
GUIA PARA   
CLUBES   
SATÉLITES
Você quer formar um Rotary Club, mas não tem o número suficiente de pessoas? 
Você faz parte de um clube que não está atendendo às suas expectativas? 
Há associados que amam o clube, mas não estão conseguindo frequentar as 
reuniões? Você gostaria de criar um clube com um grupo pequeno, dinâmico e 
comprometido com serviços comunitários? Se você respondeu sim a qualquer 
uma dessas perguntas, a solução pode ser um clube satélite. 

O QUE É E COMO FUNCIONA UM CLUBE SATÉLITE?
Os clubes satélites existem desde 2013. No início, eles eram para pessoas que 
queriam se associar ao Rotary, mas não tinham um grupo grande o suficiente. 
Diferentemente dos clubes tradicionais, que exigem pelo menos 20 associados, 
os satélites podem ser formados com apenas oito. Esse formato dá a membros 
da comunidade e rotarianos a chance de fazerem a diferença em um ambiente 
muitas vezes distinto dos outros clubes.  

Assim como todos os Rotary Clubs, os satélites realizam reuniões periódicas, 
possuem Regimento Interno e diretoria, e realizam projetos humanitários. Cada 
satélite é apadrinhado e apoiado por um clube tradicional, e seus associados 
também são rotarianos. Porém, oficialmente eles pertencem ao clube padrinho. 

Quando um clube satélite cresce e consegue pelo menos 20 associados, ele 
pode continuar nessa categoria ou se tornar um Rotary Club autônomo. 
Alguns clubes preferem continuar como satélites, independentemente do seu 
tamanho, e desfrutar dos benefícios da ligação com o padrinho. Fica a seu 
critério decidir o que é melhor para a sua situação.

POR QUE FORMAR UM CLUBE SATÉLITE?
Assim como um Rotary Club, um clube satélite une líderes comunitários e 
empresariais para trocarem ideias e entrarem em ação em prol de comunidades 
locais e internacionais. O clube satélite também pode:

•  atrair pessoas com diferentes profissões ou interesses humanitários; 
•  ser uma opção mais econômica (todos os associados pagam o mesmo 

valor ao Rotary, mas o clube pode cobrar taxas mais baixas e os 
distritos também definem suas próprias cotas);
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UM CLUBE SATÉLITE  
NÃO É: 
 •  inferior a um Rotary Club 

(seus associados também 
são rotarianos);

 •  um clube separado (o clube 
satélite deve ter um Rotary 
Club como padrinho);

 •  um Rotaract Club (porém, 
rotaractianos podem formar 
ou se associar a um clube 
satélite); 

 •  a solução para um clube 
com dificuldades (fale com  
o governador se precisar  
de ajuda).



COMO FORMAR UM CLUBE SATÉLITE? 
A formação de um satélite se dá no clube, mas o processo pode variar. 
Diferentemente do que acontece com os clubes tradicionais, a formação de 
satélites não exige aprovação do governador. Use os passos abaixo como 
referência, mas lembre-se de que o processo na sua região pode ser diferente.

  PREPARE-SE. Leia as perguntas mais frequentes sobre os clubes satélites 
antes de tomar qualquer providência.

  ENCONTRE UM CLUBE PADRINHO. Converse com os dirigentes de um 
Rotary Club e peça seu apoio para apadrinhar o clube satélite.  Informe 
outros clubes da área e o distrito sobre o novo satélite para que possam 
prestar assistência e encaminhar associados em potencial.

  IDENTIFIQUE ASSOCIADOS. Você precisará de pelo menos oito pessoas 
para formar seu clube. Procure candidatos em grupos que não estejam 
bem representados nos Rotary Clubs locais. Outros segmentos a explorar 
são pessoas aposentadas, jovens profissionais, organizações comunitárias, 
alumni, ex e atuais associados, assim como amigos e familiares.  

  Seu clube satélite pode ser um novo grupo de pessoas, com diferentes 
profissões e interesses. Rotarianos que estiverem desencantados com 
seus Rotary Clubs também podem aproveitar a oportunidade e levar suas 
habilidades e conhecimentos a um novo clube satélite.

