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O SEU ROTARY CLUB
O seu clube é dinâmico? Consegue cativar
os seus sócios, conduzir projectos significantes
e testar novas ideias? As actividades do
seu clube devem reflectir a diversidade e
personalidades dos seus sócios. Ao desenvolver
um plano para o seu clube utilize estas dicas
e ideias e mantenha as portas abertas à sua
evolução.
Lembre-se, se experimentar algo de novo e
as coisas não correrem como planeado, pode
sempre tentar outra ideia. Cada membro
deve sentir-se capacitado para moldar
o futuro do seu clube e torná-lo
excepcional.

CONHEÇA MEU CLUBE
Recrutar e patrocinar novos
sócios não é suficiente. E preciso
também retê-los ao dar-lhes um
motivo para ser parte do Rotary.
Os nosso projectos são o método
mais indicado. Quem melhor do
que um rotário experienciado
para partilhar as suas habilidades
ao planear um projecto com
os novos sócios?
No Rotary Club de Parthenay,
situado no oeste de França,
desenvolvemos um programa
de acompanhamento dos novos
sócios que fomenta a sua retenção
através da realização de projectos.
Uma equipa composta por seis
novos sócios e dois mentores
foi criada e o campo de acção
escolhido concentrou-se na
prestação de serviços comunitários

na área da “edução básica e
alfabetização”. Foi então decidido
que iríamos ajudar alunos com
deficiências de aprendizagem
numa escola primária localizada
em Parthenay.
Os mentores explicaram o ciclo
de vida de um projecto de
prestação de serviços comunitários:
planeamento, aquisição de
recursos, implementação do
projecto e avaliação e promoção.
As duas primeiras etapas já foram
levadas a cabo e um dos sócios
lidera o grupo de implementação
do projecto. As funções de cada
um estão agora atribuídas: a
selecção dos materiais de suporte
de ensino (tablets), a gestão do
orçamento, o contacto com os
professores e o acompanhamento

de cada aluno. Os mentores
respondem a perguntas acerca do
Rotary, a imagem do clube e sobre
a vida em geral.
Após as oportunidades para
obtenção de bolsas e fundos
terem sido introduzidos pela
Fundação Rotária, foi submetida
uma aplicação do distrito para a
obtenção de fundos em conjunto
com a realização de um evento
para angariação de fundos. Todos
os sócios do clube tornar-se-ão
parte activa das actividades do
clube enquanto que os novos
sócios terão que apresentar os seus
projectos ao sócios mais antigos e
ao público em geral.
Gérard Allonneau
Rotary Club de Parthenay
França
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Estabeleça em que posição quer que o seu
clube esteja dentro de 3 a 5 anos.

O seu clube possui uma serie de líderes comunitários que partilham a paixão de
criarem um impacto positivo. Juntos, decidam em que posição é que gostariam
de encontrar o vosso clube dentro de três a cinco anos. Determine depois, o
que necessita para alcançar a visão que tem para o seu clube. Os objectivos
a longo prazo devem levar em conta os sócios que compõe o clube, projectos
humanitários, imagem pública, formação de novos líderes e o envolvimento nas
actividades da Fundação Rotária. Actualize o seu plano estratégico conforme
seja necessário e determine como é que todos os sócios do clube poderão ajudar
a alcançar esses objectivos a longo prazo.

Recurso:
Guia para Planeamento
Estratégico

Ideias:
• Dedique um mês das reuniões do clube para o desenvolvimento de um plano

estratégico usando o Guia para Planeamento Estratégico.

• Realize uma reunião num local diferente de modo a inspirar os seus sócios a

serem criativos e a expressarem as suas opiniões.

• Desenvolva uma estratégia para aumentar os níveis de participação e

compromisso dos seus sócios nos próximos cinco anos.
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Proponha metas anuais e insira-as no
Rotary Club Central.

Após estabelecer os seus objectivos a longo prazo é necessário traçar metas
anuais que ajudem a alcançar esses objectivos. Certifique-se de que as suas
metas são alcançáveis e mensuráveis. Estas metas anuais podem ser inseridas
no Rotary Club Central, onde podem ser acompanhadas e actualizadas.
Incentive todos os sócios do seu clube a rever quais as metas traçadas em
Rotary Club Central e a providenciar as suas opiniões. Actualize as suas metas
frequentemente de modo a que o Rotary Club Central disponibilize sempre a
informação mais recente.

Ideias:
• Concentre-se naquilo em que o seu clube desempenha bem e torne-o em algo

excepcional.

• Solicite às comissões do seu clube que estas proponham metas anuais que

respondam às necessidades da comunidade.

• Agende, uma vez por mês, uma reunião para fazer o ponto de situação dos

objectivos propostos e ao mesmo tempo actualizar os sócios do seu clube.
Todas as informações estão disponíveis em www.rotary.org/myrotary/pt.

Recursos:
Rotary Club Central
Curso sobre o Rotary
Club Central (Central de
Aprendizado)
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Organize reuniões de clube regularmente
para manter os sócios informados e
motivados.

