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PROCESSO: 
 
Entre novembro de 2016 e 30 de abril de 2017, os 1º Vice-Governadores de Distrito/ Governadores de 
Distrito Eleitos (1º VGD/GDE): 
 

• Estabelecerão metas e planos de ação distritais 
o O 1º VGD/GDE estabelecerá e refinará as metas e planos de ação de aumento de 

associados e desenvolvimento da liderança distritais, concluindo as Tarefas 
Independentes de GDE, participando do Treinamento de GDE de DM e Treinamento 
de Área da GMT/GLT, e colaborando com a equipe do GD atual (incluindo o 
respectivo Coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e o Líder de Área ou 
Conselheiro Especial da GMT/GLT.  

• Enviarão as metas e planos de ação finais para LCI 
o Assim que as metas e planos de ação estiverem concluídos, os primeiros VGDs/GDEs 

enviarão as metas e planos de ação distritais para LCI, utilizando a página da web 
Metas Distritais de 2017-2018. (A página da web estará disponível após 15 de 
janeiro de 2017.) 

• Solicitarão Confirmações 
o O 1º VGD/GDE solicitará confirmações eletrônicas do segundo vice-governador de 

distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de Área 
ou Conselheiro Especial da GMT/GLT.  As confirmações serão enviadas através da 
página da web de Metas Distritais de 2017-2018. 

As metas, planos de ação e confirmações de aumento de associados e desenvolvimento da liderança 
distritais devem ser concluídos até dia 30 de abril de 2017.   

 
 

 
PERGUNTAS FREQUENTES: 
 

1. Quem deveria se envolver no estabelecimento das metas do distrito?  
 

As metas e planos de ação de aumento de associados e desenvolvimento da liderança distritais 
devem ser criadas em colaboração com a atual equipe do GD e o respectivo Coordenador da 
GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT.  A 
abordagem dessa equipe para o estabelecimento das metas inteligentes e planos de ação 
reforça o compromisso compartilhado para a implementação e realização das metas do 
distrito.  O modelo de meta INTELIGENTE está localizado na Template is located on the página 
da web de Metas Distritais de 2017-2018 . 
 

2. Onde posso localizar o meu número de identificação de associado de LCI, o qual é necessário 
para o envio das metas e planos de ação de aumento de associados e desenvolvimento da 
liderança distritais? 
 
Caso não saiba o seu número de associado de Lions Clubs, por favor, entre em contato com o 
secretário de seu clube ou Líder de Grupo do Seminário de DGE para assistência. 
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Um número de identificação de associado de Lions Clubs International (LCI) é necessário para 
que o 1º VGD/GDE possa enviar as metas e planos de ação distritais e também, para o segundo 
vice-governador de distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder 
de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT para fornecerem suas confirmações das metas e 
planos de ação.  
 

3. E se o 1º VGD/GDE não conseguir enviar todas as metas e planos de ação distritais online de 
uma só vez? 
 
Os 1º VGDs/GDEs podem enviar as metas e planos de ação assim que forem concluídas.   Para 
enviar metas e planos de ação adicionais, utilize o link “Modificar ou Inserir Metas Adicionais” 
na página de Metas Distritais de 2017-2018 .   Após inserir o seu número de associado, 
quaisquer metas e planos de ação previamente inseridos aparecerão e você poderá prosseguir 
com a modificação de qualquer meta ou plano de ação previamente inserido ou adicionar novas 
metas e planos de ação.   
   
OBSERVAÇÃO: As seções do formulário de envio das metas e planos de ação marcadas com (*) 
devem ser preenchidas antes do sistema permitir que você salve e envie suas informações. 
 

4. Os 1º VGDs/GDEs conseguem modificar metas e planos de ação enviados ou adicionar novas 
metas e planos de ação? 

 
Sim, utilize o link “Modificar ou Inserir Metas Adicionais” na página de Metas Distritais de 
2017-2018 . 

 
OBSERVAÇÃO: Assim que o ano Leonístico de 2017-2018 começar, as oportunidades aparecerão 
ou situações inesperadas surgirão e ajustes às metas e aos planos de ação distritais podem ser 
necessários.  Estas modificações raras podem ser feitas ao longo do ano Leonístico de 2017-
2018.  
 