  ORGANIZE-SE. Reúna-se com os responsáveis pelo clube padrinho  
para decidir: 

•  como o novo clube fará a diferença na comunidade;
•  como a experiência proporcionada pelo satélite será diferente da 

proporcionada pelo padrinho;
•  se o objetivo do satélite será se tornar um clube independente;
•  como as cotas do clube e distrito serão estruturadas e se o distrito 

subsidiará taxas iniciais de associados ou dará outro apoio financeiro;
•  onde e como o clube satélite recrutará associados;
•  que tipos de associação serão oferecidos;
•  quais serão os critérios para a associação; 
•  como o conselho diretor dos dois clubes trabalharão juntos;
•  como desacordos ou conflitos serão resolvidos. 

Ter um associado experiente, 
que conheça bem o Rotary e 
esteja comprometido a apoiar 
a formação do satélite, ajuda o 
novo clube a prosperar.

Estes passos nem sempre 
acontecem na mesma ordem. 
Em alguns casos, pode ser 
mais conveniente identificar os 
associados para depois abordar 
o clube padrinho em grupo.

•  fornecer experiências alternativas de reunião; 
•  possibilitar que Rotary Clubs ofereçam opções de associação e 

voluntariado que sejam atraentes a um grupo menor e mais focado; 
•  levar o Rotary a uma comunidade que não consiga acomodar um 

clube independente;
•  servir como Rotary Club transicional.

A formação de um clube satélite oferece benefícios adicionais, como novas 
possibilidades de projetos, visibilidade e maior impacto na comunidade. Além 
disso, contribui para a capacitação de mais líderes comunitários e distritais. 

https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/pt/exchange-ideas/club-connections/alumni


O QUE ACONTECE DEPOIS?

  FAÇA UMA REUNIÃO INFORMATIVA. Convide associados em potencial 
a uma reunião para explicar o que o clube oferece e como eles podem 
se beneficiar do envolvimento com o Rotary. Não discuta a estrutura do 
Rotary nem use jargões rotários. Alguns tópicos que podem ser discutidos:  

•  o que esperar da experiência no clube;
•  o papel dos associados na formação do novo clube; 
•  a Missão do Rotary e seu compromisso com o trabalho humanitário;
•  as causas ou tipos de projetos que mais interessam os participantes;
•  como o Rotary pode agregar valor à vida dos associados; 
•  onde, quando e como o clube fará suas reuniões; 
•  requisitos para se associar;
•  cotas e outros compromissos financeiros e de tempo;
•  os próximos passos, como o preenchimento da Lista de Associados do 

Clube Satélite.

 Use materiais do Rotary para inspirar os participantes:
•  O Impacto Começa com Você — distribua este folheto às pessoas 

que comparecerem à reunião. Ele explica o que é o Rotary e como 
ele se difere de outras organizações.

•  Conecte-se para Fazer o Bem (compra ou download) — distribua 
esta publicação ou forneça o link para download. Ela explica como os 
associados em potencial podem se envolver com o Rotary.

•  Descubra o Rotary — mostre essa apresentação durante a reunião 
para enfatizar os benefícios da associação.

•  O Poder das Nossas Conexões — compartilhe este vídeo do Brand 
Center para mostrar o impacto que pessoas em ação podem causar.

  ESTABELEÇA O REGIMENTO INTERNO. O clube satélite deve definir seu 
próprio Regimento Interno com o padrinho, o qual precisa aprová-lo.  
É importante que o documento esclareça quem participa das eleições.  

  ENVIE OS FORMULÁRIOS. Preencha o Pedido de Admissão e a  
Lista de Associados, e envie os documentos à Equipe de Suporte a 
Clubes e Distritos.

  COMEMORE E DIVULGUE SEU NOVO CLUBE. Informe aos outros clubes  
da área e ao governador sobre o clube satélite e divulgue localmente a sua 
existência. 

Quando os oito associados em 
potencial e o clube padrinho 
estiverem prontos, é hora de 
eleger os dirigentes: presidente, 
vice-presidente (se apropriado), 
secretário e tesoureiro. 

