
GUIA DE SUCESSO DA  
EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 

V003 PO 9.06.18



Equipe de Ação Global 
Visão Geral e Mensagem de Boas-Vindas 

A Equipe de Ação Global foi criada com a visão de que um dia todas as necessidades do mundo serão atendidas por um 
Leão ou Leo. Ela reúne três áreas cruciais do Lions: desenvolvimento da liderança, quadro de associados e serviço. Ao 
unificarmos a Equipe de Liderança Global (GLT), a Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) e a Equipe de Serviço 
Global (GST) sob a Equipe de Ação Global, criaremos sinergia e novas oportunidades para que os clubes cresçam e 
prestem serviços para alcançar nossa meta de impactar 200 milhões de vidas por ano.  

Os clubes estão no centro da ação. A nova Equipe de Ação Global coloca toda a Rede de Leões a trabalhar para o seu 
clube. Este guia de sucesso explicará a estrutura específica da Equipe de Ação Global para cada cargo da equipe. Isso 
também vai ajudar a localizar recursos de serviços e apoio a projetos dinâmicos, identificar oportunidades de 
desenvolvimento de liderança para empoderar todos os Leões, recrutar novos associados solidários e manter os atuais 
Leões engajados. A Equipe de Ação Global pode ajudar você a motivar os associados e a elevar os clubes a um patamar 
mais alto.  

Os Leões são os líderes globais em serviço humanitário. Ao começarmos nosso novo século de serviço, agora mais do 
que nunca, os Leões de todo o mundo precisam AGIR!  Precisamos agir e servir nossas comunidades locais e no mundo. 
Precisamos garantir que todos os nossos clubes e associados tenham as habilidades, o conhecimento e os recursos para 
ajudá-los a oferecer um serviço impactante. E se fizermos isso, podemos nos posicionar como a organização para qual o 
mundo se volta quando resolvemos desafios globais. Isso é o Lions em ação! 
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Estrutura da Equipe de Ação Global 
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Cada membro da Equipe de Ação Global é parte integrante desta estrutura de voluntários.  Como um membro 
da Equipe de Ação Global, é importante se familiarizar com suas responsabilidades específicas e aquelas de 
cada membro para compreender como cada cargo desempenha um papel essencial – independente e 
colaborativo - para o sucesso de toda a equipe. 

LÍDER DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL DE CLUBE 
Assessor da Equipe de Ação Global de Clube (Presidente de Clube) 

O presidente de clube servirá como o assessor da Equipe de Ação Global de clube.  O assessor de clube garantirá que os 
assessores da GLT, GMT e GST de clube estejam colaborando e implementando planos para desenvolver líderes 
qualificados, fortalecer o quadro associativo e expandir o serviço humanitário do clube.  O assessor da Equipe de Ação 
Global de clube vai: 

• Assegurar a eleição de líderes Leões qualificados para os cargos da Equipe de Ação Global de clube (assessor de
serviços de clube, assessor de aumento de associados de clube e vice-presidente de clube, que servirá como o
assessor de desenvolvimento da liderança).

• Apoiar a conservação de associados, criando uma atmosfera harmoniosa no clube. Fazer com que os associados
sintam que fazem parte da família de Leões enquanto servem à comunidade local.

• Assegurar que os planos de desenvolvimento da liderança de clube, aumento de associados e serviços sejam
apresentados e aprovados pela diretoria do clube.

• Facilitar reuniões regulares para discutir e avançar com as iniciativas estabelecidas pela Equipe de Ação Global.

• Colaborar com a Equipe de Ação global e outros presidentes de clube para melhorar ainda mais a qualidade do
clube e fortalecer o desenvolvimento de liderança, o aumento de associados e a expansão do serviço
humanitário.

• Ser um membro ativo do comitê consultivo do governador de distrito da divisão a qual o clube está localizado
para aprender e compartilhar as melhores práticas.

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os dirigentes de clube, membros da Equipe de Ação
Global de distrito e funcionários de LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php


Principais Recursos: 

• Melhorar a Qualidade do Clube
• Iniciativa de Qualidade de Clube
• Webpage de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de 

Clube
• Estrutura de Clube Padrão
• O Seu Clube, a sua Maneira!
• Orientação para Novos Associados
• Programa Leão Orientador
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Administração de Distritos e Clubes
• E-book de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
• Estatutos e Regulamentos de Clube 
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http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/officers/president-first-vice.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-MCS.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/district-club-administration.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-constitution-bylaws.php


• Prêmios de Excelência de Clube
• Manual de Normas

o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global

V003 PO 9.06.18

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


Responsabilidades do Assessor da Equipe de Ação Global de Clube 

• Colaborar com a Equipe de Ação global e outros presidentes de clube para melhorar ainda mais a qualidade do
clube e fortalecer o desenvolvimento de liderança, o aumento de associados e a expansão do serviço
humanitário.

• Apoiar a conservação de associados, criando uma atmosfera harmoniosa no clube. Fazer com que os associados
sintam que fazem parte da família de Leões enquanto servem à comunidade local.

• Participar das reuniões e eventos de região, divisão e distrito.

• Colaborar com a Equipe de Ação Global para promover o desenvolvimento de liderança e oportunidades de
aumento de associados durante os projetos de serviço.

• Aumentar a satisfação dos associados em eventos de clube e esforços de angariação de fundos, enquanto atende,
de forma eficaz, as necessidades da comunidade.

Assessor de Liderança de Clube (Vice-Presidente de Clube) 

• Garantir que os novos associados receberão uma orientação de associados eficaz em colaboração com o assessor de
aumento de associados de clube.

• Incentivar os associados a participarem do treinamento de desenvolvimento de liderança oferecido pelo distrito,
distrito múltiplo e LCI.

• Identificar possíveis líderes e encorajar seu desenvolvimento como futuros líderes.

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os dirigentes de clube, coordenador da GLT de distrito e
outros membros da Equipe de Ação Global.

