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SEIS PASSOS PARA A SUSTENTABILIDADE 
O conceito de sustentabilidade difere conforme a organização. Para o Rotary, significa fornecer soluções 
duradouras que a comunidade beneficiária pode manter mesmo depois de esgotados os fundos do 
subsídio. Para garantir que seu projeto seja sustentável, siga os seis passos abaixo: 
 
1) Avaliar as necessidades da comunidade 
O parceiro local deve fazer uma avaliação completa das necessidades da comunidade para identificar 
aquela que vocês possam sanar em conformidade com os valores e cultura dos beneficiários. Envolva 
vários parceiros da própria comunidade no processo de planejamento. 

 
2) Usar materiais locais 
Adquira equipamentos e tecnologia de fornecedores locais sempre que possível, não se esquecendo de 
confirmar se haverá pronta entrega de peças de reposição quando necessário. Consulte os membros da 
comunidade sobre a escolha destes itens e forneça treinamento para que eles possam operar, manter e 
consertar o equipamento sozinhos. 

 
3) Identificar fontes de financiamento locais 
Confirme se há localmente recursos para apoiar a operação, manutenção e conserto do projeto a longo 
prazo. Recompense os fornecedores do projeto adequadamente para incentivá-los a continuar provendo 
seus serviços. 

 
4) Fornecer treinamento, educação e suporte 
Com treinamento, orientação e suporte, os beneficiários têm melhores condições de alcançarem os 
objetivos do projeto. Confirme se há um plano para transferir conhecimento a novos beneficiários. 
Colabore com agências e organizações locais na troca de conhecimentos. 

 
5) Motivar o envolvimento dos beneficiários  
Incentive os beneficiários a continuarem apoiando o projeto e identifique pessoas que queiram ajudar a 
manter os resultados do projeto. Prepare a comunidade para assumir a responsabilidade pelo projeto 
depois que os fundos do subsídio se esgotarem. 

 
6) Monitorar e avaliar 
Estipule objetivos claros e mensuráveis para o projeto, e identifique métodos para a coleta de dados. 
Estabeleça um referencial de avaliação que mostre as mudanças ocorridas por pelo menos três anos. 
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