As reuniões ajudam os seus sócios a sentirem-se parte do clube. Quando
todos os sócios têm a possibilidade de expressar as suas ideias sobre as
metas e actividades do clube, o seu clube potencializa os seus conhecimentos
colectivos quando lidam com as carências da sua comunidade. Muitos clubes
vêem as suas reuniões como uma oportunidade para inspirar os seus sócios e
ao mesmo tempo alimentar a paixão conjunta de fazerem a diferença.
O ambiente promovido por uma reunião aberta a diversas perspectivas é o
local ideal para transformar entusiasmo num plano de acção.

Recursos:
Manual do Presidente
Manual da Comissão de
Administração

Ideias:
• Troque de presidente de clube com um dos clubes vizinhos durante uma

reunião. Após a troca, organize uma reunião para discutir as experiencias de
ambos os presidentes assim como a dos sócios.

• Disponibilize parte da reunião para que os novos sócios possam partilhar

as suas primeiras impressões do clube e para que os sócios possam trocar
novas ideias.

• Uma vez por mês, organize uma discussão aberta com a duração de

10 minutos no final de uma assembleia do clube e incentive os seus sócios
a apresentarem novas ideias ou tópicos para discussão.
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Comunique abertamente com o seu clube.

A comunicação no seu clube deve ter dois sentidos. Os líderes do clube
devem ser transparentes ao comunicarem com os sócios do clube e, os mesmos
sócios devem sentir-se à vontade para comunicar abertamente com os seus
líderes. O seu plano de comunicação deve incluir a transmissão de informações
nas reuniões do clube, no site do clube e através dos meios de comunição social.

Ideias:
• Actualize frequentemente o site do seu clube assim como outros sites de

redes sociais; separe a informação destinada exclusivamente aos sócios do
seu clube da informação dirigida ao público em geral.

• Coloque os sócios com menores conhecimentos sobre a internet em duplas

com sócios mais experimentados para ajudá-los a navegar o site do clube e
outros sites de redes sociais.

• Partilhe informações com os outros sócios e confira regularmente como estes

se sentem.

Recurso:
Brand Center
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Prepare os sócios para futuras posições de
modo a manter uma transição suave na
liderança do clube.

As trocas anuais entre líderes proporcionam aos sócios a oportunidade de
desempenharem novas funções. É importante que os sócios percebam quais
são os papéis que os líderes desempenham e que se envolvam o mais cedo
possível no processo de transição. Existem muitas maneiras para assegurar
continuidade na liderança como fazer nomeações com a duração de vários
anos; possuir em cada comissão do clube o anterior, actual e futuro presidente;
e promover a colaboração estrita entre o actual presidente do clube e o
presidente eleito, o presidente nomeado e o último ex-presidente. Planear
antecipadamente ajudará a garantir um número suficiente de voluntários
dispostos a preencher as novas posições de liderança todos os anos.

Recursos:
Capacitação de Líderes:
Guia para Elaboração de
Programa
Manual do Presidente
Manual do Secretário
Manual do Tesoureiro
Manuais das Comissões de
Administração,
Quadro Associativo,
Imagem Pública,
Projectos Humanitários e
Fundação Rotária.

Ideias:
• Incentive os líderes do seu clube a encontrarem os seus próprios sucessores

durante os seus termos de serviço. Eles são os que melhor conhecem as
especificidades das suas posições e quem é que lhes poderá suceder.

• Saiba mais sobre quais os interesses e talentos dos seus sócios e atribuía-lhes

papéis de que possam desfrutar e ao mesmo tempo levar a cabo com sucesso.

• Forneça formação especifica sobre as suas funções ao novos dirigentes do

clube pelo menos um mês antes de estes tomarem posse.
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Adapte o regulamento interno do seu clube
de modo a apoiar as suas operações.

O regulamento interno deve evoluir à medida que o seu clube evolui.
O Regulamento Interno Recomendado para o Rotary Club é o ponto de partida
para delinear as práticas do seu clube. Considere as directrizes recomendadas
como um suporte administrativo que pode ser modificado e revisto de modo a
reflectir as novas práticas e procedimentos do seu clube.

Ideias:
• Verifique que o seu clube está a utilizar a versão mais recente do

Regulamento Interno Recomendado para o Rotary Club.

• Coloque o regulamento interno do seu clube no site do clube ou

disponibilize-o durante as reuniões do clube para que os sócios possam
oferecer as suas sugestões.

• Organize uma reunião anual para rever o regulamento interno e partilhe-o

com os seus novos sócios.

• Teste os novos procedimentos propostos e confira se funcionam antes de

alterar o regulamento interno.

Todas as informações estão disponíveis em www.rotary.org/myrotary/pt.

Recursos:
Regimento Interno
Recomendado para o
Rotary Club
Estatutos Prescritos para o
Rotary Club
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Desenvolva e aprofunde as suas relações
com os outros sócios do seu clube.

