
a trabalhar em conjunto para abrigar pessoas  
depois de uma catástrofe

SHELTERBOX E ROTARY 



A ShelterBox oferece abrigo, bens 
essenciais e apoio técnico para auxiliar 
algumas das pessoas mais vulneráveis 
do mundo a recuperar e a reconstruir 
as suas casas depois de uma catástrofe. 

A ShelterBox ouve e adapta o seu apoio 
às necessidades de cada comunidade, 
trabalhando em conjunto com as 
pessoas afetadas pela catástrofe e com 
os nossos parceiros.

Neste momento, mais de 113 milhões de 
pessoas em todo o mundo ficaram desalojadas 
em consequência de catástrofes e de conflitos. 
Nem todos os desastres são noticiados, mas 
todos eles destroem a vida das pessoas. 

A ShelterBox é formada por pessoas que 
acreditam num mundo onde ninguém é 
deixado sem abrigo depois de uma catástrofe. 
Cada catástrofe é diferente, podendo abarcar 
desde um Ciclone Tropical até um conflito. 

A ajuda da ShelterBox é muito mais do que 
a soma das suas partes. Mantém as pessoas 
juntas e transmite às famílias esperança para 
o futuro.

CONJUNTO DE 
FERRAMENTAS DE AÇÃO

SHELTERBOX E ROTARY  
EM AÇÃO

O Action Toolkit fornece as informações e 
as ferramentas necessárias para apoiar a 
parceria entre o Rotary e a ShelterBox nas suas 
comunidades.  
Aceda a recursos de formação utilizados pelas 
Equipas de Resposta da ShelterBox para apoiar a 
comunicação do seu Clube, definição de objetivos e 
muito mais.

“ 

Quando a ShelterBox e o Rotary 
trabalham em conjunto depois de 
uma catástrofe, a conjugação dos 
conhecimentos técnicos da ShelterBox 
e das ligações à comunidade do 
Rotary significa que as pessoas 
recebem as melhores ferramentas 
e o apoio de que necessitam para 
rapidamente iniciarem o seu processo 
de recuperação. 

Dias após o devastador Tufão Rai, a equipa 
operacional da ShelterBox nas Filipinas 
associou-se ao Rotary Club de Cebu para 
apoiar as pessoas que tinham perdido 
as suas casas. Com o seu apoio integral, 
conseguimos entrar imediatamente em 
contacto com as pessoas certas e recolher 
informações sobre o impacto do tufão para 
tomar decisões rapidamente. 

O Rotary é surpreendente em 
estabelecer ligações críticas durante 
um posicionamento Uma e outra vez 
conseguimos acesso imediato aos 
mais elevados níveis de governo.
Dave Raybould, Responsável de Resposta de Emergência na ShelterBox,

Graças aos nossos parceiros, o Rotary Club de 
Cebu, o Rotary mais abrangente nas Filipinas, 
e a Humanity & Inclusion, ajudámos mais de 
100.000 pessoas no rescaldo imediato.

Temos orgulho de ser Parceiros de Projeto do 
Rotary International. A parceria lhe permite 
entrar em ação ao ligar diretamente as suas 
próprias comunidades às comunidades 
afetadas por desastres no mundo todo.

“ 

SAIBA COMO SE PODE 
ENVOLVER, SENSIBILIZAR 

E ANGARIAR FUNDOS PARA 
APOIAR FAMÍLIAS DEPOIS 
DA OCORRÊNCIA DE UMA 

CATÁSTROFE.  
www.shelterbox.org/ 

action-toolkit



A ShelterBox e o Rotary International são Parceiros de Projeto para auxílio em situações de catástrofe.  
A ShelterBox é uma instituição de caridade registada e independente do Rotary International e da Fundação Rotary

Desde o seu início como um projeto do Rotary Club em 2000, a ShelterBox 
tem vindo a crescer, com o apoio dos Rotary Clubs em todo o mundo, para 

se tornar uma organização independente e internacionalmente reconhecida 
de apoio em catástrofes. 

A maioria dos voluntários globais da ShelterBox são membros do Rotary que oferecem 
o seu tempo e apoio a vários eventos e palestras da comunidade

INSPIRAÇÃO  
Como seu parceiro, a ShelterBox pode ajudar a atrair novos membros e a inspirar 
a sua comunidade através da sensibilização para o impacto da nossa parceria em 

todo o mundo. Juntos, podemos partilhar as histórias de esperança e resiliência das 
comunidades que auxiliamos em parceria todos os anos. 

PESSOAS DE AÇÃO  
Existem muitas formas de apoiar as pessoas que tanto perderam, desde a angariação 

de fundos e da sensibilização local até à disponibilização de valiosos pontos de contacto 
para as Equipas de Resposta através de informação em primeira mão, apresentações, 

apoio logístico, e ligações vitais com as comunidades.

Ligue-se à sua comunidade e às comunidades  
de todo o mundo

www.shelterbox.org ou e-mail rotaryrequest@shelterbox.org


