
METAS E PLANOS DE AÇÃO DISTRITAIS PARA 2018-2019  
CRONOGRAMA E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 
CRONOGRAMA DE ALTO NÍVEL 

Entre novembro de 2017 e 30 de abril de 2018, os 1ᵒˢ Vice-Governadores de Distrito/ Governadores de 
Distrito Eleitos (1ᵒˢ VDGs/DGEs) vão: 

• Estabelecer metas e planos de ação distritais 
o O 1º VDG/DGE estabelecerá as metas e planos de ação distritais para o 

desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de 
serviço e apoio à LCIF, concluindo as Tarefas Online de DGE, participando do 
Treinamento de DGE de DM, Treinamento de Área de DGE e colaborando com a 
equipe atual do DG, respectivos Coordenadores da Equipe Global de Ação de DM, 
onde aplicável, e Líderes de Área da Equipe Global de Ação. 

• Enviar as metas e planos de ação finais para LCI 
o Assim que as metas e planos de ação estiverem concluídos, os 1ᵒˢ VDGs/DGEs 

enviarão as metas e planos de ação distritais para LCI, utilizando a página da web de 
Metas Distritais de 2018-2019. (Disponíveis após 29 de janeiro de 2018.) 

• Solicitar revisão e suporte às metas distritais 
o O 1º VDG/DGE solicitará que o segundo vice-governador de distrito, coordenadores 

da GLT/GMT/GST/LCIF da Equipe Global de Ação de distrito, coordenadores da 
GLT/GMT/GST/LCIF da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo, onde aplicável, e 
líderes de área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação revisem e forneçam seu 
suporte às metas distritais, utilizando a página da web de Metas Distritais de 2018-
2019. 

O envio e análise online das metas e planos de ação para o desenvolvimento da liderança, 
desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF devem ser realizados até 30 
de abril de 2018.  

 

PROCESSO PARA ESTABELECER METAS E PLANOS DE AÇÃO DISTRITAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA LIDERANÇA, DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO, IMPACTO DE SERVIÇO E APOIO À 
LCIF 

1. Conclua as Tarefas Online até 29 de dezembro de 2017. 
o Tarefa 1: Como Selecionar a sua Equipe 
o Tarefa 2: Estabelecimento de Metas do Governador de Distrito  
o Tarefa 3: Visão Geral da Equipe Global de Ação 
o Tarefa 4: Desenvolvimento de Novos Clubes 
o Tarefa 5: Convidar para Causar Impacto 
o Tarefa 6: Experiência dos Associados 

Para que possa se qualificar para receber o per diem referente às refeições do Seminário de 
DGE, as tarefas online devem ser concluídas até 29 de dezembro de 2017. 
 
OBSERVAÇÃO: A entrega final das metas e planos de ação distritais é em 30 de abril de 2018, e 
não terão impacto no recebimento do per diem para as refeições do Seminário de DGE. 
 
 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php


2. Conclua a pré-tarefa do Treinamento de Área de DGE 
o A pré-tarefa de Recursos e Considerações para o Estabelecimento de Metas estará 

disponível através do Centro Leonístico de Aprendizagem. Você será notificado por 
email quando o curso for publicado.  
A conclusão da pré-tarefa do Treinamento de Área de DGE, Recursos e 
Considerações para o Estabelecimento de Metas, não terão impacto no 
recebimento do per diem para as refeições do Seminário de DGE. 
 

3. Faça o rascunho das metas e planos de ação distritais para o desenvolvimento da 
liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF 
usando o Modelo de Metas e Planos de Ação Inteligentes 

o Após concluir as Tarefas Online de DGE e a pré-tarefa do Treinamento de Área de 
DGE, comece a fazer um rascunho das suas metas do distrito. 

o Colabore com a equipe do DG, respectivos coordenadores da Equipe Global de Ação 
de DM, onde aplicável, e líderes de área da Equipe Global de Ação para refinar suas 
metas e rascunhar seus planos de ação. 

OBSERVAÇÃO: As metas e os planos de ação distritais não serão finais até que os 1ᵒˢ VDGs/DGEs 
tenham participado do Treinamento de Área de DGE. Informações adicionais serão fornecidas 
no treinamento de área, que poderão impactar as metas distritais.  Portanto, é recomendado 
que 1ᵒˢ VDGs/DGEs levem os rascunhos das metas e planos de ação distritais para o 
treinamento. 