5. Após o 1º VGD/GDE enviar as metas e os planos de ação de aumento de associados e 
desenvolvimento da liderança distritais, qual será o próximo passo? 
 
 Após o envio de todas as metas e planos de ação distritais, o 1º VGD/GDE comunicará ao 
segundo vice-governador de distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde 
aplicável, e Líder de Área e Conselheiro Especial da GMT/GLT que as metas e os planos de ação 
distritais estão online e prontos para serem revisados e confirmados.  Para informações sobre 
análise de metas e processo de confirmação, consulte o link do “Tutorial de Confirmação das 
Metas” na página da web de Metas Distritais de 2017-2018 . 
 

6. Quem precisa confirmar as metas e planos de ação de desenvolvimento de liderança e 
aumento de associado distritais enviados pelo 1º VGD/GDE? 
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Metas para o Desenvolvimento da   
Liderança: 
• Segundo Vice-Governador de Distrito 
• Coordenador da GLT de DM 
• Líder de Área da GLT   

 

 
Metas para o Aumento de Associados: 
• Segundo Vice-Governador de Distrito 
• Coordenador da GMT de DM 
• Líder de Área da GMT 

OBSERVAÇÃO: A confirmação das metas e planos de ação distritais pelo respectivo coordenador 
da GMT/GLT de distrito é recomendada, mas não exigida por LCI, para que as metas e planos de 
ação distritais sejam aprovadas. 

7. Quem é responsável por assegurar que todas as confirmações necessárias sejam obtidas?  
 
O 1º VGD/GDE é responsável por assegurar que todas as confirmações necessárias para ambas 
as metas e planos de ação de aumento de associados e desenvolvimento da liderança distritais 
sejam enviadas através da página da web de Metas Distritais de 2017-2018. As metas do distrito 
não serão consideradas aprovadas até que todas as confirmações necessárias sejam enviadas.    
 
Você poderá visualizar o status de confirmação para ambas as metas e planos de ação de 
aumento de associados e desenvolvimento da liderança, utilizando o link “Visualizar ou Imprimir 
Metas” na página da web de Metas Distritais de 2017-2018.  
 
Para informações sobre análise de metas e processo de confirmação, consulte o link do “Tutorial 
de Confirmação das Metas” na página da web de Metas Distritais de 2017-2018 . 
 
OBSERVAÇÃO:  Se um 1º VGD/GDE inserir metas e planos de ação adicionais e/ou modificar 
metas e planos de ação existentes, o status de confirmação das metas e planos de ação do 
distrito retornará para pendente.  O 1º VGD/GDE comunicará ao segundo vice-governador de 
distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de Área ou 
Conselheiro Especial da GMT/GLT que as metas e os planos de ação distritais foram atualizados 
e necessitam ser revisados e reconfirmados.   
 

8. Quando e onde o segundo vice-governador de distrito, coordenador GMT/GLT de DM, onde 
aplicável, e Líder de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT fornecem sua confirmação das 
metas e planos de ação de aumento de associados e desenvolvimento da liderança do 
respectivo distrito? 
 
Quando o segundo vice-governador de distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, 
onde aplicável, e Líder de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT aceitarem as metas e os 
planos de ação distritais como concluídos, suas confirmações devem ser fornecidas.  Utilize o 
link “Confirmar Metas” nas Metas Distritais de 2017-2018 para fornecer a confirmação das 
metas e planos de ação de aumento de associado e desenvolvimento de liderança do respectivo 
distrito.Para informações sobre análise de metas e processo de confirmação, consulte o link do 
“Tutorial de Confirmação das Metas” na página da web de Metas Distritais de 2017-2018 . 
 
OBSERVAÇÃO: Um número de identificação de associado de Lions Clubs International (LCI) é 
necessário para confirmar as metas e planos de ação. Caso não saiba o seu número de associado 
de Lions Clubs, por favor, entre em contato com o secretário de seu clube. 
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9.  
Na tentativa de confirmar as metas e os planos de ação do distrito, o que deve fazer o 
segundo vice-governador de distrito, coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder 
de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT se houver distritos incorretos ou se não aparecer 
nenhum distrito na página da web para confirmação? 
 
