
GUIA PARA  
CLUBES    
PASSAPORTE
Os Rotary Clubs continuam evoluindo para atender às crescentes necessidades 
de suas comunidades e profissionais locais. Alguns estão adotando um modelo 
inovador, chamado de passaporte, para oferecer maior flexibilidade e uma 
experiência mais abrangente aos seus associados.

O QUE É UM CLUBE PASSAPORTE?
Um clube passaporte é aquele que proporciona uma experiência mais flexível 
aos associados por meio das seguintes medidas:

•  incentivando-os a visitarem outros clubes e participarem de suas 
atividades regularmente;

•  abrandando as normas de comparecimento às reuniões; 
•  oferecendo diversos formatos de reuniões. 

Clubes novos ou antigos podem implementar esse modelo, adotando todas as 
opções listadas acima ou escolhendo apenas as que funcionam melhor para a 
sua realidade. Eles não precisam incluir a descrição “clube passaporte” em seu 
nome, mas devem atualizar o Regimento Interno da forma apropriada (para 
mais informações, leia a seção “Qual a diferença do Regimento Interno de um 
clube passaporte”, abaixo).

Por serem Rotary Clubs, os clubes passaporte também têm presidente, 
conselho diretor e comissões. O presidente eleito e outros dirigentes 
entrantes comparecem a seminários, como o PETS e a Assembleia Distrital 
de Treinamento, e são incentivados a participar de eventos distritais e 
internacionais, e a se envolver de maneiras significativas.

COMO OS CLUBES PASSAPORTE FUNCIONAM?
Eles mesmos determinam como querem estabelecer suas operações. Algumas 
características comuns de clubes passaporte:

•  reuniões menos frequentes;
•  reuniões focadas em projetos ou atividades sociais; 
•  cotas acessíveis;
•  ênfase na participação, e não na frequência.

Como eles se reúnem? As reuniões podem ser encontros sociais, atividades 
humanitárias, reuniões virtuais ou campanhas de arrecadação. Contanto que 

PT—(819)

O termo “passaporte” se refere 
à possibilidade dos associados 
visitarem diversos clubes, 
participando de suas reuniões 
ou atividades. Qualquer 
rotariano pode ir a outro clube 
quando estiver viajando, mas 
o clube passaporte incentiva 
seus associados a fazerem isso 
regularmente para ouvirem 
novas ideias e as transmitirem 
aos seus companheiros. 

Todos os Rotary Clubs, inclusive 
os que seguem o modelo 
passaporte, precisam se reunir 
duas vezes por mês de alguma 
maneira. Atividades sociais 
e humanitárias, assim como 
reuniões on-line, são válidas.  



Os associados de clubes 
passaporte visitam outros 
clubes porque querem conhecer 
rotarianos diferentes e viver 
novas experiências rotárias. 
As visitas não têm o intuito de 
compensar a ausência em uma 
reunião passada ou atender a 
requisitos de frequência.

o clube faça algo duas vezes por mês, ele estará cumprindo as normas do RI. 
Nem todos os associados precisam comparecer a uma reunião do clube para 
que ela seja válida, mas ela deve ser aberta a todos os associados e visitantes.

De que forma eles avaliam o engajamento dos associados? Como os 
associados são incentivados a visitarem outros clubes e participarem de suas 
reuniões, projetos e atividades, os clubes passaporte usam critérios diferentes 
para avaliar sua vitalidade. Por exemplo, alguns exigem que os associados 
participem ou realizem um projeto por um determinado número de horas por 
ano, o que pode englobar o comparecimento a reuniões do seu ou de outro 
Rotary Club, apoio a campanhas de arrecadação e projetos de outros clubes, 
ou envolvimento em uma atividade humanitária fora do Rotary.  

E as cotas? Por pertencerem a um Rotary Club, os associados de clubes 
passaporte também pagam cotas ao clube, ao distrito e ao RI. As cotas de clube 
e distrito variam de lugar para lugar, mas as cotas do RI são sempre as mesmas 
para todos os associados representativos. Os clubes passaporte são livres para 
definirem qualquer valor plausível para suas cotas. Independentemente do valor, 
o importante é explicar claramente a existência das cotas do clube, do distrito e 
do RI para que todos entendam as expectativas.

Qual o protocolo para visitar outros clubes? Assim como qualquer 
pessoa que queira ir a outro clube, o associado de um clube passaporte deve, 
primeiramente, contatar os líderes do Rotary Club em questão para definir os 
detalhes da visita. O clube passaporte também deve definir como receberá e 
fará o follow-up com seus visitantes.  

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE UM CLUBE PASSAPORTE?
São eles:

•  Flexibilidade — o clube passaporte é ideal para pessoas com 
agendas lotadas, dando mais opções para que elas possam encaixar o 
Rotary na sua vida. 

•  Reuniões engajadoras — as reuniões podem ser focadas em 
projetos e atividades de socialização, em vez de palestras e refeições.  
Ao participar de reuniões de outros Rotary Clubs, os associados 
podem se informar sobre o trabalho que estão desempenhando e 
levar novas ideias aos seus clubes.   