 
4. Participe do Treinamento de Distrito Múltiplo 

o Leve cópias do seu rascunho das metas e planos de ação para o treinamento. 
o Registre ideias que possam impactar as metas distritais para o desenvolvimento da 

liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à 
LCIF. 

o Atualize o(s) modelo(s) de metas e planos de ação INTELIGENTES com novas 
informações e ajuste conforme necessário. 

o Após o término do programa, compartilhe as metas e planos de ação atualizados 
com a equipe do DG, respectivos coordenadores da Equipe Global de Ação de DM, 
onde aplicável, e líderes de área da Equipe Global de Ação.  Pergunte a opinião 
deles e se concordam com as metas e planos de ação atualizados. 

 
OBSERVAÇÃO: As metas e planos de ação devem ser enviados para LCI através da página da 
web de Metas Distritais de 2018-2019 até 30 de abril de 2018.   Se você pertencer a um DM 
ou distrito único que não realizará um treinamento entre novembro de 2017 e abril de 
2018, você não será solicitado a participar de um treinamento de DM antes de finalizar e 
enviar as metas e planos de ação distritais.  

 
5. Participe do Treinamento de Área de DGE 

o Leve cópias do seu rascunho das metas e planos de ação distritais para o 
treinamento. 

o Durante este treinamento, você terá a oportunidade de refinar as metas distritais 
com as opiniões dos seus colegas 1º VDG/DGE e seus líderes de área da Equipe 
Global de Ação. 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/SMART_Goal_Template.pdf
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o Atualize o(s) modelo(s) de metas e planos de ação INTELIGENTES com novas 
informações e ajuste conforme necessário. 

o Após o término do programa, compartilhe as metas e planos de ação atualizados 
com a equipe do DG, respectivos coordenadores da Equipe Global de Ação de DM, 
onde aplicável, e líderes de área da Equipe Global de Ação.  Pergunte a opinião 
deles e se concordam com as metas e planos de ação atualizados. 

 
6. Finalize suas metas e planos de ação distritais para o desenvolvimento da liderança, 

desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF  
o Colabore com a equipe do DG, respectivos coordenadores da Equipe Global de Ação 

de DM, onde aplicável, e líderes de área da Equipe Global de Ação para finalizar suas 
metas distritais.  

o Assegure que estejam de acordo e ofereçam apoio antes do envio das versões finais 
para LCI, e isso tornará o processo de análise e suporte mais fácil. 

 
7. Envie suas metas e planos de ação distritais finais para LCI 

o Utilize o(s) modelo(s) das metas e planos de ação INTELIGENTES como um guia, 
envie as metas e os planos de ação distritais para o desenvolvimento da liderança, 
desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF, 
utilizando a página da web de Metas Distritais de 2018-2019. 

o Informações adicionais sobre esse processo serão apresentadas durante o 
treinamento de área de DGE. 

 
8. Solicite análise e suporte para as metas e planos de ação distritais para o desenvolvimento 

da liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF 
o O 1º VDG/DGE solicitará que o segundo vice-governador de distrito, coordenadores 

da GLT/GMT/GST/LCIF da Equipe Global de Ação de distrito, coordenadores da 
GLT/GMT/GST/LCIF da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo, onde aplicável, e 
líderes de área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação revisem e forneçam seu 
suporte às metas distritais, utilizando a página da web de Metas Distritais de 2018-
2019. 

o Após enviar as metas e planos de ação distritais online, contate o atual (AL de 2017-
18) segundo vice-governador de distrito, coordenadores da GLT/GMT/GST/LCIF da 
Equipe Global de Ação de distrito, coordenadores da GLT/GMT/GST/LCIF da Equipe 
Global de Ação de distrito múltiplo, onde aplicável, e líderes de área da 
GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação e informe-os que as metas e planos de 
ação distritais estão disponíveis online para revisarem. 

o Peça que eles acessem a página das Metas Distritais de 2018-2019 e sigam as 
instruções para que possam analisar e fornecer seu suporte às metas e planos de 
ação distritais enviados.  

o Monitore o status do processo de revisão utilizando a página da web de Metas 
Distritais de 2018-2019 e dê continuidade conforme necessário. 

o O envio e análise online das metas e planos de ação distritais para o 
desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de 
serviço e apoio à LCIF devem ser realizados até 30 de abril de 2018.  

Tutoriais de envio e análise das metas e as Perguntas Frequentes estarão disponíveis na página da web 
de Metas Distritais de 2018-2019 após 29 de janeiro de 2018. Contate os Funcionários de Suporte da 
Equipe Global de Ação se houver qualquer dúvida. 
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