
PORTUGUESE

Plano Visão de Futuro
Parcerias de distritos pilotos com distritos não-pilotos 

(entrará em vigor em 2010-11)

O Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária apresenta uma nova estrutura de subsídios que deverá mudar o modo como os 
rotarianos participam de projetos humanitários internacionais, bolsas de estudos e equipes de formação profissional. Durante os 
três anos da fase experimental (2010-13), os distritos pilotos testarão o novo modelo, utilizando Subsídios Globais e Distritais 
para desenvolver suas atividades. Eles não mais participarão dos atuais programas da Fundação: Subsídios Equivalentes, Bolsas 
Educacionais e Intercâmbio de Grupos de Estudos.

Contudo, distritos pilotos e não-pilotos poderão continuar a trabalhar juntos. As tabelas a seguir ilustram quais subsídios e 
programas que os distritos podem usar para formar parcerias durante a fase experimental, até que seja feita a transição entre os 
programas atuais e a nova estrutura. Em geral, se for exigida a formação de parceria (como nos Subsídios Globais), esta pode 
ser somente entre clubes e distritos pilotos. Contudo, se a formação de parceira não for uma exigência (como nos Subsídios 
Distritais), distritos pilotos e seus clubes podem trabalhar com distritos não-pilotos.

Como projetos de Subsídios Globais somente podem se desenvolvidos entre distritos pilotos, não é possível que distritos não-
pilotos contribuam FDUC ou dinheiro através do financiamento de subsídio da Fundação. Para que o novo modelo possa ser 
avaliado, foram criados os seguintes padrões mínimos para financiamento das parcerias entre distritos pilotos e não-pilotos, 
segundo requisitos dos Subsídios Distritais ou dos programas atuais da Fundação. Além disso, o novo sistema de solicitação  
on-line está disponível apenas para clubes e distritos pilotos. 

Os distritos não-pilotos que queiram apoiar projetos financiados por Subsídios Globais implementados por distritos pilotos 
podem doar FDUC diretamente aos distritos, para que eles usem esta verba a seu critério. Doações de FDUC de distrito para 
distrito são administradas por Steve Lyons, coordenador sênior do sistema SHARE. Steve pode ser contatado através do e-mail: 
steve.lyons@rotary.org. 

Para mais informações visite www.rotary.org/pt/fvdistrict ou envie e-mail a futurevision@rotary.org.

Equipes de formação profissional /  
Equipes de Intercâmbio de Grupos de Estudos

Distritos pilotos podem... Distritos não-pilotos podem...

Enviar por meio de um Subsídio Distrital 
ou Subsídio Global uma equipe de formação 
profissional a outro distrito piloto financiada 
por um Subsídio Distrital ou Global.

Enviar por meio do programa Intercâmbio de 
Grupos de Estudos uma equipe de IGE a um 
distrito piloto.

Enviar por meio de um Subsídio Distrital uma 
equipe de formação profissional a um distrito 
não-piloto.

Enviar por meio do programa Intercâmbio 
de Grupos de Estudos uma equipe de IGE a 
outro distrito não-piloto.

Receber uma equipe de formação profissional 
de outro distrito piloto financiada por um 
Subsídio Distrital ou Global.

Receber uma equipe de formação profissional 
de um distrito piloto financiada por um 
Subsídio Distrital.

Receber uma equipe de IGE de um distrito 
não-piloto.

Receber uma equipe de IGE de outro distrito 
não-piloto.
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Bolsas de estudos / Bolsas Educacionais

Distritos pilotos podem... Distritos não-pilotos podem...

Enviar por meio de um Subsídio 
Distrital ou Subsídio Global um bolsista 
a outro distrito piloto.

Enviar por meio do programa de Bolsas 
Educacionais um bolsista a um distrito 
piloto.

Enviar por meio de um Subsídio 
Distrital um bolsista a um distrito 
não-piloto.

Enviar por meio do programa de Bolsas 
Educacionais um bolsista a outro distrito 
não-piloto.

Receber um bolsista de outro distrito 
piloto financiado por um Subsídio 
Distrital ou Global.

Receber um bolsista de um distrito 
piloto financiado por um Subsídio 
Distrital.

Receber um bolsista de um distrito 
não-piloto financiado por uma Bolsa 
Educacional.

Receber um bolsista de outro distrito 
não-piloto financiado por uma Bolsa 
Educacional.

Projetos humanitários /  
Subsídios Equivalentes e Subsídios Distritais Simplificados

Distritos pilotos podem... Distritos não-pilotos podem...

Financiar por meio de um Subsídio 
Distrital ou Subsídio Global um projeto 
humanitário a ser implementado em 
outro distrito piloto.

Financiar por meio de um Subsídio 
Distrital Simplificado um projeto 
humanitário a ser implementado em 
distrito piloto.

Financiar por meio de um Subsídio 
Distrital um projeto humanitário a ser 
implementado em distrito não-piloto.

Financiar por meio de um Subsídio 
Equivalente ou Subsídio Distrital 
Simplificado um projeto humanitário a 
ser implementado em outro distrito  
não-piloto.

