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O trabalho do Rotary começa nas comunidades, 
cada qual com características e necessidades 
próprias. Embora atuemos em diversos campos, 
nós nos concentramos em seis áreas para 
maximizar o impacto que causamos. Tais áreas 
de enfoque atendem às necessidades humanas 
mais urgentes, nas quais temos um nível alto de 
excelência. São elas:

• 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 

Todo rotariano que estiver planejando projetos 
deve considerar enquadrá-los em uma ou mais 
destas áreas. Além de apresentar cada uma das 
áreas de enfoque, esta publicação dá sugestões 
de como os clubes e distritos rotários, juntamente 
com seus parceiros, podem ter sucesso local e 
internacionalmente nas nossas áreas de enfoque.

SUBSÍDIOS GLOBAIS E  
ÁREAS DE ENFOQUE
Todos os clubes e distritos rotários 
podem solicitar Subsídios Globais da 
Fundação Rotária para financiar atividades 
sustentáveis que gerem resultados de 
grande impacto em pelo menos uma das seis 
áreas de enfoque. Tais atividades incluem 
projetos humanitários, bolsas de estudos 
e equipes de formação profissional. Os 
pedidos de Subsídios Globais devem incluir 
um plano de monitoramento e avaliação 
que utilize critérios específicos estabelecidos 
pela Fundação para cada área de enfoque. 
Para saber mais, leia os Princípios Gerais das 
Áreas de Enfoque no site www.rotary.org/pt.

ROTARY SHOWCASE
Você sabe como outros clubes estão 
causando impacto nas áreas de enfoque? 
Acesse o Rotary Showcase (www.rotary.
org/pt/showcase), ferramenta através da 
qual você pode ver, compartilhar e divulgar 
projetos de serviços humanitários. Leia 
histórias inspiradoras de outros rotarianos 
e inclua seus projetos no site para mostrar 
ao mundo como o seu clube está fazendo a 
diferença.



PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

20.000 pessoas 
são mutiladas ou mortas por minas 
terrestres anualmente.

ATUAÇÃO EM CASOS DE CONFLITOS

ENTRE EM AÇÃO

EN
TRE EM AÇÃO

Identifique 
a raiz ou 

os fatores 
agravantes do 

conflito e procure 
abrandá-los.    

Ajude 
crianças  
órfãs ou 

traumatizadas  
por conflitos.    

EN
TRE EM AÇÃO
Ofereça  

ajuda àqueles 
que tiveram que 

deixar suas cidades 
por causa de 

conflitos.  

ENTRE EM AÇÃO
Dê apoio 
a grupos 

marginalizados  
que correm risco de  

se tornar vítimas  
de violência e  
perseguição.

DICAS

Planeje projetos para engajar todos os 
moradores da comunidade, incluindo 
mulheres, populações marginalizadas  
e as partes envolvidas no conflito.

Entenda e respeite as leis e costumes 
de todas as comunidades com as quais 
trabalha.
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Entre as vítimas de conflitos armados   
90% são civis,
dos quais pelo menos a metade são crianças.

O número de refugiados em decorrência de conflitos 
armados ou perseguição chega a  
51 milhões.



DICAS

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

Ensine líderes comunitários a usar estratégias para prevenir e 
mediar conflitos, tais como facilitação de diálogos na comunidade e 
uso de resoluções alternativas para disputas. 

Forme parcerias com Bolsistas Rotary pela Paz, outras organizações 
e especialistas em prevenção de conflitos.

Mundialmente, cerca de 

300.000 soldados mirins 
estão envolvidos em conflitos armados.

PREVENÇÃO DE CONFLITOS/PROMOÇÃO DA PAZ  

ENTRE EM AÇÃO

ENTRE EM AÇÃO

ENTRE EM AÇÃO

Integre  
estratégias  

de mediação 
e resolução de 
conflitos em 

projetos que envolvam 
escolas, orfanatos, locais 

de trabalho e centros 
comunitários. 
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Recrute  
candidatos às 

Bolsas Rotary pela 
Paz. Até 100 bolsistas 

do mundo todo são 
selecionados anualmente 

para estudar nos  
Centros Rotary  

pela Paz. 

Realize projetos que 
abordem as raízes 
de conflitos, como 
pobreza, desigualdade, 
tensões entre grupos 

étnicos, falta de acesso  
à educação e escassez  

de recursos. 

ENTRE EM AÇÃO
Participe  

de atividades 
humanitárias e de 
companheirismo 

com Rotary Clubs de outras 
partes do mundo  
para promover a  

compreensão  
e a paz.



PREVENÇÃO

1 bilhão de pessoas  
sofre de doenças tropicais que não são tratadas, como 
dengue e lepra, por ano.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

EN
TRE EM AÇÃO

Ajude a 
imunizar 
pessoas  

contra doenças 
contagiosas.

ENTRE EM AÇÃO

Dê apoio a 
programas de 

saúde que expliquem 
como as doenças são 

transmitidas e divulguem 
formas de reduzir o risco 

de contágio. 
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 duplicação de esforços e aproveitar ao máximo os recursos locais.  

