
 
EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

Vice-Presidente 
 
Mandato 
 

Três anos; sujeito às avaliações anuais e confirmação da renomeação ou 
remoção de acordo com o seu desempenho. 
 

Visão geral do 
cargo 
 

O vice-presidente trabalhará a partir da inspiração, liderança e orientação 
proporcionadas pelo presidente à Equipe de Ação Global. Ele vai empoderar 
todos os membros da Equipe de Ação Global para que assumam 
responsabilidade pela missão e visão da equipe, na mediada em que trabalhem 
juntos para atingir as metas. Vai liderar dando exemplo e inspirar os líderes a 
serem criativos, conforme entramos no novo século de serviços.  
  

Responsabilidades 
 
 

• Ele motiva a Equipe de Ação Global a atingir a sua meta: de que Lions 
Clubs International impacte mais de 200 milhões de vidas através do 
serviço e 1,7 milhão de Leões e Leos, e ofereça oportunidades de 
aprendizado para mais de 500 mil associados até o ano 2020. 

• Supervisiona a GLT ou GMT. 
• Colabora com os funcionários de LCI para desenvolver recursos e apoio 

à Equipe de Ação Global.  
• Fornece o seu parecer ao presidente da equipe sobre o desempenho 

dos líderes de área jurisdicional, líderes de área e conselheiros 
especiais de área da Equipe de Ação Global. 

• Conduz reuniões na web com a Equipe de Ação Global. 
• Participa das Reuniões da Diretoria Internacional.  
• Participa dos Fóruns de Liderança em áreas jurisdicionais designadas e 

participar de reuniões com as Equipes de Ação Global locais. 
 
 

Qualificações 
recomendadas 
 
 
 

• Ser apaixonado por Lions e se dedicar ao futuro da associação.  
• Possuir entendimento profundo sobre o LCI Adiante e suas possíveis 

aplicações. 
• Ter servido anteriormente como ex-presidente Internacional.  
• Ter habilidade para influenciar, motivar e mentorear positivamente.  
• Reconhecer a importância da diversidade no Lions.  
• Ser devidamente capaz de resolver conflitos, gerenciar projetos, 

palestrar e fazer apresentações. 
• Saber usar tecnologia (Email, Microsoft Office, MyLCI, website de LCI, 

mídia social). 
 

Estrutura de 
relatórios  
 

• Os vice-presidentes reportam ao presidente da Equipe de Ação Global. 
• Os líderes de área jurisdicional da GLT e GMT reportam diretamente ao 

vice-presidente designado.                                  GAT Vice-Chairperson.PO 
 

  
  
 