Implementar no distrito um projeto 
humanitário financiado por um Subsídio 
Distrital ou Global de outro distrito 
piloto.

Implementar no distrito um projeto 
humanitário financiado por um Subsídio 
Distrital de um distrito piloto.

Implementar no distrito um projeto 
humanitário financiado por um Subsídio 
Distrital Simplificado de um distrito 
não-piloto.

Implementar no distrito um projeto 
humanitário financiado por um Subsídio 
Equivalente ou Subsídio Distrital 
Simplificado de outro outro distrito  
não-piloto.

Obs.: Ambos os tipos de distritos serão elegíveis para participar dos programas Pólio Plus e Centros Rotary de 
Estudos Internacionais.



Perguntas mais Frequentes sobre Contribuições  
 

P:   Por que distritos/clubes pilotos e não‐pilotos não podem ser parceiros em subsídios 
globais e Subsídios Equivalentes? 

R.  A decisão de restringir a distritos pilotos a participação em subsídios globais foi baseada 
em vários fatores. Primeiro, as atividades dos dois tipos de distritos estão sendo mantidas 
independentes para que os resultados sejam exatos e válidos ao se avaliar o progresso da 
fase piloto.  Segundo, é importante que os parceiros principais dos subsídios globais usem 
o mesmo processo de recebimento e controle dos subsídios, inclusive treinamentos e 
qualificação.  Por último, o novo sistema on‐line do site do Plano Visão de Futuro, no 
Acesso ao Portal, foi projetado para ser acessado somente por clubes e distritos pilotos 
durante o período de teste, que termina em junho de 2013.   

 

P.   Como as contribuições aos subsídios globais são equiparadas pela Fundação Rotária?  

R.  A Fundação Rotária equipara 50% das contribuições em dinheiro de clubes e distritos 
pilotos  e 100% de suas doações de FDUC. 

 

P.   Distritos não‐pilotos podem contribuir FDUC a projetos financiados por subsídio global? 

R.   Distritos não‐pilotos não podem contribuir FDUC a subsídios globais, contudo,  eles 
podem doar parte de seu FDUC diretamente a distritos pilotos. Os fundos doados se 
tornam parte do FDUC disponível ao distrito piloto beneficiado, e pode ser usado como 
este determinar.  Vale observar que este tipo de transação não é controlada pela Fundação 
e a doação não pode ser alocada para uso específico em determinado projeto.  Quando se 
torna parte do FDUC do distrito piloto, a equiparação da Fundação Rotária é feita como 
nos demais casos.  

 

P:   Como os distritos doam FDUC? 

R.  O governador do distrito e o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária 
preenchem um formulário de Doação de FDUC de distrito a distrito, e o enviam à 
Fundação Rotária.  O FDUC do distrito doador é debitado de sua conta e creditado na 
conta de FDUC do distrito recebedor.  Contate o governador, o presidente da CDFR ou 
Steve Lyons (Steve.Lyons@rotary.org) se precisar do formulário. 

 

P.   Distritos e clubes não‐pilotos podem contribuir dinheiro a projetos de subsídio global?  

R.  Contribuições em dinheiro de clubes ou distritos não‐pilotos não são aceitas ou 
equiparadas pela Fundação Rotária. Doações em dinheiro a um subsídio global podem ser 
feitas diretamente aos parceiros do subsídio, que podem utilizar os fundos para comprar 



materiais e contratar serviços que não estão incluídos no orçamento do projeto entregue à 
Fundação.  Este tipo de doação não é elegível à equiparação da Fundação Rotária ou ao 
título de Companheiro Paul Harris. 

 

P.   Distritos e clubes pilotos podem fazer contribuições a Subsídios Equivalentes? 

R.   Distritos e clubes pilotos não podem contribuir dinheiro ou FDUC a Subsídios 
Equivalentes, contudo, distritos pilotos podem doar parte de seu FDUC diretamente a um 
distrito não‐piloto para que este o use para financiar um projeto de Subsídio Equivalente, 
seguindo o mesmo processo citado acima. 

 

P.  Os distritos podem transferir FDUC a distritos pilotos para apoiar projetos e atividades de 
subsídios distritais da Fundação Rotária? 

R.  Subsídios distritais são financiados exclusivamente por FDUC gerado das doações que o 
distrito fez ao Fundo Anual para Programas três anos atrás, incluindo juros do Fundo 
Permanente. Doações de FDUC recebidas de outros distritos não aumentará os fundos 
disponíveis para o subsídio distrital de um distrito piloto. 

 

P.   Como distritos pilotos e não‐pilotos podem formar parcerias durante a fase experimental 
do Plano Visão de Futuro? 

R.  Além de fazer doações de FDUC, distritos pilotos e não‐pilotos podem colaborar em 
projetos financiados através de subsídios distritais e Subsídios Distritais Simplificados. 
Clubes e distritos podem também usar o banco de dados do ProjectLINK para identificar 
projetos aos quais podem fazer contribuições em dinheiro. 