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

Forme parceria com organizações comunitárias da área da saúde para fortalecer e 
expandir os serviços existentes.
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DICAS

Trabalhe com postos de saúde no desenvolvimento de 
programas que atraiam profissionais de diferentes áreas 
médicas. A falta de trabalhadores com experiência em 
determinadas áreas sobrecarrega os outros profissionais e 
limita os serviços oferecidos. 

Para aumentar os índices de retenção, certifique-se de que 
os locais de treinamento sejam na mesma cidade em que os 
funcionários moram e trabalham.

DICAS

Forneça apoio de longo prazo para postos de saúde.

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

Utilize tecnologias inovadoras, como a mHealth, que pode ser 
acessada por wireless.

1 em cada 6 
pessoas 
não tem condições de pagar por 
atendimento médico.

100 milhões 
de pessoas 
acabam na miséria anualmente  
por causa de despesas médicas.
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ENTRE EM AÇÃO

ENTRE EM AÇÃO
Melhore  
e amplie 

o acesso a 
atendimento médico 
gratuito ou de baixo 

custo em regiões 
carentes.

57 países 
contam com menos de 23 agentes de saúde para  
cada 10.000 pessoas.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
O mundo precisa de mais  

2,4 milhões de médicos, 
enfermeiras, parteiras e outros profissionais da saúde.  

ENTRE EM AÇÃO
Patrocine 

treinamentos 
e educação 

continuada para 
funcionários da área da 
saúde através de bolsas 

de estudos, ajuda de custo 
e reconhecimento  

público. 



2,5 bilhões de 
pessoas 
não têm acesso a instalações sanitárias  
adequadas.

DICAS

Em vez de ditar a solução para um problema 
comunitário, ajude a comunidade a 
determinar o que é mais apropriado.

Lembre-se da importância de saneamento 
e higiene: pouquíssimas pessoas morrem 
de sede; milhões morrem de doenças 
transmitidas pela água.

SANEAMENTO E HIGIENE
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1.400 crianças
morrem diariamente  
de doenças causadas pela falta  
de saneamento e água  
potável.

ENTRE EM AÇÃO

Contribua  
ao saneamento 

fornecendo vasos 
sanitários e latrinas 

com descarga.    

ENTRE EM AÇÃO

Ensine  
hábitos de 

higiene pessoal. 
Lavar as mãos com água 
e sabão reduz os casos  

de diarreia em  
até 35%. 

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO



ÁGUA: MAIOR ACESSO E MELHOR QUALIDADE

748 milhões de 
pessoas 
não têm acesso à água potável.

EN
TRE EM AÇÃO

Abra  
poços para 
extrair água  
de lençóis  
freáticos. 
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Em algumas regiões da África,  
as mulheres passam 

6 horas 
por dia buscando água. 

ENTRE EM AÇÃO

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.    

ENTRE EM AÇÃO

Utilize  
um sistema de 
coleta de água 
pluvial, que pode 
ser usada para beber 
ou reabastecer lençóis 

freáticos.

DICAS

Trabalhe com a 
comunidade para 
formar uma comissão 
de recursos hídricos 
e estipular uma 
pequena taxa de 
utilização para cobrir 
despesas operacionais 
e de manutenção do 
sistema hídrico. 

Planeje antes de cavar um novo poço para ter 
certeza que a água é potável e suficiente para 
mantê-lo funcionando. 

Use tecnologia e equipamento aprovados pelo 
governo para garantir a disponibilidade de peças de 
reposição ou manutenção quando necessário.

ENTRE EM AÇÃO

Forneça  
filtros d’água  

de cerâmica ou bioareia 
para purificar  

a água.



SAÚDE MATERNO-INFANTIL

Todo ano, 

6,3 milhões 
de crianças 
menores de cinco anos morrem 
em decorrência de má nutrição, 
assistência médica precária 
e instalações sanitárias 
inadequadas.

CUIDADOS MÉDICOS PARA CRIANÇAS

ENTRE EM AÇÃO
Ajude a  
evitar a 

transmissão  
do HIV de mães para 

filhos, promovendo o 
uso de medicamentos 

antirretrovirais e  
leite em pó.

ENTRE EM AÇÃO

Faça projetos  
relacionados a  

saneamento,  
água e higiene   

para melhorar a  
saúde das  
crianças.

ENTRE EM AÇÃO

Crie ou  
apoie programas que 

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

e diarreia são as principais 
causas de morte entre 

menores de  
5 anos.  

ENTRE EM AÇÃO

Promova a  
boa nutrição,  

incentivando a 
amamentação.



222 milhões 
de mulheres  
que não querem engravidar não 
têm acesso a contraceptivos 
seguros e eficazes.

DICA

Procure compreender o ponto de 
vista dos beneficiários quanto 
a contraceptivos, mantendo 
um clima livre de julgamentos. 
Isto facilita a comunicação e 
confiabilidade entre as partes, 
garantindo o sucesso dos 
trabalhos. 

PLANEJAMENTO 
FAMILIAR

PRÉ-NATAL  
E PARTO

ENTRE EM AÇÃO

Forneça  
contraceptivo  
às mulheres e 

instruções sobre  
como usá-los, o que 
 pode contribuir para a  
redução de um terço  

das mortes  
maternas.