Relacione-se com outros sócios do seu clube e descubra pontos de interesse
em comum. Quanto mais desfrutar do seu Rotary Club mais provável é que
permaneça envolvido. Quando as famílias são convidadas a participar em
actividades do clube a probabilidade de que os sócios mais novos compareçam
são maiores. Proporcione oportunidades para que os sócios do seu clube
possam interagir uns com os outros e desenvolver relações especialmente
quando um novo membro se junta ao clube.

Recursos:
Manual dos Grupos de
Companheirismo
Grupos Rotarianos em Ação
Inscreva-se na Convenção:
www.riconvention.org/pt

Ideias:
• Sente-se ao lado de pessoas diferentes em cada reunião e fique a conhecê-

los melhor.

• Proponha a criação de um clube satélite de modo a acomodar as

necessidades daqueles sócios que tem de fazer viagens longas entre casa
e o trabalho ou que possuem crianças pequenas.

• Convide a sua família e amigos a participar em reuniões, projectos

humanitários e outras actividades. Demonstre o quão gratificante é
voluntariar-se e incentive-os a participar ou ajudar frequentemente.

• Questione os sócios do seu clube sobre quais os tipos de eventos sociais em

que mais gostariam de participar assim como quais os horários e dias da
semana mais convenientes.
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Certifique-se de que todos os sócios estão
envolvidos naquelas actividades que mais
lhes interessam.

Os Rotarianos juntam-se aos clubes para criarem um impacto positivo nas suas
comunidades e desenvolverem novas relações e essa é a razão pela qual eles
permanecem. A participação no clube mantêm quer os antigos como os novos
sócios motivados. Os sócios mais activos sentem-se responsáveis pelos seus
projectos e isso vê-se na sua dedicação. Peça aos seus sócios que se voluntariem
de modo a apoiar os projectos humanitários e outras actividades do clube.

Ideias:
• Certifique-se de que os novos sócios se envolvem em projectos significativos

o mais cedo possível. Descubra porque é que se associaram ao clube e peçalhes que assumam tarefas ou ajudem com projectos.

• Realize um estudo sobre os interesses dos sócios do seu clube e utilize

os resultados obtidos para planear projectos e actividades assim como
desenvolver programas semanais.

• Incentive os seus sócios a introduzirem-se ao clube e a partilharem informação

sobre as suas origens, talentos e interesses de modo a que os outros sócios se
tornem conscientes do potencial existente dentro do próprio clube.

• Estude formas de garantir que os seus sócios aprendem e acumulam

experiência com as actividades do clube.

Recursos:
Comunidades em Ação
Ferramentas de Avaliação do
Clube
Recursos para o ciclo do
projecto
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Forneça programas de formação sobre
liderança aos novos e actuais sócios do seu
clube.

Os clubes do Rotary possuem imensos profissionais e líderes. A formação
suplementar sobre o Rotary aliada às capacidades individuais de liderança
garantem que os sócios estarão preparados para conduzir o clube um dia mais
tarde. Prepare os futuros líderes do seu clube ao providenciar programas de
orientação para novos sócios assim como oportunidades de formação em
liderança para todos os sócios. Os actuais líderes do clube devem garantir a
sua participação nas reuniões de formação do seu distrito e aplicar aquilo que
aprenderam no âmbito das funções que desempenharam no clube.

Recursos:
Conecte-se para Fazer o Bem
Informações para novos
sócios
Recursos para Instrutores
(Central de Aprendizado)
Orientação de Novos Sócios
Capacitação de Líderes:
Guia para Elaboração de
Programa

Ideias:
• Nomeie um formador do seu clube ou a comissão de formações para

supervisionar o plano de formação do seu clube.

• Permita aos sócios novos e mais jovens a possibilidade de se assumirem.

Estes podem aplicar os seus conhecimentos e experiências enquanto
aprendem e aperfeiçoam as suas habilidades profissionais.

• Pergunte ao seus sócios quais as capacidades de liderança que gostariam de

aprender.

10 Organize comissões adequadas ao seu
clube.
O seu clube deve possuir comissões que contribuíam para o bom
funcionamento do mesmo. As comissões recomendadas incluem:
• Administração
• Quadro Associativo

• Imagem Pública
• Projetos Humanitários

• Fundação Rotária

Se necessitar, organize outras comissões como a de atribuição de bolsas ou fundos
e a de serviço juvenil. Independentemente das comissões que eleger, estas devem
ajudar o seu clube a movimentar-se no sentido de atingir as metas propostas.

Recursos:
Estrutura de Comissões de
Clube
Manuais das Comissões de
Administração,
Quadro Associativo,
Imagem Pública,
Projectos Humanitários e
Fundação Rotária

Ideias:
• Clubes mais pequenos: Estude como poderá conjugar o trabalho de comissões

diferentes.

• Clubes maiores: Organize comissões adicionais de modo a garantir a

participação de todos os sócios.
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