e Rotaract Clubs 
locais podem servir de mentores aos 
participantes do projeto?

ESTRATÉGIA: DESENVOLVER 
HABILIDADES / LIDERANÇA E PROVER 
UMA REDE DE EMPREGOS AOS JOVENS

Os treinamentos para desenvolvimento de habilidades 
podem ocorrer em ambientes formais, informais e ligadas 
ao local de trabalho, e visam ajudar os participantes a 
se engajarem plena e ativamente na busca de ofertas ou 
criação de empregos. Além disso, os treinamentos devem 
refletir as demandas e oportunidades da economia e 
do mercado de trabalho da comunidade. Se o propósito 
for criar empregos, o programa de capacitação deve ser 
elaborado com uma rede local (estágios, programas de 
aprendizagem, assistência de mentores, etc.).11

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES  
DA COMUNIDADE
A identificação das necessidades pode indicar que a 
comunidade prioriza outras carências não relacionadas 
a desenvolvimento econômico e comunitário. Se isso 
acontecer, seus esforços não serão desperdiçados já  
que você economizará considerável tempo, energia  
e recursos que não deveriam ter sido usados em  
um projeto que, na verdade, não era necessário.  
Ou, possivelmente, o levantamento das necessidades 
revelará outras necessidades nas quais poderá se 
concentrar.  

Se o seu levantamento detectou necessidades 
relacionadas a desenvolvimento econômico e 

comunitário, estas provavelmente pertencem a uma ou 
mais das seguintes categorias:

 • Desemprego de jovens
 • Obstáculos ao empreendedorismo
 • Barreiras à subsistência e às oportunidades 

agrícolas
 • Falta de recursos para combater a pobreza 

extrema 

Examinaremos cada uma dessas áreas e forneceremos 
estratégias sustentáveis e estudos de caso para você 
considerar quando estiver elaborando um plano de 
intervenção.

É possível que bolsas de estudos de pós-graduação 
patrocinadas por Subsídios Globais estejam 
disponíveis a profissionais. Consulte o documento 
Áreas de Enfoque — Princípios Gerais para mais 
informações. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/areas-focus-policy-statements
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ESTUDO DE CASO:

PROJETO DE CAPACITAÇÃO E 
MICROCRÉDITO NO EQUADOR

O Rotary Club de Quito Occidente, Equador, e o Rotary Club de Marin Evening, EUA, juntamente com 64 
clubes de sete distritos, angariaram verbas, formaram parcerias e mobilizaram residentes da comunidade 
local para investir em um programa de capacitação em Esmeraldas, Equador. Com base no modelo do 
Banco Grameen e por meio de uma parceria com a organização de microcrédito FUDECE (uma instituição 
microfinanceira equatoriana), mulheres carentes recebem pequenos empréstimos e treinamento profissional 
para iniciarem ou expandirem seus negócios. Este projeto permite que as mulheres estabeleçam famílias 
autossuficientes e reduz o ciclo de pobreza.

Os beneficiários dos microempréstimos responderam a um questionário que ajudou a identificar o treinamento 
específico necessário aos participantes. Um pedido para criar um centro local de treinamento foi encaminhado por 
meio do levantamento das necessidades da comunidade. O estabelecimento do centro se tornou parte da solução 
para oferecer oportunidades variadas de capacitação que ajudaram a sanar as diversas necessidades da comunidade.

As organizações colaboradoras foram fundamentais ao sucesso do projeto. A FUDECE e o Banco Grameen 
ajudaram a organizar a iniciativa, supervisionar o programa de microempréstimos, bem como monitorar e 
produzir relatórios de progresso. A FUDECE gerencia o centro de capacitação e contrata organizações de 
treinamento para ministrar aulas.

Mais de 250 microempréstimos foram outorgados. O centro oferece cursos de administração de empresas 
e treinamento profissional, sendo que mais de 270 membros da comunidade fizeram cursos de costura, 
panificação, encanamento, microcrédito, administração de empresas e liderança.