Neste caso, por favor, entre em contato com Funcionários de Suporte da GMT ou Funcionários 
de Suporte da GLT. 
 

10. E se o 1º VGD/GDE não conseguir obter todas as confirmações necessárias para as metas e 
planos de ação de aumento de associado e desenvolvimento da liderança distritais? 

 
É recomendado que o 1º VGD/GDE colabore com o segundo vice-governador de distrito, 
respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de Área ou Conselheiro 
Especial da GMT/GLT, além da equipe do governador de distrito para criar as metas e planos de 
ação de aumento de associado e desenvolvimento da liderança distritais, e para que qualquer 
preocupação com as metas e planos de ação seja abordada antes de seu envio para LCI.   

 
Se o 1º VGD/GDE não conseguir obter todas as confirmações necessárias para as metas e planos 
de ação de aumento de associado e desenvolvimento da liderança distritais, os esforços devem 
ser feitos por todas as partes para se chegar em um consenso.   

 
Se depois de todas as tentativas as confirmações necessárias não forem obtidas, o respectivo 
Líder de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT, onde aplicável, deverá informar os 
respectivos Funcionários de Suporte da GMT ou Funcionários de Suporte da GLT. 
 

11. Se o 1º VGD/GDE inserir uma nova meta ou modificar metas existentes, as metas ou planos de 
ação novos ou modificados precisam ser confirmados ou reconfirmados pelo segundo vice-
governador de distrito, respectivo coordenador da GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de 
Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT? 

 
Sim. Obter as confirmações do segundo vice-governador de distrito, respectivo coordenador da 
GMT/GLT de DM, onde aplicável, e Líder de Área ou Conselheiro Especial da GMT/GLT das 
metas e planos de ação distritais reforça um comprometimento compartilhado para a 
implementação e realização das metas do distrito.  Como eles participaram na colaboração das 
metas originais do distrito e do desenvolvimento dos planos de ação correspondentes, é 
importante que eles também estejam envolvidos em qualquer análise/revisão para garantir que 
toda equipe esteja alinhada. Portanto, as confirmações exigidas são necessárias para qualquer 
meta ou planos de ação distritais novos ou modificados. 
 

12. Como o 1º VGD/GDE confirma que as metas ou planos de ação distritais foram enviados e que 
todas as confirmações necessárias foram recebidas por LCI? 

 
Utilize o link para “Visualizar ou Imprimir Metas” na página da web de Metas Distritais de 2017-
2018 para verificar o status de envio e as confirmações.  
 
Siga as instruções para selecionar a área jurisdicional apropriada, distrito único ou múltiplo e 
distrito para rever o status. 

mailto:gmt@lionsclubs.org
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Definições do status das metas:   
• Não enviado: 1º VGD/GDE NÃO enviou as metas e os planos de ação distritais 
• Enviado: 1º VGD/GDE enviou as metas e os planos de ação distritais 
• Revisado: 1º VGD/GDE inseriu metas e planos de ação adicionais e/ou modificou metas e 

planos de ação anteriormente enviados 
• Aprovado: 1º VGD/GDE enviou as metas e planos de ação distritais, e todas as pessoas 

necessárias revisaram e confirmaram as metas e planos de ação distritais 
 
Definições do status das confirmações:   
• Pendente: 1º VGD/GDE enviou as metas e planos de ação distritais, contudo, as partes 

necessárias não forneceram nenhuma confirmação 
• Aprovado: Uma das partes necessárias confirmou as metas e planos de ação distritais 

enviados pelo 1º VGD/GDE 
• Não aprovado: Uma das partes não concorda com as metas e planos de ação distritais 

enviados pelo 1º VGD/GDE. 
 
OBSERVAÇÃO:  Se o 1º VGD/GDE inserir metas e planos de ação adicionais ou modificar metas e 
planos de ação adicionais existentes, o status de confirmação para todas as partes necessárias 
voltará a ser pendente. 