Principais Recursos: 

• E-book de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
• Iniciativa de Qualidade de Clube
• Webpage de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
• Estatutos e Regulamentos de Clubes
• Melhorar a Qualidade do Clube
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http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-initiative.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/ebook/DA-CPFVPEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/officers/president-first-vice.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php


• O Seu Clube, a sua Maneira!
• Orientação para Novos Associados
• Programa Leão Orientador
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizagem

Assessor de Aumento de Associados de Clube: 

• Desenvolver e liderar um comitê de aumento de associados para criar e implementar metas de aumento de
associados e planos de ação.

• Motivar os associados de clube a convidarem novos associados e inspirar experiências positivas de associados do
clube.

• Garantir que os novos associados receberão uma orientação de novo associado eficaz, em colaboração com o assessor
de desenvolvimento da liderança de clube (vice-presidente).

• Contatar prontamente indicações de associados potenciais.

Principais Recursos: 

• Webpage de Assessor de Aumento de Associados de Clube
• Convidar Associados
• Fundação de um Novo Clube
• Avaliação das necessidades da comunidade
• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Treinamento da GMT para Coordenadores
• E-book de Assessor de Aumento de Associados de Clube
• Estatutos e Regulamentos de Clubes
• Centro Leonístico de Aprendizagem
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me300.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/officers/membership-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mk9.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-development-trainings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/ebook/DA-CMEB.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Assessor de Serviços de Clube 

• Desenvolver e liderar um comitê de serviços para criar e implementar as metas de serviços e planos de ação.

• Implementar os projetos que estejam alinhados às campanhas do Desafio de Serviços do Centenário (CSC) - AL 2017-18 e
à Estrutura de Serviços de LCI Adiante. Explorar e executar Projetos de Legado do Centenário à Comunidade - AL 2017-
18 para aumentar a visibilidade do impacto do serviço dos Leões nas comunidades locais.

• Assegurar que todos os projetos de serviço sejam reportados via MyLCI.  Utilizar os resultados quantitativos e
consistentes reportados para que os resultados possam ser divulgados de maneira cumulativa e de acordo com as
práticas padrão de LCI.

• Colaborar com os líderes de marketing e RP de clube para aumentar a conscientização comunitária sobre os projetos de
serviço do clube e impacto de serviço.

• Aumentar o envolvimento de Leões e Leos nos projetos de serviço por meio da utilização do aplicativo MyLion.

• Colaborar com o coordenador da LCIF no clube para maximizar a utilização dos recursos de LCIF e engajamento para
angariação de fundos.

• Colaborar com a GMT e o assessor de aumento de associados de clube para incentivar atuais e possíveis associados a
participarem de projetos de serviços.

Principais Recursos: 

• Webpage do Assessor de Serviços de Clube
• Nós Servimos
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
• Perguntas Frequentes do Relatório de Atividades de Serviço
• Webnars de Atividade de Serviço
• Recursos do Desafio de Serviços do Centenário
• Estatutos e Regulamentos de Clubes
• Subsídios da LCIF

• Oportunidades de Liderança para Leos
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• E-book de Assessor de Serviços de Clube
• MyLCI
• Ideias para Projetos de Serviço (Diabetes), Ideias para Projetos de Serviço (Fome), Ideias para Projetos de Serviço

(Visão), Ideias para Projetos de Serviço (Câncer Pediátrico), Ideias para Projetos de Serviço (Meio Ambiente)
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=pt
http://www.lionsclubs.org/PO/who-we-are/contact-us/public-relations.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/youth/leo-club-program.php
http://www.lcif.org/PO/
http://www.lcif.org/PO/resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/officers/service-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/sar_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/centennial-service-challenge.php
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-constitution-bylaws.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/leadership-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/ebook/DA-CSCEB.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=pt
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1E.pdf


LÍDER DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL DE DISTRITO 

Presidente da Equipe de Ação Global de Distrito (Governador de Distrito) 

O governador de distrito servirá como o presidente distrital da Equipe de Ação Global.  Ele garantirá que os 
coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito estejam colaborando e implementando planos para desenvolver líderes 
habilidosos, fortalecer o quadro associativo e expandir o serviço humanitário do distrito.  O Presidente da Equipe de 
Ação Global de Distrito vai: 

• Assegurar a seleção de líderes Leões qualificados para os cargos da Equipe de Ação Global de distrito
(coordenadores da GLT, GMT e GST)

• Garantir que os coordenadores da GLT, GMT e GST apoiem as metas do distrito e implementem os planos de
ação.

• Facilitar reuniões regulares para discutir e avançar com as iniciativas estabelecidas pela Equipe de Ação Global.

• Apoiar os projetos de serviços comunitários locais que gerem a sensação de pertencer e orgulho dos Leões e
Leos do distrito.

• Colaborar com a Equipe de Ação Global de distrito múltiplo e outros governadores de distrito para fortalecer
ainda mais as iniciativas voltadas ao desenvolvimento de liderança, aumento de associados e expansão do
serviço humanitário.

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os dirigentes de clube, membros da Equipe de Ação
Global de distrito e LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf


 Principais Recursos: 

• Webpage de Governador de Distrito
• E-book do Distrito
• Estrutura do Gabinete de Distrito
• Prêmios de Excelência de Equipe de Distrito
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Centro de Recursos de Liderança
• Programa de Financiamento de Distrito
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Transformando em Realidade
• Subsídios da LCIF
• Áreas de Serviços do Lions 
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http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-MDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php


• Desafio de Serviços do Centenário

Responsabilidades do Coordenador da Equipe de Ação Global de Distrito 

• Colaborar com os companheiros coordenadores da Equipe de Ação Global, bem como, com o Presidente da
Equipe de Ação Global de Distrito (governador de distrito) para fortalecer ainda mais as iniciativas voltadas ao
desenvolvimento de liderança, aumento de associados e expansão do serviço humanitário.

• Reconhecer a importância da diversidade entre os Leões e incentivar os coordenadores a incluírem isso em suas
iniciativas da Equipe de Ação Global.

