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Áreas de enfoque do rotary 

Os 34.000 Rotary Clubs e 1,2 milhão de associados 
servem a comunidades do mundo inteiro. Para 
atender às diferentes necessidades de cada 
uma delas, os rotarianos vêm constantemente 
adaptando e aprimorando o modo como atuam, 
através de diversos tipos de projetos humanitários. 
As atividades mais sustentáveis e bem-sucedidas 
tendem a 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	

O Rotary International e a Fundação Rotária 
reconhecem que projetos com enfoque em tais 
aspectos podem: 

•		Orientar	os	rotarianos	que	desejam	desenvolver	
projetos humanitários 

•		Melhorar	a	capacidade	dos	rotarianos	de	atender	
a necessidades 

•		Mostrar	ao	mundo	que	o	Rotary	é	um	líder	global	
em serviços humanitários 

As necessidades relacionadas às seis áreas de 
enfoque do Rotary são muito amplas, e vão desde 
a falta de acesso à água limpa até a necessidade 
de campanhas de vacinação que previnam 
doenças fatais. Esta publicação oferece uma 
introdução a cada uma dessas áreas, além de 
ideias e sugestões para tratar tais problemas local e 
internacionalmente.



Áreas de enfoque do rotary 

Como essas áreas estão 
relacionadas à Missão do 
rotary?
Visão de FutuRo

As áreas de enfoque são parte integral do Plano 
Visão de Futuro da Fundação Rotária, através do 
qual	rotarianos	utilizam	Subsídios	Globais	para	dar	
apoio, em parceria com Rotary Clubs, distritos ou 
outras	organizações,	a	projetos	sustentáveis,	de	
grande escala e com resultados mensuráveis.  

Todos os projetos humanitários, bolsistas e 
equipes de formação profissional patrocinados 
por	Subsídios	Globais	devem	procurar	alcançar	
objetivos	específicos	relacionados	às	áreas	de	
enfoque.	As	metas	referentes	aos	Subsídios	Globais	
são explicadas nas próximas páginas. 

Até 2013, apenas clubes e distritos participantes do 
Plano	Visão	de	Futuro	poderão	solicitar	Subsídios	
Globais;	aqueles	que	não	fazem	parte	do	piloto	
deverão	pedir	Subsídios	Equivalentes.	

Plano estRatégico do Ri

As seis áreas de enfoque estão inseridas no 
Plano Estratégico do RI como parte da prioridade 
“dar mais enfoque e expansão aos serviços 
humanitários”. Portanto, ao planejar novos projetos, 
os rotarianos devem considerar essas áreas e 
suas diversas possibilidades, para que possam 
implementar	projetos	eficazes,	inovadores	e	que	
beneficiem a comunidade.



Paz e Prevenção/
resolução de conflitos 

o número de refugiados em 

decorrência de conflitos armados 

ou perseguições chega a 

42 milhões de 
pessoas 

anualmente, 6.000 civis são mutilados ou mortos por 

minas terrestres

dicas

Promova a participação de membros da comunidade em projetos, 
incluindo	mulheres,	populações	marginalizadas	como	minorias	
religiosas	e	étnicas,	e	grupos	de	lados	opostos	envolvidos	em	conflitos.	

Entenda e respeite as leis e costumes de todas as comunidades a que 
serve. 2
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atuação eM Casos de Conflitos 

90% das vítimas de conflitos armados são civis; 

metade delas, crianças

o que Você Pode FazeR

Dê apoio a  
grupos 

marginalizados da 
sociedade que correm 

risco de se tornar  
vítimas	de	violência	 

e perseguição. 

o que Você Pode FazeR

Ajude 
crianças órfãs, 
machucadas ou 
traumatizadas	por	

conflitos.

o que Você Pode FazeR

Ofereça ajuda 
a refugiados ou 
pessoas que tiveram 

que deixar suas 
cidades por causa  

de	conflitos.	

queR uM suBsÍdio gloBal?

então Vise uM destes oBJetiVos

¨	Treinar	líderes	locais	para	prevenir	e	mediar	conflitos		 
¨	Apoiar	esforços	de	longo	prazo	em	prol	da	paz	em	regiões	afetadas	por	conflitos		 



dicas

Ensine	crianças	e	jovens	a	lidar	com	conflitos	através	de	
dramatizações	e	esportes.	

