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Áreas de Enfoque – Água limpa e saneamento 

Água limpa, saneamento e higiene são direitos de todo ser humano, e garantem uma vida mais saudável 
e próspera especialmente às crianças. 

Nosso trabalho não se limita à escavação de poços. Integramos um componente educacional aos nossos 
projetos, abordando a importância do saneamento básico e da água limpa. Quando as crianças 
aprendem sobre transmissão de doenças e praticam bons hábitos de higiene, elas faltam menos às aulas 
e transmitem seus conhecimentos a familiares, ampliando o nosso impacto. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER 

Mobilizamos nossos associados globalmente para melhorar a qualidade do ensino e o acesso à educação 
– sobretudo para meninas –, trabalhando com diferentes comunidades para aprimorar o treinamento 
de professores, a grade curricular e as instalações sanitárias. 

O DESAFIO WASH NAS ESCOLAS visa desenvolver projetos relacionados a água, saneamento e higiene, 

assim como iniciativas educacionais, e está sendo testado em cinco países: Belize, Guatemala, Honduras, 

Índia e Quênia. 

O ROTARY FEZ PARCERIA COM A AGÊNCIA AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTERNACIONAL com o objetivo de implementar projetos sustentáveis para melhorar o abastecimento 

de água, saneamento e higiene na República Dominicana, em Gana e nas Filipinas. 

NOSSOS ASSOCIADOS ESTÃO FORNECENDO ÁGUA LIMPA a todas as escolas do Líbano para garantir a 

saúde dos estudantes e, consequentemente, melhorar seu rendimento escolar. 

A FORÇA DA ÁGUA LIMPA 

O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Fortalece a habilidade das comunidades desenvolverem, financiarem e manterem sistemas sustentáveis 
de água e saneamento; 

Promove o acesso de todos os membros da comunidade a água potável, saneamento básico e higiene; 

Apoia programas para aumentar a conscientização pública sobre a importância de saneamento básico, 
consumo de água limpa e bons hábitos de higiene; 

Apoia estudos ligados a recursos hídricos e saneamento; 

Cria recursos e ferramentas que facilitam a realização e mensurabilidade de projetos de alta qualidade 
na área de recursos hídricos e saneamento. 

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-causes/providing-clean-water 

.Detalhamento de Ações: 

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO: O Rotary apoia treinamentos e práticas em recursos 

hídricos e saneamento, visando acesso à água potável e saneamento básico.  

https://www.rotary.org/pt/usaid
https://www.rotary.org/pt/usaid
https://www.rotary.org/pt/usaid
https://www.rotary.org/pt/water-project-unites-lebanon-clubs-across-all-divides


Propósito e metas : A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de recursos 

hídricos e saneamento ao: 1. Promover acesso de todos os membros da comunidade à água 

potável, saneamento básico e higiene; 2. Fortalecer a habilidade das comunidades para que 

desenvolvam, financiem e mantenham sistemas de água e saneamento; 3. Informar as 

comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água limpa e hábitos de 

higiene; 4. Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento.  

Parâmetros de elegibilidade:  Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de 

enfoque recursos hídricos e saneamento: 1. Acesso à água potável (fornecimento e qualidade); 

2. Acesso a saneamento básico; 3. Melhores hábitos de higiene; 4. Desenvolvimento 

comunitário e administração de sistemas sustentáveis; 5. Gerenciamento de bacia hidrográfica 

e cultivo de alimentos que dependam da quantidade e qualidade da água; 6. Água para 

agropecuária; 7. Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima; 8. Bolsas 

de pós-graduação em programas ligados a recursos hídricos e saneamento. 

 Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso Subsídio 

Global é: 1. Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que 

o Rotary Club/distrito tiver concluído seu trabalho; 2. Mensurável – os parceiros podem 

selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque, constantes do Kit de 

Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios critérios para 

verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos; 3. Voltado à comunidade – elaborado com 

base nas necessidades reais identificadas pela própria comunidade;  

Princípios gerais das áreas de enfoque (abril de 2016) 6 4. Alinhado a uma área de enfoque – 

como definido nas diretrizes. Elementos de bolsa de estudos de sucesso  

Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para 

financiamento de bolsa de estudos: 1. Experiência de trabalho do candidato com recursos 

hídricos e saneamento; 2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com recursos 

hídricos e saneamento. Alguns exemplos de programas incluem engenharia e ciências hídricas, 

gestão hídrica, meio ambiente, epidemiologia e parasitologia; 3. Planos de carreira do 

candidato em relação a recursos hídricos e saneamento. 

Fonte: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Areas_of_Focus_Policy_Statements_pt%20(1).pdf 

 