• Comunicar regularmente aos respectivos assessores de clube os programas de LCI e LCIF disponíveis, parcerias,
materiais, recursos da Equipe de Ação Global e subsídios ou financiamentos especiais.

• Facilitar a comunicação aberta e consistente do compartilhamento de desafios, oportunidades e ideias que
possam gerar novas contribuições ou perspectivas.

• Encontrar regularmente com os assessores da Equipe de Ação Global de clube e oferecer assistência e
orientação para completarem suas metas.

Coordenador da Equipe de Liderança Global de Distrito (GLT) 

• Desenvolver e executar um plano anual para o desenvolvimento de liderança de distrito.

• Comunicar-se regularmente com os presidentes de região/divisão e vice-presidentes de clube via uma
plataforma de acordo. Assegurar que eles estejam cientes dos programas de desenvolvimento da liderança e
recursos disponíveis.

• Identificar novos e possíveis líderes para participarem das oportunidades de serviço, desenvolvimento de
liderança e aumento de associados.

• Organizar e facilitar, em coordenação com LCI, os treinamentos com instrutores e com base na web.

• Confirmar que os novos associados recebam uma orientação de associados eficaz em nível de clube, em colaboração
com o coordenador da GMT de distrito.
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http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/index.php
http://www.lcif.org/PO/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php


• Completar os requisitos e enviar solicitações para receber financiamento de distrito de LCI para atividades de
desenvolvimento de liderança.

Principais Recursos: 

• E-book do Distrito
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Centro de Recursos de Liderança
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Programa de Financiamento de Distrito
• Orçamento Operacional de Distrito
• Estatuto e regulamentos de distrito
• Normas da Diretoria

o Capítulo XIV - Desenvolvimento da Liderança
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global

Coordenador da Equipe Global de Aumento de Associados de Distrito (GMT) 

• Desenvolver e executar um plano anual para o desenvolvimento do quadro associativo distrital.

• Contatar indicações de possíveis associados, distribuídas por LCI, em tempo hábil e oferecer atualizações de
status de afiliação.

• Motivar os clubes a convidar novos associados, inspirar experiências positivas dos associados do clube e assegurar

que os clubes estejam cientes da disponibilidade de programas e recursos para o aumento de associados.

• Trabalhar com os clubes que corram risco de cancelamento, garantindo que os pagamentos sejam feitos dentro
do prazo.

• Confirmar que os novos associados recebam uma orientação de associados eficaz em nível de clube, em colaboração
com o coordenador da GLT de distrito.

• Oferecer estratégias de conservação de associados aos clubes, em colaboração com os coordenadores da GLT e GST
de distrito.

• Completar os requisitos e enviar solicitações para receber financiamento de distrito de LCI para atividades de
desenvolvimento do quadro associativo.
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Principais Recursos: 

• E-book do Distrito
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados

• Orçamento Operacional de Distrito
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Normas da Diretoria

• Capítulo V -  Clubes
• Capítulo X - Aumento
• Capítulo XVII - Quadro de Associados
• Capítulo XXIV Equipe de Ação Global

Coordenador da Equipe de Serviço Global de Distrito (GST) 

• Desenvolver e executar um plano anual para o desenvolvimento de serviço distrital. Conduzir os clubes a

implementarem os projetos de serviço de impacto que estejam alinhados às campanhas de Desafio de Serviço do
Centenário (CSC) - AL 2017/18 e Estrutura de Serviço. Promover os Projetos de Legado do Centenário à
Comunidade - AL 2017/18 para aumentar a visibilidade do impacto de serviço dos Leões nas comunidades locais.

• Trabalhar com os presidentes de região, de divisão e assessores de serviço de clube para manter os clubes
responsáveis sobre suas metas de serviço, assegurar que os relatórios sejam feitos regularmente no MyLCI, e
encorajar a utilização do aplicativo MyLion para aumentar o envolvimento nos projetos de serviço.

• Apoiar os projetos de serviços comunitários locais que gerem a sensação de pertencer e orgulho dos Leões e
Leos do distrito.

• Promover projetos de serviço que atraiam participantes de diferentes gerações, como o desenvolvimento de
liderança e a integração com os Leos.

• Ajudar com os subsídios da LCIF concedidos ao distrito.

• Reunir comentários do clube e do distrito relacionados aos desafios, oportunidades e sucessos de serviço;
compartilhar com o coordenador de distrito múltiplo para solucionar e remover barreiras que impeçam a
implementação bem-sucedida de programas de serviço.

V003 PO 9.06.18
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http://members.lionsclubs.org/PO/lci-forward/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php


• Completar os requisitos e enviar solicitações para receber financiamento de distrito de LCI para atividades de
serviço.

• Colaborar com o coordenador de LCIF de distrito para garantir que oportunidades de financiamento de subsídios
estejam incluídas em todas as mensagens promocionais de desenvolvimento de projetos de serviço.

Principais Recursos: 

• E-book do Distrito
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
• Subsídios da LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Orçamento Operacional de Distrito
• Transformando em Realidade
• Ideias para Projetos de Serviço
• Normas da Diretoria

o Capítulo I - Serviço
o Capítulo XXII - Programa de Leo Clubes
o Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


LÍDER DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL DE DISTRITO MÚLTIPLO 

Presidente da Equipe de Ação Global de Distrito Múltiplo (Presidente de 
Conselho) 

Como presidente de conselho, você servirá como o presidente da Equipe de Ação Global de Distrito Múltiplo. O 
presidente de distrito múltiplo garantirá que os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito múltiplo estejam 
colaborando e implementando planos para desenvolver líderes habilidosos, fortalecer o quadro associativo e expandir o 
serviço humanitário do distrito. O Presidente da Equipe de Ação Global de Distrito Múltiplo vai: 

• Assegurar a seleção de líderes Leões qualificados para os cargos da Equipe de Ação Global de distrito múltiplo
(coordenadores da GLT, GMT e GST).

