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PROCESSO: 
 
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 os 
seguintes atuais líderes Leões (ano Leonístico de 2017-2018): 
 Segundo vice-governador de distrito 
 Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de 

Distrito 
 Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de 

Distrito Múltiplo, onde aplicável 
 Líderes de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação  

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

enviar as metas e os 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 análise e apoio às metas distritais 
O 1º VDG/DGE solicitará que os seguintes atuais Líderes Leões (ano 
Leonístico 2017-2018) analisem e ofereçam seu apoio às metas distritais, 
utilizando a webpage de Metas Distritais de 2018-2019. 
 Segundo vice-governador de distrito 
 Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de 

Distrito 
 Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de 

Distrito Múltiplo, onde aplicável 
 Líderes de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação  

 
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 enviados até 30 de 
abril de 2018. 

 
 
PERGUNTAS FREQUENTES: 
 

1. Quem deveria se envolver no estabelecimento das metas do distrito?  
 

É recomendado que o 1º VDG/DGE colabore com os seguintes Líderes Leões para criar as metas 
e os planos de ação para o desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro 
associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF. 
 

• Segundo vice-governador de distrito 
• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito Múltiplo, 

onde aplicável 
• Líderes de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação  

 
A abordagem dessa equipe para o estabelecimento das metas e planos de ação distritais 
Inteligentes reforça o compromisso compartilhado para a implementação e realização das 
metas do distrito.  O modelo de Meta Inteligente está localizado na página da web de Metas 
Distritais de 2018-2019. 
 

2. Onde posso localizar o meu número de identificação de associado de LCI, o qual é necessário 
para o envio das metas e planos de ação distritais? 
 
Caso não saiba o seu número de associado de Lions Clubs, por favor, entre em contato com o 
secretário de seu clube ou Líder de Grupo do Seminário de DGE para assistência. 
 
O número de identificação de associado de Lions Clubs International (LCI) é exigido para que o 
1º VDG/DGE possa enviar as metas e os planos de ação distritais.  
 
Os seguintes líderes Leões vão precisar do seu número de identificação de associado de LCI para 
oferecer sua análise e apoio às metas distritais. 

• Segundo vice-governador de distrito 
• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito 
• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito Múltiplo, 

onde aplicável 
• Líderes de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação  

 
3. E se o 1º VDG/DGE não conseguir enviar todas as metas e os planos de ação distritais online 

de uma só vez? 
 
Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs podem enviar as metas e planos de ação assim que forem finalizados.  Para 
enviar metas e planos de ação adicionais, utilize o link “Modificar ou Inserir Metas Adicionais” 
na página de Metas Distritais de 2018-2019.   Após inserir o seu número de associado, quaisquer 
metas e planos de ação previamente inseridos aparecerão e você poderá prosseguir com a 
modificação de qualquer meta ou plano de ação previamente inserido ou adicionar novas metas 
e planos de ação.   
   
OBS.: As seções do formulário de envio das metas e planos de ação marcadas com (*) devem ser 
preenchidas antes do sistema permitir que você salve e envie suas informações. 
 

4. Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs conseguem modificar metas e planos de ação enviados ou adicionar novas 
metas e planos de ação? 

 
Sim, utilize o link “Modificar ou Inserir Metas Adicionais” na página de Metas Distritais de 
2018-2019. 
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OBS.: Assim que o ano Leonístico de 2018-2019 começar, as oportunidades aparecerão ou 
situações inesperadas surgirão e ajustes às metas e aos planos de ação distritais podem ser 
necessários.  Estas modificações raras podem ser feitas ao longo do ano Leonístico de 2018-
2019.  
 

5. Após o 1º VDG/DGE enviar as metas e os planos de ação para o desenvolvimento da liderança, 
desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF, qual será o 
próximo passo? 
 
