
 
EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

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

Mandato 
 

Três anos, sujeitos a avaliações anuais e confirmação da renomeação ou remoção de 
acordo com o desempenho. 
 

Visão Geral do 
Cargo 
 

O líder de área da GMT, com a sua experiência e rede de contatos, proporciona aos 
líderes os recursos estratégicos de desenvolvimento do quadro associativo para 
atender às necessidades da sua área. Coleta e compartilha histórias de sucesso 
convincentes sobre o quadro associativo que capacitam os líderes a agir. Faz com que 
o aumento de associados seja emocionante.   
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 
 

 Colaborar com os líderes de área da GLT e GST no sentido de potencializar 
iniciativas voltadas para o desenvolvimento da liderança, aumento de 
associados e expansão do serviço humanitário. 

 Comunicar e solicitar opiniões dos coordenadores da GMT de distritos múltiplos 
e únicos e dos Leões coordenadores. 

 Fornecer motivação contínua aos líderes, ao mesmo tempo alcançando as 
metas para o aumento de associados. 

 Utilizar técnicas de narração de histórias para engajar líderes e gerar os 
resultados almejados para o aumento de associados.  

 Entender as normas, programas e recursos relativos ao quadro associativo.   
 Apoiar os governadores de distrito eleitos enquanto se preparam para o ano de 

mandato. 
 Encorajar os líderes a incluírem pessoas diversificadas nas iniciativas da 

Equipe de Ação Global.  
 Participar do fórum de liderança da área e colaborar com a Equipe de Ação 

Global na realização de seminários, eventos e projetos relevantes.  
 

A Medida do 
Sucesso 
 

Ao final de cada ano leonístico, aumentar o total de associados via:  
 Redução da baixa de associados em, no mínimo, 5%. 
 Aumento do número de afiliadas mulheres, em apoio à meta de paridade de 

LCI de 50-50.  
 

Qualificações 
Recomendadas 
 

 Ter paixão pelo Lions, promover efetivamente o LCI Adiante e estar totalmente 
envolvido no futuro da associação.  

 Liderar pelo exemplo, patrocinando novos associados e participando do 
desenvolvimento de novos clubes. 

 Ser capaz de fazer uso da tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website 
de LCI, mídia social). 

 Ser graduado ou membro do corpo docente de um Instituto Avançado de 
Liderança Leonística ou Instituto de Preparação de Instrutores ou outro 
programa de liderança profissional.  

 
Estrutura de 
Relatórios  
 

 O líder de área da GMT se reporta ao líder de área jurisdicional da GMT. 
 Os coordenadores da GMT de distritos múltiplos e únicos se reportam ao líder 

de área da GMT.  
 Os Leões coordenadores/conselheiros de países se reportam aos líderes de 

área da GLT, GMT e GST. 
 

 


