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PEDIDO ON-LINE DE SUBSÍDIO DISTRITAL 
As imagens a seguir mostram como navegar pelo nosso site para fazer um pedido de Subsídio Distrital. 

Para mais informações, visite www.rotary.org/pt/grants.  

 

Clique em Meu Rotary, em rotary.org/pt 

  

PORTUGUESE (PT) 

http://www.rotary.org/pt/grants
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Clique em Fazer login / Fazer cadastro. Se estiver usando o website pela primeira vez 
você terá que se cadastrar, independentemente de ser rotariano ou não. Depois que criar 
sua conta, você receberá um e-mail com informações para completar o cadastro. Se não 
receber a mensagem na sua caixa de entrada, verifique a pasta de “lixo eletrônico”. 

  

Passe o cursor em cima de Entre em ação e clique em Pedido de subsídios. 
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Se você nunca solicitou um subsídio, o website poderá levá-lo à página abaixo. Clique em 
Gerencie subsídios para ser redirecionado à página dos subsídios do Rotary. 

 
 
Esta é a página principal da plataforma de subsídios do Rotary. Para iniciar seu pedido, 
clique em Subsídios Distritais. O aplicativo funcionará melhor se você usar um PC em vez 
de tablet ou outro aparelho móvel. 

 
  



Pedido On-line de Subsídio Distrital (abril de 2015) 4 

Clique em Começar para iniciar o pedido. 

  
Na aba Plano de gastos, clique em Adicionar atividade para iniciar seu plano de gastos. 
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Para cada atividade, indique o clube/distrito patrocinador, tipo de atividade, descrição, local 
e valor planejado. Depois que inserir todas as informações, clique em Salvar. Repita este 
processo para cada atividade do seu plano de gastos. 

 
 
Na aba Conta bancária, selecione onde a conta bancária do distrito está localizada. 
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Uma vez que o local da conta bancária for indicado, aparecerão linhas adicionais. Forneça 
todas as informações solicitadas. 

 
 
Clique em Adicionar para identificar dois rotarianos do seu distrito que serão os 
responsáveis (signatários) da conta bancária. 
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Forneça os dados dos dois signatários. Para encontrar os dados de uma pessoa, digite o 
nome do clube e clique em Buscar. 

 
 
Na aba Autorizações, você deve aceitar os termos do Acordo do Subsídio Distrital e 
autorizar o pedido. Uma mensagem em vermelho aparecerá se alguma informação estiver 
errada ou faltando. 
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Clique na caixa atestando que autoriza o pedido e clique em Salvar e sair. Feito isto, uma 
notificação por e-mail será enviada aos líderes distritais cujas assinaturas são necessárias. 
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Se tiver alguma pergunta durante este processo, clique em Mensagens para contatar um 
funcionário do Rotary. Você será notificado quando sua pergunta for respondida e as 
comunicações entre rotarianos e funcionários serão registradas e poderão ser consultadas. 

 