• Garantir que a GLT, GMT e GST apoiem as metas do distrito múltiplo e implementem os planos de ação.

• Facilitar reuniões regulares para discutir e avançar com as iniciativas estabelecidas pela Equipe de Ação Global.

• Apoiar os projetos de serviços comunitários locais que gerem a sensação de pertencer e orgulho dos Leões e
Leos do distrito múltiplo.

• Colaborar com a Equipe de Ação Global de área e outros presidentes de conselho no sentido de fortalecer ainda
mais as iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento de associados e expansão do serviço
humanitário.

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os membros da Equipe de Ação Global de área de
distrito e LCI.
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf


Principais Recursos: 

• Estrutura do Conselho de Distrito Múltiplo
• Webpage de Distrito Múltiplo
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Centro de Recursos de Liderança
• Programa de Financiamento de Distrito Múltiplo
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global

• Subsídios da LCIF
• Áreas de Serviços do Lions 
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-MMDS.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/multiple-districts.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php


• Desafio de Serviços do Centenário
• Normas da Diretoria

o Capítulo XIV - Desenvolvimento da Liderança
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global

Responsabilidades do Coordenador da Equipe de Ação Global de Distrito 
Múltiplo 

• Colaborar com os companheiros da Equipe de Ação Global para fortalecer ainda mais as iniciativas voltadas para o
desenvolvimento de liderança, o aumento de associados e a expansão do serviço humanitário.

• Trabalhar com a Equipe de Ação Global de Distrito Múltiplo e coordenadores distritais para desenvolver táticas de
conservação, planos ou abordagens para os distritos, utilizando recursos como o programa de mentor, orientação
dos associados,  e o módulo de Experiência dos Associados  do Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC).

• Comunicar-se regularmente com os respectivos coordenadores de distrito utilizando uma plataforma de acordo.
Garantir que eles estejam cientes do que está disponível em LCI e dos programas de LCIF, parcerias, materiais,
recursos da Equipe de Ação Global e subsídios ou financiamento especial.

• Monitorar o progresso das metas e planos de ação de desenvolvimento de liderança e aumento de associados de

distrito, acompanhar o relatório de serviços do centenário no MyLCI e oferecer motivação e apoio ao distrito para
promover o sucesso.

• Reconhecer a importância da diversidade entre os Leões e incentivar os coordenadores a incluírem isso em suas
iniciativas da Equipe de Ação Global.

Coordenador da Equipe de Liderança Global de Distrito Múltiplo (GLT) 

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento de liderança de distrito múltiplo.

• Promover oportunidades de desenvolvimento de liderança que incentivem a participação em toda a associação.

• Identificar novos e potenciais líderes a participarem nas oportunidades de desenvolvimento de liderança, aumento de
associados e serviços utilizando o perfil de liderança.

• Organizar e facilitar, em coordenação com LCI, os treinamentos com instrutores e com base na web.
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http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
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http://www.lcif.org/PO/our-work/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GLT-MD-Coordinator.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/glt_lions_leader_profile.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php


• Completar os requisitos e enviar o pedido para receber financiamento de distrito múltiplo de LCI para atividades de
desenvolvimento de liderança.

Principais Recursos: 

• Webpage de Governador de Distrito
• E-book de Distrito
• Estrutura do Gabinete de Distrito
• Avaliação da saúde dos clubes
• Prêmios de Excelência de Equipe de Distrito
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Transformando em Realidade
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Programa de Financiamento de Distrito
• Orçamento Operacional de Distrito Múltiplo
• Centro de Recursos de Liderança
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Programa de Financiamento de Distrito Múltiplo
• Subsídios da LCIF
• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Normas da Diretoria

o Capítuo V - Clubes
o Capítulo X - Aumento
o Capítulo XVII - Quadro de Associados
o Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global 
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http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


Coordenador da Equipe Global de Aumento de Associados de Distrito Múltiplo 
(GMT) 

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento do quadro associativo de distrito múltiplo.

• Motivar os distritos a fundarem novos clubes, incluindo clubes de interesses especiais.

• Completar os requisitos e enviar solicitação para receber financiamento de distrito múltiplo de LCI para
atividades de desenvolvimento do quadro associativo.

• Contatar indicações de possíveis líderes associados, distribuídas por LCI, em 24 horas.  Na conclusão de sua
conversa, perguntar ao possível associado como contatá-lo para um acompanhamento. Isso aumenta a
probabilidade de o líder tornar-se um associado da organização.

• Estabelecer um prazo para seu acompanhamento inicial com o associado em potencial. Isso pode ocorrer na
primeira semana do seu primeiro contato. Não espere muito para voltar a entrar em contato.  Mande um e-mail
breve com uma linha de assunto personalizada quando fizer o acompanhamento do associado em potencial.

• Mantenha uma lista de não associados e associados em potencial e regularmente inclua esses indivíduos em
comunicações de eventos e reuniões futuros, uma vez que isso pode proporcionar várias interações com um ou
mais associados para incentivar a adesão do associado em potencial.  Eles podem não ser um associado hoje,
mas podem ser amanhã.

• Fornecer uma atualização mensal sobre o progresso desses líderes ao especialista de equipe regional.

Principais Recursos: 

• E-book de Distrito
• Avaliação da saúde dos clubes
• Prêmios de Excelência de Equipe de Distrito
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Centro de Recursos de Liderança
• Programa de Financiamento de Distrito
• Orçamento Operacional de Distrito Múltiplo
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Transformando em Realidade
• Subsídios da LCIF
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GMT-MD-Coordinator.pdf
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http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php


• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Formulários e publicações para novos clubes
• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Normas da Diretoria

• Capítulo V - Clubes
• Capítulo X - Aumento
• Capítulo XVII - Quadro de Associados
• Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global

Coordenador da Equipe de Serviço Global de Distrito Múltiplo (GST) 

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento de serviço de distrito múltiplo (link).