Uma beneficiária de microempréstimo mostra 
um dos artigos confeccionados em sua oficina 
de costura.

Durante o processo de identificação de necessidades, 
peça para as principais partes interessadas ajudarem 
a encontrar soluções para as barreiras culturais 
e tradicionais, e a falta de acesso à participação 
no programa. O treinamento deve estar alinhado 
aos interesses, necessidades e expectativas dos 
participantes, e se adaptar às características da 
comunidade. O idioma local deve ser usado no 
programa e em seus respectivos materiais. Além disso, 
contar com a contribuição de especialistas locais é tão 
importante quanto envolver membros marginalizados 
da comunidade (pessoas com deficiências, pessoas 
extremamente pobres, mulheres chefes de família, 
etc.). As partes interessadas do setor privado devem 
contribuir ao desenvolvimento e implementação de 

Se o treinamento envolver novos equipamentos, 
materiais ou ferramentas, inclua despesas 
operacionais e de manutenção no orçamento 
durante a fase de elaboração do projeto. A 
cobrança de pequenas taxas de participação pode 
revelar o quanto a comunidade valoriza certos 
programas de treinamento. Jovens mulheres 
devem ser incentivadas a participar de debates 
sobre funções predominantemente ocupadas por 
homens e vice-versa.

programas de treinamento para garantir qualidade 
e relevância, e estabelecer relacionamentos através 
dos quais os instrutores sirvam de mentores aos 
estudantes.12

https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
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OBSTÁCULOS AO EMPREENDEDORISMO

Quase três bilhões de pessoas que vivem na 
pobreza carecem dos recursos necessários para 
iniciar microempresas e se estabelecerem como 
empreendedores. Por meio de pequenos empréstimos, 
milhões de pessoas sem histórico de crédito, garantia 
financeira ou renda fixa podem obter acesso a serviços 
financeiros básicos.13 Esses microempréstimos, com 
baixa taxas de juros, oferecem o capital inicial para 
estabelecer, manter e expandir pequenas empresas 
geradoras de renda. O fornecimento de serviços 
financeiros básicos ajuda a capacitar pessoas para que 
se tornem autossuficientes e contribui para romper o 
ciclo de pobreza em áreas rurais e urbanas. Projetos de 
empreendedorismo bem-sucedidos são resultado de 
avaliações da comunidade que indicam a necessidade 
de mais oportunidades de negócios.

ITENS A SEREM CONSIDERADOS 
ANTES DE PLANEJAR UM PROJETO

  Identificar empreendedores de alto potencial. 
Criar um plano com a comunidade para 
identificar pessoas interessadas em iniciar ou 
expandir empreendimentos.

  Selecionar um parceiro para outorga de 
microempréstimos que se concentre em 
desenvolvimento de habilidades, redução da 
pobreza e alcance do impacto social almejado.

  Tratar dos principais desafios — tecnológicos, 
financeiros ou culturais — identificados pela 
comunidade. 

  Estabelecer redes de contatos pertinentes. 
Os membros da comunidade se beneficiarão 
mais com aprendizagem em duplas ou tendo 
como mentores empresários locais com ampla 
experiência? Considerar diversas opções e 
pedir a opinião dos residentes.

  Selecionar uma abordagem de treinamento. 
Que tipos de negócios são mais necessários e 
obteriam mais êxito? Que habilidades as pessoas 
devem desenvolver para operar tais negócios? 
Algum treinamento foi oferecido no passado?  
O que funcionou e o que não deu certo?

  Considerar o compromisso de tempo e 
de recursos. Projetos de microcrédito são 
complexos e geralmente duram vários anos 
devido aos riscos associados ao empréstimo  
de dinheiro e coleta de pagamentos.  
É recomendável trabalhar com uma 
organização colaboradora fidedigna que 
sirva como uma instituição de microcrédito 
de modo a garantir responsabilidade e a 
sustentabilidade do projeto.