Como	parte	de	projetos	comunitários,	dê	treinamento	a	líderes	
locais	sobre	estratégias	para	prevenir	e	mediar	conflitos.		

Forme	parcerias	com	Bolsistas	Rotary	pela	Paz,	organizações	
e	especialistas	em	prevenção	de	conflitos.
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o que Você Pode FazeR

Recrute  
candidatos às 

Bolsas Rotary pela 
Paz. Até 100 bolsistas 

do mundo todo são 
selecionados anualmente 
para estudar nos Centros 

Rotary	pela	Paz.	
o que Você Pode FazeR

Realize	projetos	
que abordem 
as raízes de 

conflitos, como falta 
de acesso à educação, 

doenças, fome e 
pobreza.

acredita-se que 300.000 soldados 
mirins (meninos e meninas com menos de 18 

anos) estejam envolvidos em conflitos armados  

no mundo

o que Você Pode FazeR

Participe de 
atividades 

humanitárias e de 
companheirismo com 

Rotary Clubs de outras 
partes do mundo  
para promover a 

compreensão  
e	a	paz.	

o que Você Pode FazeR

Incorpore  
estratégias de 

mediação e 
resolução de 

conflitos em projetos 
que envolvam escolas, 

orfanatos, locais de  
trabalho e centros 

comunitários. 

Prevenção de Conflitos/ProMoção da Paz 

então Vise uM destes oBJetiVos

¨	Ajudar	grupos	populacionais	vulneráveis	afetados	por	conflitos,	especialmente	crianças	e	jovens			 
¨	Fortalecer	esforços	locais	de	promoção	da	paz		¨	Apoiar	estudos	relacionados	à	paz	e	resolução	de	conflitos		



um bilhão de pessoas sofre de 

doenças tropicais que não são tratadas, como dengue e lepra

dicas

Converse com rotarianos que tenham experiência 
em	medicina	ou	saúde	pública.		

Comunique-se	com	hospitais,	clínicas,	
universidades	e	ministérios	de	saúde	da	região	
para evitar promover iniciativas que já estão 
sendo implementadas e aproveitar ao máximo os 
recursos locais. 

Recrute membros da comunidade e voluntários 
da	área	da	saúde	para	ministrar	vacinas.

Lembre-se	de	que	os	programas	mais	eficazes	
são baseados em estudos comprovados e 
voltados a uma determinada faixa etária.
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Prevenção de doenças

saÚde
no mundo,  

uma em cada 6 pessoas não tem 

condições de pagar por cuidados médicos

anualmente, despesas médicas levam  

100 milhões de pessoas à falência

o que Você Pode FazeR

Organize 
campanhas 

de vacinação 
contra doenças 

contagiosas.

o que Você Pode FazeR

Dê apoio a 
programas de 

saúde que expliquem 
sobre a transmissão 

de doenças e promova 
iniciativas	para	reduzir	 
o risco de contágio.  

Prevenção e tratamento 
de doenças

então Vise uM destes oBJetiVos

queR uM suBsÍdio gloBal? ¨ Melhorar	a	capacitação	de	funcionários	locais	da	área	de	saúde		 
¨ Combater a disseminação de HIV/aids, malária e outras doenças   



dicas

Trabalhe	com	postos	de	saúde	locais	para	desenvolver	
programas que atraiam profissionais com diferentes 
habilidades.	A	falta	de	agentes	de	saúde	com	experiência	
em uma determinada área pode sobrecarregar os outros 
funcionários e limitar os serviços oferecidos.

dicas

Busque	apoio	de	longo	prazo	para	postos	de	saúde	locais.	O	acesso	a	bons	
serviços pode transformar uma comunidade e é crucial para atingir o Objetivo 
de Desenvolvimento do Milênio de proporcionar assistência médica a todos. 

Forme	parcerias	com	sistemas	globais	de	saúde	para	ampliar	o	acesso	a	
equipamentos,	instalações	e	os	últimos	programas	de	saúde.