EN
TRE EM AÇÃO
Forneça 
kits com 

suprimentos   
para partos a 

profissionais da  
área médica.  

Na África Subsaariana,  

1 em cada 39 
mulheres  
morrerá devido a complicações durante a  
gestação ou parto.

DICAS

Garanta a sustentabilidade capacitando a 
comunidade local a oferecer treinamento em 
cuidados médicos. 

Consulte rotarianos que são profissionais da área de 
saúde materno-infantil, como parteiras, obstetras e 
ginecologistas.  

Forme parcerias com organizações que tenham 
experiência na área de saúde materno-infantil.
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ENTRE EM AÇÃO
Apoie 

programas  
de capacitação 

para funcionários  
da área da  

saúde.

80% das mortes 
maternas  
poderiam ser evitadas com o acesso  
a cuidados pré-natal e profissionais  
treinados da área de saúde.



EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

O mundo precisa de mais

1,7 milhão de 
professores  
para fornecer educação primária globalmente.

DICAS

Crie relações de longo prazo com professores para 
garantir que tenham acesso aos mais recentes materiais 
e treinamentos.

Converse com funcionários da área educacional para 
elaborar programas de treinamento de professores e 
currículo escolar.

TREINAMENTO DE PROFESSORES
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ENTRE EM AÇÃO
Envie  

uma equipe 
de formação 

profissional para 
dar treinamento sobre 
desenvolvimento de 
currículo escolar em 

comunidades  
rurais. 

EN
TRE EM AÇÃO

Ofereça 
treinamento a 
professores e 
materiais escolares 

para as aulas.    



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 às suas atividades.

Faça parcerias com organizações 
comunitárias locais que podem oferecer 
conselhos e recursos para a implementação 
do método CLE de ensino.

57 milhões  
de crianças  
não vão à escola.

781 milhões 
de pessoas 
acima dos 15 anos de idade —  
60% das quais mulheres — 
são analfabetas.  

APOIO A ESTUDANTES  
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EN
TRE EM AÇÃO

Sirva  
como mentor   
de alunos em sua 

comunidade.  

EN
TRE EM AÇÃO

Seja  
voluntário 
em escolas e 
em atividades 

extracurriculares.  

ENTRE EM AÇÃO
Apoie o  

método CLE  
de ensino, um programa 
de baixo custo eficaz na 
alfabetização tanto de 

crianças quanto  
de adultos.

EN
TRE EM AÇÃO

Crie um  
programa para a 

alfabetização
de adultos.

ENTRE EM AÇÃO

Promova a 
matrícula dos 

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

escolar e fornecendo água 
potável e instalações 

sanitárias.



GERAÇÃO DE RENDA E POUPANÇA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

As atividades de 

190 milhões de pessoas 
estão sendo financiadas através de microcréditos.

ENTRE EM AÇÃO

Junto com  
uma instituição 
microfinanceira, 

disponibilize serviços bancários 
via dispositivos móveis, como 

telefones celulares, que podem 
ser usados para fazer depósitos 

e transferência de fundos e 
oferecem a comunidades em 

desenvolvimento maior acesso 
a sistemas bancários.

ENTRE EM AÇÃO

Forme  
parceria com  

uma instituição  
de microcrédito para 

oferecer infraestrutura e 
serviços financeiros  

à comunidade. 

DICAS

Ao realizar projetos humanitários em comunidades em 
desenvolvimento, compre produtos e materiais localmente para 
estimular a economia local e evitar taxas de remessa de produtos.

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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1,4 bilhão  
de pessoas,
metade das quais empregada,  
vive com menos de  
US$1,25 por dia.    

ENTRE EM AÇÃO

ENTRE EM AÇÃO

Forneça 
equipamentos 
e materiais a 

uma cooperativa para 
aumentar sua produção 
e vendas no mercado 

local.

Envie  
uma equipe de 

formação profissional 
para ensinar líderes 
em comunidades em 

desenvolvimento a criar  
um plano de negócios  
e manter um sistema  

contábil eficaz.

CRIAÇÃO DE EMPREGOS E EMPREENDEDORISMO  

ENTRE EM AÇÃO

Amplie as 
oportunidades  

para treinamento profissional  
em organizações sem fins 
lucrativos, incluindo um 
programa para ajudar o 
profissional a encontrar  

emprego.

ENTRE EM AÇÃO
Forme  

parceria com  
uma cooperativa  

que ofereça aos seus 
membros chances de 

crescimento econômico  
e participação nos  
lucros através de  

uma estrutura  
democrática.

DICA

Dê apoio a empreendedores e donos de 
pequenas empresas. O sucesso de um 
empresário local aumenta a oferta de 
emprego na comunidade.



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

www.rotary.org

965-PT—(515)

RECURSOS ADICIONAIS

Consulte os materiais relativos ao Ciclo do Projeto, disponíveis no 
site www.rotary.org/pt, que cobrem todos os tópicos referentes à 
implementação de projetos, como identificação das necessidades da 
comunidade, colaboração, estratégias de sustentabilidade e métodos  
de avaliação.




