
 

 

MODELOS DE CLUBES 
O Rotary é formado por 1,2 milhão de líderes comunitários, vizinhos e solucionadores de problemas que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para 

causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Os critérios para associação são simples. Para um Rotary Club, o associado precisa ser 

adulto (ou, para um Rotaract Club, ter de 18 a 30 anos), demonstrar bom caráter, integridade e liderança; ter boa reputação no âmbito profissional ou empresarial e na 

comunidade; e estar disposto a servir localmente ou causar impacto em outra parte do mundo. Embora todos os clubes compartilhem de valores similares e da paixão por 

serviços humanitários, cada um é diferente porque cada comunidade tem suas próprias necessidades.  

Todos os modelos de clube se reúnem pelo menos duas vezes por mês. Com exceção dos Rotaract Clubs, todos os associados representativos pagam anualmente 
US$68 em taxas per capita, são registrados no banco de dados do Rotary International e têm direito a voto. 

Modelo de clube 
 Descrição 

 
 
 

Público-alvo 

Número 
mínimo de 
associados 
fundadores 

Rotary Club 
tradicional 

Líderes profissionais e comunitários que se reúnem 
regularmente para serviços humanitários, conexões e 
desenvolvimento pessoal. 

Pessoas procurando conexões, oportunidades para servir 
e tradições. 

Leia mais na página Abertura de clubes. 

20 

Clube satélite Um Rotary Club patrocinado por um clube tradicional, mas 
com suas próprias reuniões, projetos, regimento interno e 
conselho diretor. 

Pessoas que querem ter a experiência de clube ou 
desejam participar de reuniões em formato ou horário 
diferente do oferecido pelos clubes tradicionais na região. 
Leia mais no Guia para Clubes Satélites. 

8 

E-club Um Rotary Club que se reúne principalmente on-line. Pessoas que viajam frequentemente e têm dificuldade de 
comparecer a reuniões presenciais, ou que preferem a 
experiência on-line. 
Saiba mais na página Clubes virtuais. 

20 

Clube Passaporte Um Rotary Club que permite que seus associados 
participem de reuniões de outros clubes rotários, contanto 
que eles compareçam anualmente a um número específico 
de reuniões em seu próprio clube.  

Pessoas que viajam frequentemente, ou que gostam de 
vivenciar uma variedade de experiências de clube e de 
conhecer gente nova. 

Saiba mais no Guia para Clube Passaporte. 

20 

Clube 
Corporativo 

Um clube cujos associados (ou a maioria deles) trabalham 
para o mesmo empregador. 

Funcionários de uma organização que querem se unir 
para fazer o bem em suas comunidades. 
 

20 

Clube baseado 
em causa 

Um clube cujos associados sejam entusiasmados por uma 
causa específica e concentrem seus esforços de serviços 
humanitários em tal área. 

Pessoas interessadas em se conectar com outras para 
ajudar a solucionar problemas específicos. 
 

20 

Clube baseado 
em alumni 

Um clube cujos associados (ou a maioria deles) sejam ex-
participantes de programas do Rotary ou da Fundação 
Rotária.  

Pessoas que participaram do Rotary, mas não como 
associados de clube.  

20 

Rotaract Club Um clube formado por associados de 18 a 30 anos de idade 
que é patrocinado por um Rotary Club, com o qual trabalha 
frequentemente em projetos.  

Jovens que querem servir à comunidade, desenvolver 
habilidades de liderança e capacitação profissional, se 
divertir e crescer por meio do voluntariado. 
Saiba mais no Manual do Rotaract. 
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https://my.rotary.org/pt/document/be-vibrant-club-your-club-leadership-plan-philippines
https://my.rotary.org/pt/document/be-vibrant-club-your-club-leadership-plan-philippines
https://my.rotary.org/pt/learning-reference/learn-topic/start-club
http://www.rotaryleader-pt.org/rotaryleader-pt/pt201705?pg=2#pg2
https://my.rotary.org/pt/document/guide-satellite-clubs
https://www.rotary.org/club-innovation-nomads-find-home
https://my.rotary.org/pt/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
http://www.rotaryleader-pt.org/rotaryleader-pt/pt201905?pg=6#pg6
https://my.rotary.org/pt/document/guide-passport-clubs
https://www.rotary.org/club-innovation-satellite-clubs
https://www.rotary.org/club-innovation-satellite-clubs
https://blog.rotary.org/2019/04/16/rotary-ecoclub-offers-diversity-variety/
https://blog.rotary.org/2019/04/16/rotary-ecoclub-offers-diversity-variety/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblog.rotary.org%2F2019%2F07%2F02%2Fnew-voices-club-charts-its-own-course%2F&data=02%7C01%7Ccarrie.goldbeck%40rotary.org%7Cebd98fa5581d478a9f0f08d6feed89e9%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636976693520789130&sdata=sfr5jJC8VE71jG%2BMLztUlmN6BnnBngdIeD9aX2C2mUA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fblog.rotary.org%2F2019%2F07%2F02%2Fnew-voices-club-charts-its-own-course%2F&data=02%7C01%7Ccarrie.goldbeck%40rotary.org%7Cebd98fa5581d478a9f0f08d6feed89e9%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636976693520789130&sdata=sfr5jJC8VE71jG%2BMLztUlmN6BnnBngdIeD9aX2C2mUA%3D&reserved=0
https://www.rotary.org/pt/club-innovation-promise-leadership-skills-draws-members
https://my.rotary.org/pt/document/rotaract-handbook