Os parceiros locais podem ajudar com programas 
de empréstimos ou educação financeira? 
Parceiros potenciais incluem: organização 
financeira fidedigna, como banco ou instituição 
de microcréditos; força-tarefa de mulheres bem 
estabelecida na comunidade; ou organização 
governamental ou não governamental que ofereça 
cursos sobre finanças e planejamento financeiro.

Lembre-se de incluir o formulário suplementar sobre 
microempréstimos ao fazer um pedido de Subsídio 
Global para programa de empreendedorismo com 
componentes de microcrédito. Se você planeja usar 
as verbas do subsídio como capital de empréstimo, 
recomendamos vigorosamente que estabeleça 
um contrato com uma instituição de microcréditos 
para servir como infraestrutura permanente de 
empréstimo na comunidade.

ABORDAGENS PARA OBTENÇÃO DE 
MICROCRÉDITOS

  EMPRÉSTIMOS EM GRUPO: recomenda-
se que os indivíduos interessados em obter 
empréstimo formem um grupo e dividam a 
responsabilidade entre si. O senso comunitário 
estimula a garantia de pagamento da dívida.

  EMPRÉSTIMOS PESSOAIS: em geral, esses 
empréstimos são maiores, mais flexíveis e 
feitos a indivíduos sem garantia coletiva. 
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ESTRATÉGIA: OFERECER 
MICROCRÉDITOS E TREINAMENTO 
FINANCEIRO A MULHERES 
EMPREENDEDORAS

As mulheres fazem 66% do trabalho realizado em 
todo o mundo e produzem 50% dos alimentos, mas 
ganham apenas 10% da renda e possuem de 1% a 2% 
das propriedades.14 Globalmente, elas investem 80% 
de seus rendimentos em suas famílias, o dobro da 
porcentagem investida pelos homens.15 Os programas 
de microcréditos podem ser benéficos tanto em 
comunidades rurais quanto urbanas. Empreendedores 
de áreas rurais fazem empréstimos para compra ou 
engorda de gado, produção de laticínio, cultivo agrícola, 
produção de bambu, tecelagem, estabelecimento 
de pequenas lojas caseiras, etc., enquanto os 
empreendedores de centros urbanos muitas vezes usam 
empréstimos para se tornarem vendedores ambulantes, 
motoristas de riquixá ou alfaiates.

Organizadores de programas eficazes  
de microcrédito:

 • Recrutam empreendedoras de alto potencial, o 
que pode envolver parcerias com organizações, 
coligações e comissões locais voltadas à mulher.

 • Oferecem aos recebedores de verbas consultoria, 
treinamento e atividades para desenvolvimento 
de habilidades financeiras e matemáticas, e os 
ajudam a elaborar planos de negócios. 

 • Servem de mentores durante o processo 
empresarial, aconselhando sobre áreas 
específicas ou assuntos como poupança ou 
promoção de um novo negócio ou serviço. 

 • Fornecem capital inicial com razoáveis taxas de 
juros e planos de pagamento da dívida. 

 • Incentivam a economia de fundos (poupança) 
como um sistema inicial de microcrédito 
pessoal.

ESTUDO DE CASO:

MICROCRÉDITOS FORTALECEM 
EMPREENDEDORAS RURAIS NA GUATEMALA

A maioria das mulheres que vivem nas áreas rurais na Guatemala não têm posses para servir de garantia 
a empréstimos de instituições financeiras regulamentadas. Para resolver essa questão, o Rotary Club de 
Guatemala de la Ermita se emparceirou com o Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) 
e, com a ajuda de um subsídio do Rotary, ofereceu cursos de finanças e noções básicas de negócios às mulheres 
locais. Cerca de 400 participantes, divididas em 22 grupos, receberam treinamento em finanças. Reunindo suas 
economias, elas passaram a conceder microempréstimos umas às outras, fornecendo, dessa forma, o capital 
inicial necessário ao estabelecimento de negócios rentáveis.