•  Apelo mais amplo — o modelo passaporte geralmente atrai pessoas 
que não se associariam a um clube tradicional e ajuda a manter 
aquelas que, de outra forma, sairiam do Rotary. 

•  Mais contatos — os associados podem criar laços com outros 
rotarianos de forma mais rápida, dentro e fora do distrito. 

•  Projetos melhores — o contato com associados de outros clubes 
contribui à formação de parcerias que podem viabilizar projetos de 
maior impacto. 

•  Custo acessível — o custo é baixo porque as reuniões não envolvem 
refeições. 
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QUAL A DIFERENÇA DO REGIMENTO INTERNO DE UM  
CLUBE PASSAPORTE?
Se o seu clube estiver considerando algumas mudanças e quiser adotar as 
medidas flexíveis geralmente usadas pelos clubes passaporte, converse com 
seus companheiros sobre os benefícios, certifique-se de que estejam de acordo 
com as mudanças e atualize o Regimento Interno para incluir as novas práticas 
e normas.  

Se estiver formando um novo clube passaporte, apenas uma pequena parte  
do Regimento Interno Recomendado precisa ser ajustada. Veja o modelo  
de Regimento Interno para Clube Passaporte no Apêndice 1. Se precisar de 
assistência, fale com o representante da Equipe de Suporte a Clubes  
e Distritos.  

Apesar de qualquer clube poder implementar as opções flexíveis discutidas 
aqui, um clube passaporte as adota como parte central de suas operações. 
Embora essa flexibilidade seja atraente para alguns rotarianos, outros preferem 
a estrutura tradicional.
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MODELO DE REGIMENTO INTERNO PARA CLUBE 
PASSAPORTE 
Veja a seguir um modelo de Regimento Interno que engloba dispositivos usados por diversos 
clubes passaporte. Faça as adaptações necessárias, de acordo com as preferências do seu Rotary 
Club.  

Encontre uma versão editável deste documento em Rotary.org/flexibility. 

1. Qualificações. Qualquer adulto que traga conhecimentos, tenha desejo de servir e 
cumpra os requisitos descritos nos Artigo 5 dos Estatutos do RI é elegível a se tornar 
associado do Rotary Club de _________.  

2. Eleição de associados. Os associados em potencial são aprovados pelo conselho 
diretor e, então, listados no boletim semanal. Se nenhum rotariano expressar objeção 
dentro de ____ dias, o associado em potencial é convidado a integrar o clube. 
Rotarianos que se mudarem para área do clube serão automaticamente convidados a se 
associar, a menos que tenham sido afastados de outros clubes por razões negativas. 

3. Reuniões. As reuniões virtuais do conselho diretor são abertas a todos os associados e 
realizadas uma vez por mês. Reuniões presenciais acontecem a cada três meses, e um 
evento social é programado mensalmente. 

4. Comparecimento. Os associados comparecem a reuniões e eventos do Rotary Club de 
__________ quando podem. Eles também participam de reuniões e eventos de outros 
clubes, desde que contatem seus respectivos líderes com antecedência para agendar a 
visita. É exigido que os associados compareçam às reuniões do nosso clube, em pessoa, 
pelo menos uma vez por _________.   

5. Trabalho voluntário. Os associados do Rotary Club de _____ devem computar 
________ horas de serviços humanitários por _____. 

6. Registro no RI. Integrantes oficiais do Rotary Club de _________ pagam cotas ao 
clube, ao distrito e ao RI, e são listados como associados representativos nos registros do 
RI.   

7. Cotas. As cotas do clube para os associados do Rotary Club de ______ são de 
$_________ por ano (a partir de _______).  

8. Comissões. As comissões coordenam iniciativas para atingir as metas anuais e de longo 
prazo do clube. O presidente é membro ex officio de todas as comissões e, como tal, tem 
todos os privilégios correspondentes. O presidente de cada comissão é responsável pelas 
reuniões e atividades periódicas do seu grupo, além de supervisionar e coordenar o seu 
trabalho e apresentar relatórios ao conselho diretor sobre o andamento das iniciativas. 

9. Votações e quórum Decisões relativas ao clube serão tomadas por votação eletrônica. 
Os associados do Rotary Club de ___________ não são elegíveis a votarem em itens 
propostos pelos clubes que visitam.  

10. Emendas. Este Regimento Interno pode ser alterado ocasionalmente, se decidido em 

votação eletrônica conduzida com os associados. Eles devem ser notificados de uma 

emenda proposta pelo menos ____ dias antes da votação. Para que uma mudança seja 

inclusa no Regimento Interno, é necessário que mais da metade dos associados 

participem da votação, e que o item seja aprovado por dois terços dos mesmos. Não é 

possível fazer emendas que estejam em contradição com os dispositivos dos Estatutos e 

do Regimento Interno do RI. 

APÊNDICE 1 
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