Utilize	tecnologias	inovadoras	como	a	mHealth,	que	pode	ser	acessada	via	
celular,	e	contribua	para	aumentar	o	alcance	dos	postos	de	saúde.
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o que Você Pode FazeR

Patrocine 
treinamentos e 

educação continuada 
para funcionários da área  
da	saúde,	através	de	 

bolsas de estudo, ajuda  
de custo e  

reconhecimento  
público.	

no mundo, são necessários 4,3 milhões de médicos, 

enfermeiras, parteiras e outros funcionários especializados

57 países contam com 

menos de 23 agentes de saúde 

para atender 10.000 pessoas

o que Você Pode FazeR

Melhore e 
amplie o acesso 
a atendimento médico 
gratuito ou de baixo 

custo em regiões 
carentes. 

Certifique-se de que os locais de treinamento 
fiquem na mesma cidade em que os 
funcionários morem e procure aumentar as 
taxas de retenção.

2

então Vise uM destes oBJetiVos

¨ Informar	e	mobilizar	comunidades	de	forma	a	evitar	a	disseminação	de	doenças		 
¨ Aprimorar	a	infraestrutura	de	saúde	de	comunidades	locais		¨ Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças



então Vise uM destes oBJetiVos

queR uM suBsÍdio gloBal?

recursos hídricos e 
saneamento

saneaMento

o que Você Pode FazeR

o que Você Pode FazeR

Ensine hábitos  
de higiene 

pessoal. Lavar as 
mãos com água e 

sabão	pode	reduzir	os	
casos de diarreia  

em até 45%.

Contribua para 
a melhoria de 
instalações 

sanitárias, fornecendo 
vasos sanitários e  

latrinas com sistema  
de descarga.  

2,6 bilhões 
de pessoas 
não têm acesso a 

instalações sanitárias 

adequadas

diariamente, 6.000 crianças 

morrem de doenças diarreicas causadas pela falta 

de saneamento e água tratada

dicas

Evite a implementação de soluções 
de	alta	tecnologia	em	países	em	
desenvolvimento. Métodos simples 
são mais fáceis de serem aprendidos e 
mantidos.

Lembre-se da importância de 
saneamento	e	higiene:	Pouquíssimas	
pessoas morrem de sede; milhões 
morrem de doenças transmitidas  
pela água.
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¨ Promover acesso de todos os membros da comunidade à água potável e ao saneamento básico  
¨	Apoiar	estudos	ligados	a	recursos	hídricos	e	saneamento	 



então Vise uM destes oBJetiVos

dicas

Trabalhe com a comunidade para identificar suas 
necessidades e definir soluções apropriadas. 

Planeje com cuidado antes de escavar um novo poço, 
para	ter	certeza	que	a	água	é	potável	e	suficiente.	

Faça com que a comunidade se sinta responsável pelo 
projeto e garanta seu sucesso e sustentabilidade.
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em algumas regiões  

da África, as mulheres 

passam 6 horas  

por dia coletando água de 

uma fonte distante

o que Você Pode FazeR

Promova soluções 
de baixo custo, 

como pastilhas de cloro 
ou garrafas de plástico 

que podem ser expostas 
ao sol para melhorar  

a qualidade da  
água. 

o que Você Pode FazeR

Utilize um 
sistema de 

coleta de água 
pluvial, que pode 

ser usada para beber, 
irrigar plantações e 
reabastecer lençóis 

freáticos.

Água: Maior aCesso e Melhor qualidade

o que Você Pode FazeR

Construa  
poços 

artesianos para 
extrair água de 

lençóis freáticos. 

o que Você Pode FazeR

Forneça filtros 
d’água, de 

cerâmica ou bioareia, 
para tornar a água 

potável. 884 milhões de pessoas 

não tem acesso à água potável

¨ Fortalecer a habilidade de as comunidades desenvolverem e manterem sistemas de água e saneamento   
¨ Informar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água limpa e hábitos de higiene  



todo ano, 9 milhões de 
crianças menores de 5 anos morrem 

em decorrência de má nutrição, assistência médica 

precária e instalações sanitárias inadequadas

saúde materno-infantil 

Cuidado infantil

o que Você Pode FazeR

Ajude a evitar a 
transmissão do 

HIV de mães para 
filhos, promovendo o 
uso de medicamentos 
antirretrovirais e leite 

em pó.