Trabalhando com o Rotary Club de Oakland, EUA, e o IEPADES, o clube da Guatemala usou o subsídio do 
Rotary para treinar algumas dessas mulheres, as quais passaram a servir de instrutoras financeiras em suas 
comunidades. Elas ensinam noções básicas de matemática e finanças, incentivando a criação de fundos para 
investir nos negócios de outras mulheres, e aconselham suas conhecidas  a economizarem dinheiro para 
estabelecerem seus próprios negócios se tornarem autossuficientes. Além disso, o programa cria uma rede de 
contato para as participantes e ajuda a quebrar o ciclo da pobreza.

À medida que os grupos se expandem e os fundos recebem mais verbas, eles se tornam 
recursos para outras atividades de desenvolvimento comunitário, inclusive redes de 
contatos, ensino de matemática e finanças aos residentes locais e orientação sobre 
estabelecimento de novos negócios.

DICA DE SUSTENTABILIDADE: enfatize o valor da 
ajuda de mentores e incentive os participantes que 
se destacarem no programa a servirem de mentores 
a outros empreendedores.



Desenvolvimento econômico e comunitário: Estratégias para projetos 7

BARREIRAS À SUBSISTÊNCIA E 
ÀS OPORTUNIDADES AGRÍCOLAS

Em 2013, cerca de 842 milhões de pessoas em todo o 
mundo sofriam de fome crônica, sendo que 98% delas 
habitavam regiões em desenvolvimento.16 Até a metade 
deste século, aproximadamente 70% da população 
mundial viverá em áreas urbanas (em comparação aos 
49% atuais).17 Os níveis de renda também aumentarão. 
Para atender à demanda desta população mais urbana e, 
em geral, mais favorecida, a produção de alimentos terá 
que crescer em 70%.18 Precisamos compreender como 
as comunidades de países em desenvolvimento podem 
acelerar, ou no mínimo manter, o crescimento agrícola.

ITENS A SEREM CONSIDERADOS 
ANTES DE PLANEJAR UM PROJETO

Projetos agrícolas eficazes resultam de um 
levantamento integral das necessidades da comunidade 
e levam a uma renda maior e mais segura proveniente 
da agricultura. O envolvimento comunitário é essencial 
a mudanças sustentáveis. Esforços coordenados para 
transformar o comportamento de um grande número 
de agricultores podem ser vitais. Se o projeto incluir 
campos de demonstração e treinamento de instrutores, 
há de se desenvolver uma implementação clara e planos 
de monitoramento.

Maneiras de alcançar e manter tais resultados incluem:

  Maior investimento agrícola

  Maior capacidade de coleta de água e irrigação

  Estabelecimento ou expansão de atividades de 
cooperação

  Uso de recursos mais eficazes, como maior 
variedade de sementes e fertilizantes

  Adoção de novas tecnologias e métodos de 
cultivo

  Recursos com preços mais baixos 

  Produtos com preços mais altos 

  Estabelecimento de sistemas de produção que 
reduzam riscos

  Melhoria na armazenagem de produtos 
agrícolas

Barreiras Possíveis intervenções

Falta de capital financeiro •   Microempréstimos, poupanças, bancos locais e 
agrícolas

Mão de obra não especializada •   Capacitação (usando ferramentas/equipamentos 
agrícolas, sementes alternativas, fertilizantes ou 
fertilizantes orgânicos) 

Práticas ultrapassadas •   Treinamento usando práticas, materiais, ferramentas 
e equipamentos novos e mais produtivos