• Apoiar os projetos de serviços comunitários locais que gerem a sensação de pertencer e orgulho dos Leões e
Leos do distrito múltiplo.  Por exemplo, considere realizar um concurso de projeto de serviço de distrito múltiplo
para inspirar os clubes a realizar projetos inovadores e impactantes que possam ser replicados em outras
comunidades ou escalados para o distrito.

• Servir como um especialista de recurso e conteúdo para as melhores práticas locais na implementação de projetos de
serviço, priorizando aqueles alinhados com às iniciativas da Estrutura de Serviços do LCI Adiante, campanhas do
Desafio de Serviços do Centenário (CSC) - AL 2017/18 e iniciativas da Estrutura de Serviço. Promover a execução
contínua dos Projetos de Legado do Centenário à Comunidade - AL 2017/18 .

• Incentivar os coordenadores da GST de distrito a promoverem projetos de serviço que atraiam participantes de várias
gerações, incluindo a integração e desenvolvimento de liderança de Leos.

• Auxiliar a colaboração do coordenador de LCIF nos distritos múltiplos e distritos para maximizar a utilização dos
recursos de LCIF e engajamento para arrecadação de fundos.

o Manter atualizado o conhecimento sobre os subsídios da LCIF concedidos ao distrito múltiplo, incentivando a
comunicação perfeita entre os coordenadores da GST de distrito e os governadores de distrito, quando o
financiamento de subsídios da LCIF estiver sendo buscado para projetos de serviços nos distritos.
Certificar-se de que todos os progressos e os relatórios finais sejam devolvidos à LCIF em tempo hábil,
mediante aprovação pelo Conselho de Governadores (se aplicável).

Principais Recursos: 

• E-book de Distrito
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
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http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GST-MD-Coordinator.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/PO/about/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/about/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/leadership-opportunities/index.php
http://www.lcif.org/PO/our-work/index.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dg-team-ebook.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php


• Subsídios da LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Orçamento Operacional de Distrito
• Orçamento Operacional de Distrito Múltiplo
• Transformando em Realidade
• Áreas de Serviços do Lions
• Ideias para Projetos de Serviço (Diabetes), Ideias para Projetos de Serviço (Fome), Ideias para Projetos de Serviço

(Visão), Ideias para Projetos de Serviço (Câncer Pediátrico), Ideias para Projetos de Serviço (Meio Ambiente)
• Normas da Diretoria

o Capítulo I - Serviço
o Capítulo XXII - Programa de Leo Clubes
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global
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http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1A.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1B.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1C.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1D.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gst1E.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


LÍDER DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL DE ÁREA 

Responsabilidades do Líder de Área da Equipe de Ação Global 

• Liderar, inspirar e motivar os outros ao telefonar para os líderes, conduzir webinars e se reunir em pessoa.

• Comunicar-se vertical e horizontalmente com os membros da Equipe de Ação Global para promover
relacionamentos em cada equipe. Criar boletins de notícias, convidar equipes para webinars e participar das
convenções de distrito múltiplo.

• Identificar líderes da área e oferecer oportunidades de treinamento.

• Analisar e manter um entendimento completo dos recursos disponíveis da Equipe de Ação Global.

• Utilizar o MyLCI consistentemente como um recurso.  Navegar pelo site e utilizar as perguntas frequentes do
recurso de treinamento como um guia para familiarizar-se com o que é fornecido.  Veja que dados você tem
acesso aqui. 

• Analisar as normas da diretoria e qualquer mudança relativa à Equipe de Ação Global.

• Manter um completo entendimento do LCI Adiante e da nova Estrutura de Serviço.

• Formular metas de área realistas que possam ser alcançadas por cada membro da Equipe de Ação Global,
avaliando relatórios de treinamento anteriores para sucessos e desafios.

• Assegurar a continuidade das metas de distrito e programas entre os governadores de distrito, 1VDG e 2VDG,

facilitando as conversas em curso com cada membro da equipe de distrito. Confirmar o compromisso com as
metas e acompanhamento da implementação e conclusão do plano.

• Reconhecer a importância da diversidade entre os Leões e incentivar os coordenadores a incluírem isso em
suas iniciativas da Equipe de Ação Global.

• Compartilhar histórias de sucesso de serviços de área por e-mails, página da área no Facebook e outras mídias
sociais que tenham relevância global.
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_pt.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/NavigationPlusFAQ_pt.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=pt
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/blog-contributor-guidelines.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/blog-contributor-guidelines.pdf


Principais Recursos: 

• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Centro de Recursos de Liderança
• Relatórios de Associados
• Formulários e publicações sobre associação
• Formulários e publicações para novos clubes
• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global

• Subsídios da LCIF
• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Normas da Diretoria

o Capítulo XIV- Desenvolvimento da Liderança
o Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global

Líder de Área da Equipe de Liderança Global (GLT) 

• Colaborar com os companheiros líderes de área para identificar oportunidades de desenvolvimento de
liderança para membros da equipe na área.  Incentivar novos e possíveis líderes a participarem de
oportunidades de desenvolvimento de liderança, aumento de associados e serviço.

• Facilitar treinamento conduzido por instrutor e baseado na web em coordenação com LCI.

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento de liderança de área.

Principais Recursos: 

• Programas de Desenvolvimento de Liderança
• Webnars de Liderança
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Centro de Recursos de Liderança
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Programa de Financiamento de Distrito

Orçamento Operacional de Distrito
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/membership-report.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/membership.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/new-clubs.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GLT-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-district-operating-budget-fact-sheet.pdf


• Programa de Financiamento de Distrito Múltiplo
Orçamento Operacional de Distrito Múltiplo

• Enviar sua História de Sucesso de Liderança
• Estatuto e regulamentos de distrito
• Normas da Diretoria

o Capítulo XIV - Desenvolvimento da Liderança
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global

Líder de Área da Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) 

• Avaliar continuamente a área de responsabilidade para identificar oportunidades de aumento de associados via

análise das tendências demográficas e mudanças, utilizando relatórios e recursos disponíveis.

