
                     

Perguntas Frequentes sobre Planos de 

Desenvolvimento e Relatórios de Progresso da 

GAT 
Impulsionando os Clubes através do Poder da Ação 

 

1. Por que devo enviar um plano de desenvolvimento e relatórios de progresso? 

 Os planos de desenvolvimento e relatórios de progresso oferecem uma estratégia para 

ajudar você a alcançar as metas de liderança, quadro associativo e serviço definidas para 

seu distrito. Os resultados dos planos de desenvolvimento e relatórios de progresso 

serão compartilhados com a Diretoria Internacional.  

 Os Planos de Desenvolvimento foram elaborados para permitir a colaboração e o 

planejamento da ação entre você e sua Equipe Distrital. 

 Os Relatórios de Progresso foram elaborados para oferecer atualizações contínuas do 

status das atividades, realizações e/ou desafios dos seus planos. 

2. Quem deve enviar um plano de desenvolvimento e relatórios de progresso? 

 Os Líderes de Área, Coordenadores de Distrito Múltiplo e Coordenadores Distritais da 

GAT 

3. Quando devo enviar meu plano de desenvolvimento e relatórios de progresso? 

 Planos de Desenvolvimento - os planos iniciais devem ser enviados até 30 de setembro 

de 2018.  Os planos podem ser refinados e atualizados durante o ano. 

 Relatórios de Progresso - sempre que um progresso ativo tenha sido atingido em 

relação à cada meta. As atualizações nos relatórios devem ser feitas continuamente 

durante o ano Leonístico, conforme as atividades e eventos forem concluídos. 

4. Como eu crio um plano se meu governador de distrito não enviou as metas para este ano? 

 Se seu DG não enviou as metas, você tem a opção de criar seu próprio plano de 

desenvolvimento. É recomendado se conectar com sua equipe distrital para definir as 

metas anuais e planejar efetivamente o ano. 

5. Posso modificar meu plano de desenvolvimento e/ou relatórios de progresso depois de enviar? 

 Sim. Na página principal, clique no botão enviar/modificar para sua área de enfoque e 

siga as instruções fornecidas.  

6. Qual e-mail eu devo usar para meu plano de desenvolvimento e relatórios de progresso? 

 Um e-mail pessoal que seja fácil de lembrar. Não use um e-mail de distrito/DM. Você 

pode usar o mesmo e-mail se tiver várias funções na GAT. 

7. Como posso “Visualizar/Imprimir” os planos de desenvolvimento e/ou relatórios de progresso 

que foram enviados? 

 Clique em “Visualizar ou Imprimir” localizado no final da página principal e selecione a 

área e o cargo que você gostaria de visualizar/imprimir. Você também pode inserir seu 

endereço de e-mail para ver seu próprio envio. 

 



8. Enviei meu plano de desenvolvimento ou relatórios de progresso na área/distrito 

múltiplo/distrito ou enfoque errados, o que devo fazer? 

 Entre em contato com globalactionteam@lionsclubs.org 

9. Quando meu plano de desenvolvimento inicial for enviado, eu estou elegível para receber um 

orçamento operacional.  Quais são os próximos passos para receber o orçamento?  

 Quando você tiver enviado seu plano de desenvolvimento e tiver completado os 2 

cursos recomendados no Centro Leonístico de Aprendizagem, preencha o formulário de 

desembolso  para solicitar seu orçamento operacional para seu distrito/DM.  

 Veja a Folha Informativa sobre o Orçamento Operacional da Equipe Global de Ação  para 

mais informações. 
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