•   Campos de demonstração com recursos modernos de 
agricultura



8 Desenvolvimento econômico e comunitário: Estratégias para projetos

Barreiras Possíveis intervenções

Escassez/degradação de terrenos •   Associações e cooperativas

•   Aumento de produtividade

•  Cultivo de alimentos com valor de mercado mais alto

•   Práticas agrícolas aprimoradas

•   Atividades diversificadas (p.ex.: criação de animais, 
aumento de atividades não agrícolas)

Falta de acesso a mercados •   Parcerias com agricultores das redondezas para 
vender quantidades mais altas a mercados maiores 

•   Associações e cooperativas

•   Preservação e processamento dos produtos colhidos 
para uso futuro

•   Armazenamento inovador para produtos agrícolas

Falta d’água •   Uso mais eficiente da água

•   Melhor coleta/armazenamento de água

•   Novas instalações para armazenar água

•   Irrigação com água de poços e perfurações 

Conhecimento limitado do mercado •   Estudos de viabilidade, mercados alternativos  
e oportunidades locais de treinamento

Maior sustentabilidade será alcançada com o 
envolvimento de todas as partes interessadas e  
usando-se uma combinação das devidas intervenções.

Sejam quais forem as soluções, evite propostas  
apenas para a compra de equipamentos ou 
fornecimento de mão de obra, e equipamentos  
que não podem ser comprados ou consertados 
localmente. O desenvolvimento local de habilidades 
e o envolvimento da comunidade na elaboração, 
implementação e avaliação do projeto são essenciais 
para aumentar a renda dos agricultores de forma 
sustentável.
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ESTUDO DE CASO: 

APRIMORANDO PRÁTICAS AGRÍCOLAS 
SUSTENTÁVEIS EM CAMARÕES

No Oeste de Camarões, a alta erosão e infertilidade do solo diminuíram consideravelmente as colheitas 
e, consequentemente, a renda anual dos agricultores. O Rotary Club de Bafoussam e clubes do Distrito 
7080 (Canadá), juntamente com a Sustainable Livestock Foundation, usaram um subsídio do Rotary 
para aumentar o rendimento líquido de famílias de camponeses, especialmente mulheres e jovens do 
sexo masculino. O projeto foi realizado em Koung-Khi, Menoua e em Mifi, no Oeste de Camarões, e visava 
aperfeiçoar práticas agrícolas orgânicas, inclusive:

•   Aumentar a fertilidade do solo por meio da aplicação de estrume de aves

•   Controlar a erosão do solo

•   Aumentar as colheitas usando sementes melhoradas 

•   Aprimorar o marketing dos produtos agrícolas para aumentar a renda 

Mediante o pagamento de uma taxa simbólica de inscrição para ingresso em um programa de treinamento, 
os agricultores participantes foram organizados em grupos de 25 pessoas. Sob a liderança de um técnico 
agrícola, cada grupo aprendeu estratégias para aumentar suas colheitas em 30%. Os agricultores 
concordaram em pagar 30% dos custos dos materiais agrícolas usados durante o programa. 

Na segunda fase do projeto, os participantes formarão duplas em seus grupos e receberão sementes 
melhoradas.

 

Residentes de Bandjoun participam de um 
treinamento agrícola.  
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FALTA DE RECURSOS PARA COMBATER 
A POBREZA EXTREMA

A pobreza extrema global diminuiu consideravelmente 
nas últimas três décadas. Em 1981, mais da metade da 
população dos países em desenvolvimento vivia com 
menos de US$1,25 por dia. Esta taxa caiu drasticamente 
para 21% em 2010, mas 1,2 bilhão de pessoas ainda 
vivem na miséria. Para ajudar a eliminar a pobreza 
extrema até 2030, os rotarianos terão que identificar 
aqueles que vivem na pobreza e capacitá-los a fazer 
mudanças significativas e promover suas prioridades.19 
Os projetos Adopt-a-village procuram combater a pobreza 
integralmente em comunidades que carecem de recursos 
para atender às necessidades humanas básicas. Com 
considerável participação local, estes projetos investem 
na capacidade de liderança dos membros da comunidade 
para implementar estratégias multifacetadas e bem 
coordenadas. A meta é aumentar a autossuficiência de 
indivíduos e famílias, ajudando-os a revitalizar suas 
comunidades aliviando a pobreza extrema.