• Desenvolver estratégias para aumentar a associação feminina e ser parceiro da Equipe de Serviço Global para

apoiar projetos de serviço que abordem necessidades das mulheres. Desenvolver e executar um plano anual de

desenvolvimento do quadro associativo de área.

Principais Recursos: 

• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Webnars para Associados
• Oportunidades de Financiamento
• Relatórios de Associados
• Enviar Histórias de Sucesso de Aumento de Associados
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Manual de Normas

o Capítulo V - Clubes
o Capítulo X - Aumento
o Capítulo XVII - Quadro de Associados
o Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global
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http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GAT-multiple-district-operating-budget-fact-sheet.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/submit-leadership-story.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la4.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GMT-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp102.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/membership-webinars.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/funding-opportunities/index.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=pt
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/member-success-stories-form.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


Líder de Área da Equipe de Serviço Global (GST) 

• Atuar como o mediador da Equipe de Ação Global da área para assegurar que ocorra uma comunicação e
colaboração eficaz entre os líderes da área GLT, GMT e GST, utilizando comunicação direta e várias mídias
tecnológicas.

• Comunicar-se continuamente com os coordenadores de distrito múltiplo e distrito único para avaliar as
necessidades de serviço comunitário e identificar parceiros da comunidade para oportunidades de serviços e
grupos de interesse especiais. 

• Incentivar os coordenadores da GST e os Leões a criarem projetos de serviço que atraiam participantes de várias
gerações, priorizando aqueles alinhados às campanhas de Desafio de Serviços do Centenário e a Estrutura de
Serviço. Promover os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade para aumentar a visibilidade do impacto
de serviço dos Leões nas comunidades locais.

• Servir como ligação entre a GST e a LCIF e ter um conhecimento profundo dos programas da LCIF e dos
subsídios anuais.

• Incentivar a colaboração do coordenador da LCIF em toda a estrutura da Equipe de Ação Global e maximizar a
utilização de recursos da LCIF, parcerias e engajamento para arrecadação de fundos por meio de comunicação
direta e de várias mídias tecnológicas.

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento de serviço de área.

Principais Recursos: 

• Webnars de Atividade de Serviço
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
• Áreas de Serviços do Lions
• Desafio de Serviços do Centenário
• Subsídios de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• 25 Ideias de Projetos
• Normas da Diretoria

o Capítulo I - Serviço
o Capítulo XXII - Programa de Leo Clubes
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GST-Area-Leader.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mk9.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php
http://www.lcif.org/PO/our-work/index.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lcif.org/PO/
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/service-activity-webinars.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/global-service-team.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/iad475.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch01.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch22.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch23.pdf


LÍDER DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL DE ÁREA JURISDICIONAL 

Responsabilidades do Líder de Área Jurisdicional da Equipe de Ação Global 

• Alinhar as metas de área e iniciativas com as estratégias do LCI Adiante e enfoque.

• Colaborar com os outros líderes de área jurisdicional para fortalecer ainda mais as iniciativas com enfoque em
desenvolvimento de liderança, aumento de associados e expansão do serviço humanitário.

• Comunicar-se e buscar feedback dos líderes da área e outros líderes da área jurisdicional de forma consistente,
utilizando ferramentas de relatórios de progresso e comunicação direta por meio de várias mídias tecnológicas.

• Fornecer motivação permanente aos líderes em toda a estrutura da Equipe de Ação Global para alcançar as
metas de desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro associativo e das atividades de serviço por
meio da partilha de histórias de sucesso inspiradores e melhores práticas.

• Participar do fórum de liderança de área e colaborar com os líderes de área jurisdicional da Equipe de Ação
Global na realização de seminários, eventos e projetos relevantes.

• Incentivar os outros a incluírem pessoas diversificadas nas iniciativas da Equipe de Ação Global.

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com o vice-presidente da Equipe de Ação Global que
supervisiona a GLT/GMT/GST e LCI por meio de ferramentas de relatório on-line e comunicação direta.

Principais Recursos: 

• Programa Leão Orientador
• Webinars
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Normas da Diretoria

o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global
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http://members.lionsclubs.org/PO/lci-forward/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch24.pdf


Líder de Área Jurisdicional da Equipe de Liderança Global (GLT) 

• Identificar líderes em potencial e incentivar novos líderes a participarem de oportunidades de desenvolvimento
de liderança.

Principais Recursos: 

• Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Manual de Normas

• Capítulo XIV - Desenvolvimento da Liderança
• Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global

Líder de Área Jurisdicional da Equipe Global de Aumento de Associados (GMT) 

• Fornecer apoio aos líderes de aumento de associados por toda a associação, impactando positivamente o
crescimento do quadro associativo.

Principais Recursos: 

• Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
• Oportunidades de Financiamento
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Manual de Normas

• Capítulo V - Clubes
• Capítulo X - Aumento
• Capítulo XVII - Quadro de Associados
• Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global
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http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GLT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch14.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch24.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/GMT-Constitutional-Area-Leader.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/funding-opportunities/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/publications-forms/board-policy-manual.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch24.pdf


Líder de Área Jurisdicional da Equipe de Serviço Global (GST) 

• Atuar como o mediador da Equipe de Ação Global da área jurisdicional para assegurar que ocorra uma
comunicação e colaboração eficaz entre todos os três líderes de área jurisdicional - GLT, GMT e GST, utilizando
comunicação direta e várias mídias tecnológicas.

• Fornecer motivação e reconhecimento contínuos a todos os líderes para atingirem as metas de serviço.  Priorizar
iniciativas alinhadas às campanhas de Desafio de Serviços do Centenário e Estrutura de Serviço. Promover os

Projetos de Legado do Centenário à Comunidade para aumentar a visibilidade do impacto de serviço dos Leões
nas comunidades locais. 

• Servir como ligação entre a GST e a LCIF e ter um conhecimento profundo dos programas da LCIF e dos subsídios
anuais.

