
Equipe Global de Ação  
Pontos a serem abordados 
Visão Geral 
A Equipe Global de Ação consiste na Equipe Global de Liderança (GLT), a Equipe Global do 
Quadro Associativo (GMT) e a recém-criada Equipe Global de Serviço (GST), criando uma 
abordagem unificada para as três áreas principais do Lions. A Equipe Global de Ação promove 
a visão de LCI e de LCIF e reascende a paixão pelo serviço em Leões e Leos.  

Nossas Metas 
Impactar mais de 200 milhões de vidas por meio do serviço, aumentar nosso quadro 
associativo para 1.7 milhão de Leões e Leos, e oferecer oportunidades de aprendizado para 
mais de 500 mil associados até o ano de 2020. 

Nossa Visão 
Visualizamos o dia em que todas as necessidades do mundo possam ser atendidas por um 
Leão ou Leo. Queremos ser a organização, a qual o mundo procura quando houver desafios 
humanitários globais. 

Benefícios aos Clubes 
O enfoque é no clube. Cada clube possui Leões que servem nas equipes da GLT, GMT e 
GST, e os presidentes de clube coordenam a Equipe Global de Ação do clube. Esta é uma 
abordagem de baixo para cima, a qual posiciona os clubes no centro das ações. 
 
É sobre o trabalho em equipe. A nova Equipe Global de Ação coloca toda a rede de Lions 
para trabalhar para os clubes. Ela une a GLT, GMT e GST para apoiar os clubes. Esta é uma 
abordagem com enfoque nos clubes que pode energizar cada um deles. A ajuda está ao seu 
redor. 
 
Serviço inovador. A GST ajuda os clubes a identificar recursos e a utilizar as melhores 
práticas para melhorar os projetos e o impacto. Projetos de serviço de qualidade mantém os 
associados voltando sempre, e eles ajudam a atrair novos associados que procuram servir. 
 
Desenvolvimento da liderança. A GLT oferece oportunidades de desenvolvimento da 
liderança que podem empoderar os Leões para liderar e servir suas comunidades. Líderes 
fortes podem ajudar a aumentar o número de associados, promover novos projetos de serviço 
e assegurar que os clubes estejam em uma posição para obter sucesso contínuo.  
 
Quadro associativo saudável. A GMT pode ajudar os clubes a desenvolver programas 
eficazes do quadro associativo para atrair novos associados. E pode ajudar os clubes a criar 
uma ótima experiência para os associados, a qual manterá os associados novos e antigos 
sempre voltando. Mais associados significa que os clubes podem trazer mais serviço para a 
comunidade. 
 



A liderança, o quadro associativo e o serviço impactam uns aos outros. Cada uma destas 
principais áreas influencia as outras. Ótimos líderes podem aumentar o quadro associativo e o 
serviço. Ótimo serviço pode inspirar novas pessoas com mentalidade de serviço a se juntar a 
nós e a oferecer aos Leões oportunidades para liderar projetos. O crescimento no quadro 
associativo aumenta o impacto de serviço e produz novos líderes que podem guiar o clube no 
futuro. 

Nossa Estrutura  
A Equipe Global de Ação é uma parte permanente da estrutura do Lions. Em nome do 
Presidente Internacional e dos dirigentes executivos, as três áreas principais da Equipe Global 
de Ação serão lideradas por: 
 

•        Presidente da Equipe Global de Ação – PIP Wing-Kun Tam 
•        Liderança – Vice-Presidente PIP Wayne Madden 
•        Quadro Associativo – Vice-Presidente PIP Mahendra Amarasuriya  
•        Serviço – Vice-Presidente PIP Barry Palmer 

Nível de Clube 
• O presidente de clube coordenará a Equipe Global de Ação em nível de clube. 

o O assessor da GLT de desenvolvimento da liderança de clube será 
automaticamente preenchido pelo vice-presidente de clube. 

o Assessor da GMT de aumento de associados de clube 
o Assessor da GST de serviços de clube 

Nível de Distrito 
• O governador de distrito coordenará a Equipe Global de Ação em nível de distrito. 

o Coordenador da GLT de distrito. 
o Coordenador da GMT de distrito 
o Coordenador da GST de distrito 

Nível de Distrito Múltiplo 
• O presidente de conselho coordenará a Equipe Global de Ação em nível de distrito 

múltiplo. 
o Coordenador da GLT de distrito múltiplo 
o Coordenador da GMT de distrito múltiplo 
o Coordenador da GST de distrito múltiplo 

Nível de Área 
o Líder de Área da GLT 
o Líder de Área da GMT 
o Líder de Área da GST 

Nível de Área Jurisdicional 
o Líder de Área Jurisdicional da GLT 
o Líder de Área Jurisdicional da GMT 
o Líder de Área Jurisdicional da GST 

Recursos 
Visite o website de LCI para as últimas informações sobre a Equipe Global de Ação. A página 
da web da Equipe Global de Ação contém recursos específicos para GLT, GMT e GST, 
incluindo recursos no e-book sobre os cargos em nível de clube. Novos recursos serão 
adicionados, então certifique-se de voltar com frequência para consultá-los.  



Informações para Contato 
Para perguntas e comentários, entre em contato com globalactionteam@lionsclubs.org 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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