ITENS A SEREM CONSIDERADOS 
ANTES DE PLANEJAR UM PROJETO

Projetos Adopt-a-village são eficazes quando os membros 
da comunidade participam do processo e decidem juntos 
a proposta final. Antes desta fase, é necessário que a falta 
de oportunidades, infraestrutura básica ou liderança 
na comunidade esteja evidenciada nos dados locais ou 
nacionais.

ESTRATÉGIA: ADOPT-A-VILLAGE

Depois que as necessidades forem identificadas, os 
recursos da comunidade e os resultados almejados devem 
ser discutidos abertamente para possibilitar a priorização 
das atividades. Todos os projetos Adopt-a-village devem 
ser específicos às respectivas comunidades e os resultados 
esperados, debatidos em uma assembleia comunitária.

Projetos Adopt-a-village são caracterizados por:

 • Abordagens holísticas para resolução de 
problemas complexos, como a pobreza extrema, 
com todas as atividades integradas e mais de 
uma solução 

 • Iniciativas nas quais todos os componentes são 
implementados na mesma comunidade

 • Processos liderados pela comunidade desde a 
elaboração à fase de avaliação

 • Colaborações com líderes governamentais 
locais e instituições parceiras

 • Participação de cada comunidade na escolha 
dos líderes a ser treinados em apoio ao projeto

 • Treinamento local elaborado com base nas 
necessidades e prioridades da comunidade

 • Diferentes setores da comunidade conectados 
para desenvolver ideias inovadoras

Nos projetos Adopt-a-village, a comunidade 
desempenha papéis fundamentais durante as fases 
de planejamento, implementação, monitoramento e 
avaliação. Os residentes são incentivados a analisar, 
pelo menos uma vez por ano, as metas, resultados, 
expectativas e o plano de sustentabilidade do projeto.

Uma iniciativa Adopt-a-village bem-sucedida resulta 
em um plano criado pela comunidade para manter o 
desenvolvimento local e continuar a enriquecer a vida 
das pessoas além de projeto. 

Os projetos Adopt-a-village são para pessoas 
extremamente pobres e comunidades remotas com 
oportunidades limitadas para desenvolvimento 
da sua capacidade, e que carecem de acesso à 
informação, educação básica, água e saneamento. 
Os modelos dessa iniciativa não são elaborados 
para serem reproduzidos em outras comunidades. 
A principal meta dos projetos é fortalecer 
uma comunidade específica para que se torne 
autossuficiente durante um período bem definido.

Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário são grupos locais patrocinados 
por Rotary Clubs, cujos integrantes são nossos 
parceiros em serviços humanitários. A organização 
de Núcleos Rotary ajuda os clubes parceiros a ter 
uma clara conexão com a comunidade e fornece 
acesso a informações sobre ela, inclusive desafios 
e sucessos, além de dados para monitoramento  
e avaliação.

http://www.rotary.org/pt/rcc
http://www.rotary.org/pt/rcc
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ESTUDO DE CASO: 

PROJETO SUSTENTÁVEL 
ADOPT-A-VILLAGE NO CAMBOJA 

O Rotary Club de Phnom Penh (Camboja) formou uma parceria com o Distrito 9800 (Austrália) em um 
projeto Adopt-a-village em Bosalla e Kroa Boa, em Kampong Speu. Com o apoio de um Subsídio Global, 
o projeto foi idealizado em resposta a um levantamento comunitário que revelou que 800 membros 
da comunidade estavam passando fome e morrendo de cólera e febre tifoide por falta de água potável, 
saneamento, alimentos, medicamento e educação. A iniciativa visa ampliar os esforços dos rotarianos 
treinando professores; fornecendo recursos escolares, água potável, saneamento e orientação sobre higiene; 
iniciando o cultivo de cogumelos e criação de suínos; e estabelecendo uma tecelagem de seda, com o intuito de 
propiciar sustentabilidade econômica.