o que Você Pode FazeR

Promova a boa 
nutrição, incentivando 
a amamentação. Crianças 
que se alimentam de leite 
materno são mais fortes 
e menos vulneráveis a 

doenças.

o que Você Pode FazeR

Forneça vacinas 
e antibióticos. 
Sarampo, malária, 
pneumonia, aids e 

diarreia são as principais 
causas de morte entre 
crianças menores de  

5 anos. 

então Vise uM destes oBJetiVos

queR uM suBsÍdio gloBal? �̈ Reduzir	a	taxa	de	mortalidade	de	crianças	menores	de	5	anos		 
¨ Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos   



nos países em desenvolvimento,  

40% das mulheres 

não usam métodos contraceptivos

53 milhões 

de gestações indesejadas 

poderiam ser evitadas através 

do planejamento familiar

dica

Respeite as crenças da 
comunidade com relação a 
planejamento familiar. Assim, 
você promoverá um bom 
relacionamento de trabalho e 
atenderá	de	forma	mais	eficaz	
às necessidades locais.

PlanejaMento 
faMiliar 

na África, 1 em 
cada 22 
mulheres 

morrerá durante a gravidez 

ou o parto

o que Você Pode FazeR

Forneça 
kits com 

suprimentos 
para partos  

a profissionais da  
área médica. 

o que Você Pode FazeR

Facilite o acesso 
a informações e 
recursos sobre 
planejamento 

familiar, o que pode 
contribuir para a redução 
do	número	de	mortes	
maternas em cerca  

de 30%. 

dicas

Promova a sustentabilidade, 
capacitando membros 
da comunidade para dar 
treinamentos relacionados  
à	saúde.		

Converse com rotarianos que 
são profissionais da área, 
como parteiras, obstetras e 
ginecologistas. 

Forme parcerias com outras 
organizações	que	tenham	
experiência	na	área	de	saúde	
materno-infantil.
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Pré-natal e Parto

80% das mortes maternas 

poderiam ser evitadas com o acesso a cuidados reprodutivos 

e profissionais treinados

então Vise uM destes oBJetiVos

¨	Reduzir	a	taxa	de	mortalidade	materna   
¨ Apoiar	estudos	ligados	à	saúde	de	mães	e	filhos	  

o que Você Pode FazeR

Dê apoio a 
programas de 
capacitação 

para funcionários da 
área	da	saúde.



educação bÁsica e 
alfabetização

em países de baixa renda, 31% 
dos professores 
de ensino médio 

não têm treinamento profissional
dicas

Crie	relações	de	longo	prazo	com	professores	para	garantir	que	
tenham acesso a materiais e treinamentos modernos.

Converse com funcionários da área educativa para elaborar programas 
de	treinamento	de	professores	e	currículo	escolar.2
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o que Você Pode FazeR

Envie uma equipe 
de formação 

profissional para 
dar treinamentos sobre 
o desenvolvimento do 

currículo	escolar	 
em comunidades 

 rurais.  

o que Você Pode FazeR

Ofereça 
treinamento  

a professores, 
currículo	e	materiais	

escolares.

treinaMento de Professores

então Vise uM destes oBJetiVos

queR uM suBsÍdio gloBal? ¨ Assegurar que as crianças tenham acesso à educação básica de qualidade   
¨	Reduzir	a	disparidade	entre	os	sexos	no	acesso	à	educação		�



dicas

Elimine barreiras relacionadas à educação de meninas causadas 
por aspectos culturais, questões de segurança e falta de tempo por 
terem	que	trabalhar	para	ajudar	a	família.	A	igualdade	entre	os	sexos	é	
essencial ao desenvolvimento comunitário sustentável.

Envolva os estudantes, pais, professores e administradores de escolas 
para garantir apoio a futuros empreendimentos.