Cadastre-se no  
Meu Rotary para acessar 
informações e recursos como: 
 •  Cursos da Central de 

Aprendizado
 • Clubes padrinhos
 • Reuniões informativas
 • Reuniões de clube
 • Reuniões on-line
 • Brand Center

https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://shop.rotary.org/folheto-para-associado-em-potencial-o-impacto-comeca-com-voce-portuguese-set-of-5-20-off
https://shop.rotary.org/folheto-para-associado-em-potencial-o-impacto-comeca-com-voce-portuguese-set-of-5-20-off
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://shop.rotary.org/connect-for-good-595
https://my.rotary.org/pt/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://my.rotary.org/pt/document/discover-rotary
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT/Images-Video/Rotary-Videos
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT/Images-Video/Rotary-Videos
https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-member-information-form
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/en/document/how-create-my-rotary-account
http://www.rotary.org/pt/learn
http://www.rotary.org/pt/learn
https://my.rotary.org/pt/document/sponsor-clubs
https://my.rotary.org/pt/document/informational-meetings
https://my.rotary.org/pt/document/club-meetings
https://my.rotary.org/pt/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT/App/Approval


RELACIONAMENTO COM O PADRINHO
Clubes satélites bem-sucedidos fazem reuniões periódicas com seus padrinhos. 
Esta conexão ajuda ambos os clubes a trabalharem juntos e oferecerem 
experiências enriquecedoras e projetos significativos aos associados. Você pode 
fazer tais reuniões on-line, usando aplicativos próprios para isso.

Durante essas conversas, decida se e quando o satélite será independente, 
e como isso poderá afetar ambos os clubes. Se o satélite tiver associados 
suficientes e decidir se tornar um clube autônomo, os fundadores do novo 
clube não serão mais considerados associados do clube padrinho.

Boas práticas:
•  Pedir para um associado do clube padrinho comparecer às reuniões do 

satélite durante o primeiro ano.
•  Criar uma comissão no clube padrinho para apoiar o satélite e seus 

novos associados.
•  Focar em projetos e ações sociais em vez de protocolos. 
•  Realizar reuniões conjuntas trimestralmente, com refeições opcionais 

para os associados do clube satélite. 
•  Convidar o presidente do clube satélite para participar das reuniões do 

conselho diretor do clube padrinho.
•  Incentivar os novos associados do clube satélite a participarem de 

outros eventos rotários para fazerem contatos e aprenderem mais 
sobre o impacto da organização no mundo.

•  Trabalhar com o clube padrinho em projetos comunitários.

Os associados de clubes satélites têm acesso ao Meu Rotary da mesma forma 
que todos os outros rotarianos. No entanto, apenas o clube padrinho pode 
reportar mudanças no quadro associativo do satélite. O relacionamento entre 
o clube padrinho e o satélite é considerado permanente até que este seja 
descontinuado ou se torne independente. 

Um clube de sucesso, seja 
ele padrinho ou satélite, é 
aquele que tem relevância 
na comunidade e analisa 
seus pontos fortes e fracos 
anualmente. A Lista de 
Verificação da Saúde do 
Clube é um recurso útil.

ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES?
O Rotary tem diversos materiais úteis a clubes satélites.

 MATERIAIS SOBRE CLUBES SATÉLITES:
•  Perguntas mais frequentes sobre clubes satélites
•  Pedido de Admissão de Clube Satélite 
•  Lista de Associados do Clube Satélite
•  Curso da Central de Aprendizado: Colocando flexibilidade e 

inovação em prática 

Lista de clubes patrocinados e satélites — relatório acessível a líderes distritais

Contate a Equipe de Suporte a Clubes e Distritos em caso de dúvidas.  

Tanto o clube padrinho quanto 
o satélite devem se promover a 
associados em potencial. 
É essencial ter folhetos para 
distribuição. Elabore seu próprio 
folheto por meio do Brand 
Center.

Materiais para novos associados 
e líderes:
 •  Como criar conta no  

Meu Rotary
 •  Noções Básicas do Rotary 
 •  Noções Básicas do Rotary: 

curso on-line
 •  Como Apresentar 

o Rotary a Novos 
Associados: Guia de 
Orientação

https://my.rotary.org/pt/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/pt/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/pt/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/pt/document/satellite-club-member-information-form
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/82/colocando-flexibilidade-e-inovacao-em-pratica
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/82/colocando-flexibilidade-e-inovacao-em-pratica
https://my.rotary.org/pt/contact/representatives
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT
https://my.rotary.org/pt/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/pt/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/pt/document/rotary-basics
http://www.rotary.org/pt/learn
http://www.rotary.org/pt/learn
https://my.rotary.org/pt/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/pt/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/pt/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/pt/document/new-member-orientation-how-guide-clubs