Líderes comunitários reúnem-se para 
analisar as plantas para construção de 
um novo cercado para criação  
de suínos.
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LEITURA RECOMENDADA
Baixe as publicações a seguir em www.rotary.org/pt.

Guia sobre as Áreas de Enfoque do Rotary
Visão geral das seis áreas de enfoque do Rotary com 
exemplos de projetos.

Ferramentas para Identificar as Necessidades 
da Comunidade
Uma compilação de oito ferramentas para ajudar 
os Rotary Clubs a identificarem as necessidades da 
comunidade.

Seis passos para a sustentabilidade
Visão geral sobre como planejar projetos sustentáveis.

Guia sobre Subsídios Globais
Guia para a realização de um projeto de Subsídio Global.

RECURSOS
Encontre informações sobre os recursos a seguir em www.rotary.org/pt.

Cadre de Consultores Técnicos
Grupo de rotarianos voluntários que fornecem 
orientações e conhecimentos técnicos a rotarianos que 
planejam e realizam projetos de subsídios do Rotary.

O ciclo do projeto
Melhores práticas para a seleção de projetos, 
localização de recursos, trabalho com parceiros, 
implementação e avaliação de projetos, etc.

Grupos Rotarianos em Ação
Grupos autônomos de rotarianos e outras pessoas 
especializadas em uma determinada área, como 
recursos hídricos e saneamento, que compartilham 
seus conhecimentos, colaborando com clubes e 
distritos em projetos.

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário
Grupo de não rotarianos que compartilham nosso 
compromisso de servir através do planejamento e 
execução de projetos em suas comunidades e que 
apoiam os projetos locais de Rotary Clubs.

Subsídios do Rotary
Recursos financeiros concedidos pela Fundação 
Rotária a Rotary Clubs e distritos que apoiam uma 
ampla variedade de projetos humanitários, bolsas 

de estudos e treinamento. Os subsídios Distritais 
financiam atividades de curto prazo e pequena escala. 
Os subsídios Globais apoiam atividades internacionais 
maiores dentro das áreas de enfoque do Rotary que 
tenham resultados sustentáveis e mensuráveis.

Rotary Ideas
Ferramenta de crowdsourcing do Rotary, onde os clubes 
podem compartilhar seus planos de projeto, encontrar 
parceiros e solicitar financiamento, doações de bens e 
serviços, e ajuda de voluntários para suas iniciativas. 
Os visitantes do site podem procurar projetos que 
necessitam de assistência, conectar-se com os 
organizadores e fazer contribuições.

Rotary Showcase 
Ferramenta on-line do Rotary que permite aos clubes 
compartilharem seus projetos e trocarem ideias com 
pessoas do mundo todo. 

Equipe de formação profissional
Grupo de profissionais que viajam para outro país  
para ensinarem profissionais locais sobre um 
determinado campo ou para aprenderem mais sobre 
suas próprias áreas. 

http://www.rotary.org/pt
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/589
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/638
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/673
http://www.rotary.org/pt
https://www.rotary.org/myrotary/pt/cadre-technical-advisers
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/develop-projects/lifecycle-project
http://www.rotary.org/pt/actiongroups
http://www.rotary.org/pt/rcc
http://www.rotary.org/pt/rcc
http://www.rotary.org/pt/grants
http://ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/showcase
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/9526


GLOSSÁRIO
Adopt-a-village
Estratégia participativa na qual integrantes de 
comunidades extremamente pobres usam uma 
abordagem holística para quebrar o ciclo da pobreza. 
Caracterizada pelo desenvolvimento de habilidades 
de liderança dos membros da comunidade em um 
local específico, o objetivo é implementar estratégias 
multifacetadas e bem coordenadas. As questões podem 
estar ligadas a água, saneamento, higiene, saúde, 
educação, emancipação de mulheres, etc.