Faça	parcerias	com	organizações	comunitárias	que	podem	oferecer	
conselhos e recursos para a implementação do método CLE de ensino.
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no mundo, 75 milhões de 
crianças (das quais 41 milhões 

são meninas) não têm acesso à educação 

677 milhões de pessoas com mais de 

15 anos de idade são analfabetas

o que Você Pode FazeR

Promova a 
matrícula dos 

alunos e ajude a evitar 
ausências por motivos 
de	saúde,	patrocinando	

programas de alimentação 
e fornecendo água  

potável e instalações 
sanitárias.

aPoio aos estudantes 
o que Você Pode FazeR

Seja voluntário 
em escolas 
e atividades 

extracurriculares. 

o que Você Pode FazeR

Elabore um 
programa para a
alfabetização 
de adultos.

o que Você Pode FazeR

Sirva como 
mentor de 

alunos.

o que Você Pode FazeR

Apoie o método CLE  
de ensino, um programa 
de	baixo	custo	e	eficaz	
para	a	alfabetização	 

tanto de crianças  
quanto de  
adultos.

então Vise uM destes oBJetiVos

¨	Fortalecer	a	capacidade	das	comunidades	fornecerem	educação	básica	e	alfabetização		 
¨	Aumentar	as	taxas	de	alfabetização	entre	adultos		¨	Apoiar	estudos	relacionados	à	educação	básica	e	alfabetização	



190 milhões de pessoas 

já utilizaram microcrédito

dicas

Ao	realizar	projetos,	compre	produtos	e	materiais	localmente	
para ajudar a economia da cidade e evitar taxas de remessa. 

Organize	um	Núcleo	Rotary	de	Desenvolvimento	Comunitário	
e motive seus membros a agirem, já que podem identificar as 
barreiras	ao	progresso	econômico	da	comunidade	e	encontrar	
soluções sustentáveis.
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o que Você Pode FazeR

o que Você Pode FazeR

Junto com uma 
 instituição microfinanceira, 

disponibilize 
serviços bancários 

via celular para 
que mais pessoas de 

comunidades carentes 
tenham acesso a  

sistemas bancários.  

Forme parceria 
com uma 

instituição de 
microcrédito para 

oferecer infraestrutura e 
serviços financeiros  

à comunidade. 

geração de renda e PouPança

desenvolvimento econômico e 
comunitÁrio

então Vise uM destes oBJetiVos

queR uM suBsÍdio gloBal? ¨ Desenvolver oportunidades de trabalho decente e produtivo, especialmente para os jovens  
¨	Apoiar	estudos	relacionados	a	desenvolvimento	econômico	e	comunitário		 



dica

Dê apoio a empreendedores e 
donos de pequenas empresas, já 
que o sucesso de um empresário 
local pode significar a multiplicação 
de oportunidades de emprego na 
comunidade.

1,4 bilhão de pessoas, 

metade das quais com emprego, vivem com menos 

de us$1,25 por dia 

o que Você Pode FazeR

o que Você Pode FazeR

o que Você Pode FazeR

Forme parceria  
com uma 

cooperativa que 
ofereça aos seus membros 

treinamento, chances  
de crescimento  
e participação  

nos lucros.

Amplie as 
oportunidades 
de formação 

profissional, com 
programas de colocação 
no mercado de trabalho, 
inclusive	em	organizações	

sem fins lucrativos.

Forneça 
equipamentos e 
materiais a uma 

cooperativa  
para aumentar  
sua produção  

e vendas.

Criação de eMPregos e eMPreendedorisMo 

o que Você Pode FazeR

Envie uma equipe 
de formação 

profissional para 
ensinar	líderes	empresariais	

em comunidades em 
desenvolvimento a criar um 

plano de negócios  
e manter um sistema  

contábil	eficaz.	

então Vise uM destes oBJetiVos

¨	Treinar	e	dar	apoio	a	empresários	e	líderes	comunitários	locais,	especialmente	mulheres,	em	comunidades	carentes		 
¨	Aprimorar	a	capacidade	de	organizações	locais	e	redes	comunitárias	de	darem	suporte	ao	desenvolvimento	econômico



Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EUA

www.rotary.org

965-PT—(411)

RecuRsos

Áreas de enfoque do Rotary:  
www.rotary.org/pt/members/runningadistrict/futurevisionpilotprogram/  

Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária: www.rotary.org/pt/futurevision

Plano Estratégico do RI: www.rotary.org/pt/strategicplan

Melhores práticas para projetos: Comunidades em Ação: Guia para 
Desenvolvimento de Projetos (605A-PT), que pode ser baixado no site do RI 
ou comprado em shop.rotary.org. Engloba identificação das necessidades da 
comunidade, parcerias, planejamento de projetos, sustentabilidade e métodos 
de avaliação. 