• Incentivar a colaboração do coordenador da LCIF em toda a estrutura da Equipe de Ação Global e maximizar a
utilização de recursos da LCIF, parcerias e engajamento para arrecadação de fundos por meio de comunicação
direta e de várias mídias tecnológicas.

• Colaborar com a Equipe de Ação Global da área jurisdicional para conduzir seminários, eventos e projetos de serviços
relevantes, incluindo oportunidades de desenvolvimento profissional para Leos.

Principais Recursos: 

• Áreas de Serviços do Lions
• Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
• Desafio de Serviços do Centenário
• Subsídios de LCIF
• Centro Leonístico de Aprendizagem
• Ideias para Projetos de Serviço (Diabetes), Ideias para Projetos de Serviço (Fome), Ideias para Projetos de Serviço

(Visão), Ideias para Projetos de Serviço (Câncer Pediátrico), Ideias para Projetos de Serviço (Meio Ambiente)
• Manual de Normas

o Capítulo I - Serviço
o Capítulo XXII - Programa de Leo Clubes
o Capítulo XXIV- Equipe de Ação Global
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Vários dos recursos disponíveis aos membros da Equipe de Ação Global são programas de financiamento e 
subsídios que apóiam projetos específicos para áreas designadas.  Cada recurso possui critérios, orçamentos e 
diretrizes de programas sob medida para apoiar suas metas de sucesso. 

Oportunidades de Financiamento 
Orçamento Operacional da Equipe de Ação Global de Distrito Múltiplo - um orçamento operacional está disponível para 
cada coordenador da GLT/GMT/GST de distrito múltiplo (MD) - 1 por distrito múltiplo, registrado em LCI.  

Orçamento Operacional da Equipe de Ação Global de Distrito - um orçamento operacional está disponível para cada 
coordenador da GLT/GMT/GST de distrito (1 por distrito), registrado em LCI.    

Programa de Financiamento de Distrito Múltiplo - este programa oferece financiamento para apoiar o treinamento de 
primeiro e segundo vice-governadores confirmados de distrito no distrito múltiplo.  

Programa de Financiamento de Distrito - este programa oferece financiamento para apoiar o treinamento de 
presidentes de divisão no distrito. 

Instituto Regional de Liderança Leonística - o programa do Instituto Regional de Liderança Leonística foi elaborado para 
incentivar e apoiar programas de desenvolvimento de liderança no distrito múltiplo. 

Programas de Subsídios 
Subsídios para Aumento de Associados – fornece financiamento para iniciativas que enfoquem novas áreas de 
oportunidade para desenvolvimento do quadro associativo e/ou utilizem novas técnicas de marketing para iniciar novos 
clubes e aumentar os associados. 

Subsídio do Simpósio da Família e da Mulher - fornece fundos para apoiar simpósios que identifiquem novos projetos 
comunitários que sejam de interesse da mulher e das famílias, que identifiquem associados em potencial, que promovam os 
Lions clubes dentro da comunidade e iniciem um novo clube/núcleo para desenvolver o novo projeto comunitário que tenha 
sido identificado. 

Subsídio para o Workshop Regional da Mulher – fornece fundos para apoiar workshops que ajudam as mulheres do 
Lions em sua área a terem ideias regionais para aumentar as associadas mulheres e familiares no Lions. 

Programa de Subsídios do Centenário – oferece fundos para assistência aos distritos múltiplos ou únicos para 
conscientizar o público a respeito do Lions e dos programas Leonísticos durante o período do Centenário, começando 
em 1º de julho de 2015 até 30 de junho de 2018. 

Programa de Simpósio Infantil - oferece financiamento para apoio à identificação de tipos de serviço que são necessários 
e várias formas de obter envolvimento, implementar novos projetos do Lions e fornecer assistência a programas locais 
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que estejam ocorrendo atualmente. Este simpósio é uma forma eficaz para os Leões desenvolverem relacionamentos 
colaborativos com parceiros comunitários que estão servindo às crianças necessitadas.   

Programa de Subsídio de Liderança para Leos - fornece assistência financeira aos Leões de distrito múltiplo, subdistrito 
ou distrito único interessados em organizar uma conferência de liderança Leo. O objetivo do programa é cultivar 
habilidades de liderança nos Leos, especificamente nas áreas de gerenciamento de projetos, comunicação, 
criatividade/inovação, trabalho em equipe e planejamento de projetos comunitários. 

Subsídios de LCIF - a Fundação oferece apoio a quatro áreas de serviço: Preservação da Visão, Serviço à Juventude, 
Ajuda às Vítimas de Desastres e Esforços Humanitários. O financiamento para esses serviços ajuda os Leões de distritos 
no desenvolvimento e implementação de projetos humanitários de larga escala.   

Recursos 
O Lions Clubs International oferece vários recursos para ajudar a Equipe de Ação Global na execução bem-sucedida dos 
planos de desenvolvimento.  Aqui estão alguns que podem ser utilizados:   

• O Lions Clubs International oferece uma variedade de formas para iniciar novos clubes.
• O Lions Clubs International tem várias oportunidades de desenvolvimento de liderança disponíveis para

aprofundar o conhecimento dos líderes atuais e futuros.
• Webinars podem ser um grande recurso para reuniões presenciais e on-line.  Webnars de desenvolvimento de

liderança, quadro associativo e serviço são oferecidos periodicamente durante o ano.   LCI mantem uma lista de
webnars anteriores para utilizar como um recurso para desenvolvimento.

• O Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC) oferece uma infinidade de módulos para aprendizagem e prática de
habilidades principais de liderança para ser bem-sucedido em todos os projetos e iniciativas do Lions.