Assembleia comunitária
Encontro informal com os membros da comunidade 
para discutir problemas, expressar preocupações e 
definir prioridades comunitárias. Também chamado de 
fórum público.

Cooperativa
Associação autônoma de pessoas que trabalham juntas 
como voluntárias em defesa de interesses mútuos. 

Campo de demonstração
Extensão de terra usada para demonstrar o valor e a 
importância de variedades — novas ou melhoradas — de 
colheitas, da gestão do solo e da adaptabilidade do solo e do 
clima a certas culturas agrícolas. Esta metodologia é usada 
principalmente para experimentação e treinamento.

Expansão 
Processo de expansão da cobertura, do impacto e da 
sustentabilidade de um projeto.

Garantia 
Propriedade específica, como casa, gado, equipamento 
ou produtos agrícolas, para assegurar o pagamento de 
um empréstimo. Tal garantia serve como proteção ao 
emprestador contra inadimplência do mutuário.

Grupo focal
Discussão estruturada com indivíduos pré-
selecionados para coletar informações ou obter 
opiniões sobre uma questão ou ideia específica. 
Em trabalhos de desenvolvimento econômico e 
comunitário, os grupos focais fornecem um espaço 
deliberativo para aprendizagem, estabelecimento de 
confiança e resolução criativa de problemas. Em última 
instância, os grupos focais propiciam uma maneira 
para os membros da comunidade influenciarem o 
planejamento e desenvolvimento comunitário.

Identificação das necessidades  
da comunidade
Processo de análise dos pontos fortes e fracos da 
comunidade, seus recursos, carências e necessidades 
para determinar as questões que devem ser tratadas, 

os recursos para sanar as carências e o melhor curso de 
ação para atender às necessidades identificadas.

Inadimplência
Não cumprimento de obrigações (ou condições) legais 
de um empréstimo.

Instituição de microcrédito
Organização financeira, tal como uma pequena 
organização sem fins lucrativos ou empresa maior com 
fins lucrativos, cujos serviços incluem empréstimo, 
poupança, seguro e remessa visando clientes de 
baixa renda, especialmente mulheres. Para projetos 
de microcréditos, os rotarianos devem verificar a 
reputação das instituições de microcrédito antes de 
assinarem um memorando de entendimento.

Microempréstimo
Pequena quantia de dinheiro emprestada a um 
indivíduo ou grupo para estabelecimento de um 
negócio.

Organização colaboradora
Organização ou instituição acadêmica conceituada que 
oferece conhecimentos especializados, infraestrutura, 
promoção, treinamento, educação e outros tipos de 
apoio para iniciativas humanitárias do Rotary.

Organização não governamental (ONG)
Grupo sem fins lucrativos, independente do governo, 
organizado local, nacional ou internacionalmente, que 
trata de serviços humanitários e outras questões em 
prol do bem comum.

Pobreza extrema
Privação grave de necessidades humanas básicas, 
inclusive alimentação, segurança, água potável, 
instalações sanitárias, saúde, moradia, educação e 
informações.

Rede de segurança
Programa social e econômico que ajuda a mitigar a 
pobreza ou desigualdade. Em geral, redes de segurança 
referem-se a sistemas de proteção propiciados por 
governo ou ONG, como transferência de dinheiro, 
fornecimento de vales, alimentos ou outros bens e 
serviços para remediar a pobreza e a desigualdade 
ou evitar que as pessoas tenham que vender itens 
essenciais em decorrência de um desastre.

Sustentabilidade
Habilidade de operar um projeto ou programa 
independentemente, sem a ajuda do Rotary.  
A sustentabilidade é muitas vezes usada como  
medida da eficácia de um projeto a longo prazo.
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