• Os formulários e publicações do Lions, incluindo folhetos, manuais, guias e mais, podem ser baixados diretamente do
site via as wepages de publicações e formulários.
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Recursos Adicionais para Todos 
o Manual de Normas
o Recursos do Desafio de Serviços do Centenário
o Capítulo I - Serviço
o Capítulo V - Clubes
o Capítulo X - Aumento
o Capítulo XIV - Desenvolvimento da Liderança
o Capítulo XVII - Quadro de Associados
o Capítulo XXII - Programa de Leo Clubes
o Capítulo XXIV - Equipe de Ação Global
o Estatutos e Regulamentos de Clubes
o Prêmio de Excelência de Clube
o Normas da Diretoria de Prêmio de Excelência de Clube
o Avaliação da saúde dos clubes
o E-book de Assessor de Aumento de Associados de Clube
o Webpage de Assessor de Aumento de Associados de Clube
o E-book de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
o Webpage de Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
o Iniciativa de Qualidade de Clube
o E-book de Assessor de Serviços de Clube
o Webpage de Assessor de Serviços de Clube
o Avaliação das necessidades da comunidade
o Administração de Distritos e Clubes
o Estatuto e regulamentos de distrito
o E-book de Distrito
o Programa de Financiamento de Distrito
o Webpage de Governador de Distrito
o Orçamento Operacional de Distrito
o Prêmios de Excelência de Equipe de Distrito
o Oportunidades de Financiamento
o Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança Global
o Caixa de Ferramentas da Equipe Global de Aumento de Associados
o Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço Global
o Treinamento da GMT para Coordenadores
o Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube
o Programa Leão Orientador
o Melhorar a Qualidade do Clube
o Convidar Associados
o Subsídios da LCIF
o Programas do Desenvolvimento de Liderança
o Centro de Recursos de Liderança
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o Webnars de Liderança
o Oportunidade de Liderança para Leos
o Centro Leonístico de Aprendizagem
o Áreas de Serviços do Lions
o Transformando em Realidade
o Formulários e publicações sobre associação
o Relatórios de Associados
o Webnars para Associados
o Estrutura de Clube Padrão
o Estrutura do Gabinete de Distrito
o Estrutura do Conselho de Distrito Múltiplo
o Programa de Financiamento de Distrito Múltiplo
o Orçamento Operacional de Distrito Múltiplo
o Webpage de Distrito Múltiplo
o MyLCI
o Formulários e publicações para novos clubes
o Orientação para Novos Associados
o Perguntas Frequentes do Relatório de Atividade de Serviço
o Webnars de Atividade de Serviço
o Ideias para Projetos de Serviço (Diabetes), Ideias para Projetos de Serviço (Fome), 

Ideias para Projetos de Serviço (Visão), Ideias para Projetos de Serviço (Câncer 
Pediátrico), Ideias para Projetos de Serviço (Meio Ambiente)

o Fundação de um Novo Clube
o Enviar Histórias de Sucesso de Aumento de Associados
o Enviar sua História de Sucesso de Liderança
o Nós Servimos
o Webinars
o O Seu Clube, a sua Maneira! 
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Relatórios 
 

A coleta e compartilhamento de informações avaliáveis permitirá que os membros da Equipe de Ação Global 
compreendam melhor o escopo total e o impacto que a equipe tem no nosso objetivo do LCI Adiante de impactar 200 
milhões de vidas por ano até 2021.  

 

Todos os membros da Equipe de Ação Global participarão de um processo de relatório definido, que fornecerá uma 
conta de atividades, realizações e desafios. As informações reportadas são comunicadas dos clubes para as divisões, 
distritos, distritos múltiplos, líderes de área, líderes de área jurisdicional e dirigentes internacionais. Os líderes de área 
jurisdicional e dirigentes internacionais compartilharão informações reportadas com a diretoria internacional de LCI.  
Realizações e preocupações serão avaliadas pelos comitês apropriados e abordados quando necessário.  

 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dev-plans-progress-reports.php   
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Diretório de LCI     
Pergunta  Departamento  Informação de Contato  

Equipe de Ação Global   GlobalActionTeam@lionsclubs.org 

Equipe de Liderança Global   GlobalLeadershipTeam@lionsclubs.org 

Equipe Global de Aumento de 
Associados  

 GlobalMembershipTeam@lionsclubs.org 

Equipe de Serviço Global   GlobalServiceTeam@lionsclubs.org 

Faturamento e Pagamentos dos 
Associados  

Departamento de Contas a 
Receber e Serviços Contábeis 
para Clubes 

AccountsReceivable@lionsclubs.org 

Pedidos de Abertura de Novos 
Clubes 

Novos Clubes  NewClubs@lionsclubs.org 

Núcleo  Novos Clubes NewClubs@lionsclubs.org 

 

Adicionar Novos Associados (dentro 
de 90 dias de fundação) 

Novos Clubes NewClubs@lionsclubs.org  

Adicionar Novos Associados (clubes 
existentes)  

Centro de Atendimento aos 
Associados  

MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

Material de Apoio (idiomas) 
 

• Inglês/hindi  
• Português/espanhol  
• Chinês simplificado, 

chinês, japonês e coreano  
• Finlandês, francês, 

alemão, italiano e sueco  

Administração de Distritos e 
Clubes  

 
 

• Clubstatus@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 
• Pacificasian@lionsclubs.org  

 
• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

Apoio a Dirigentes de Clubes  

• Inglês/hindi 
• Português/espanhol 
• Chinês simplificado, 

chinês, japonês e coreano 
• Finlandês, francês, 

alemão, italiano e sueco 

Administração de Distritos e 
Clubes  

 

• clubofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 
• Pacificasian@lionsclubs.org  

 
• Eurafrican@lionsclubs.org 

 

Apoio a Dirigentes de Distritos  

• Inglês/hindi 
• Português/espanhol 
• Chinês simplificado, 

chinês, japonês e coreano 
• Finlandês, francês, 

alemão, italiano e sueco 

Administração de Distritos e 
Clubes 

 
 

• districtofficers@lionsclubs.org 
• Iberoamerican@lionsclubs.org 
• Pacificasian@lionsclubs.org  

 
• Eurafrican@lionsclubs.org 
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