Após enviar as metas e os planos de ação distritais online, contate os atuais líderes Leões (ano 
Leonístico de 2017-2018) listados abaixo e informe-os que as metas e os planos de ação 
distritais estão disponíveis online para que possam analisar. 

 

Desenvolvimento da 
Liderança 

Desenvolvimento do 
Quadro Associativo Impacto de Serviço Apoio à LCIF 

Segundo Vice-  
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 
Coordenador da GLT 

de Distrito 
Coordenador da GMT 

de Distrito 
Coordenador da GST 

de Distrito 
Coordenador da LCIF 

de Distrito 
Coordenador da GLT 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da GMT 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da GST 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da LCIF 
de Distrito Múltiplo  

(onde aplicável) 
Líder de Área da GLT Líder de Área da GMT Líder de Área da GST Não se aplica 

 
Para informações sobre o processo de análise apoio às metas, consulte o link do “Tutorial 
para Análise e Apoio às Metas” na página da web de Metas Distritais de 2018-2019. 
 

6. Quem deve oferecer análise e apoio às metas e planos de ação distritais para o 
desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e 
apoio à LCIF enviados pelo 1º VDG/DGE? 
 
As metas e os planos de ação distritais enviados devem ser analisados e apoiados pelos 
seguintes atuais Líderes Leões (ano Leonístico de 2017-2018): 

Desenvolvimento da 
Liderança 

Desenvolvimento do 
Quadro Associativo Impacto de Serviço Apoio à LCIF 

Segundo Vice-  
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 

Segundo Vice- 
Governador de 

Distrito 
Coordenador da GLT 

de Distrito 
Coordenador da GMT 

de Distrito 
Coordenador da GST 

de Distrito 
Coordenador da LCIF 

de Distrito 
Coordenador da GLT 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da GMT 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da GST 
de Distrito Múltiplo 

(onde aplicável) 

Coordenador da LCIF 
de Distrito Múltiplo  

(onde aplicável) 
Líder de Área da GLT Líder de Área da GMT Líder de Área da GST Não se aplica 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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7. Quem é o responsável por garantir que as metas distritais sejam analisadas e apoiadas pelos 
necessários Líderes Leões?  
 
O 1º VDG/DGE é responsável por garantir que todos os necessários Líderes Leões forneçam sua 
análise e apoio através da página da web de Metas Distritais de 2018-2019.  
 
As metas distritais enviadas e o status de análise e apoio delas podem ser visualizados 
usando o link “Visualizar ou Imprimir Metas” na página da web de Metas Distritais de 
2018-2019.  
 
Para informações sobre o processo de análise apoio às metas, consulte o link do “Tutorial 
para Análise e Apoio às Metas” na página da web de Metas Distritais de 2018-2019. 
 
 

8. Quando e onde os necessários Líderes Leões fornecem sua análise e apoio às metas e planos 
de ação distritais? 
 
Quando os necessários Líderes Leões aceitam as metas e os planos de ação distritais 
enviados como finais, sua análise e apoio devem ser fornecidos usando o link “Análise e 
Apoio às Metas” na página da web de Metas Distritais de 2018-2019. Para informações 
sobre o processo de análise e apoio às metas, consulte o link do “Tutorial para Análise e 
Apoio às Metas” na página da web de Metas Distritais de 2018-2019. 
 
Segundo Vice-Governador de Distrito precisa enviar seu apoio apenas uma vez para mudar o 
status de ‘analisar’ de todos os quatro conjuntos de metas e planos de ação para “analisado”.  

Um Líder Leão que é exigido analisar e fornecer seu apoio para mais de um conjunto de metas 
distritais, precisará completar o processo de análise e apoio para cada um de seus papéis para 
mudar o status de ‘analisar’ para “analisado”.  (Veja o Tutorial de Análise e Apoio às Metas e 
Planos de Ação Distritais) 

OBS.: Para fornecer análise e apoio às metas distritais enviadas, os necessários Líderes Leões 
vão precisar do seu número de identificação de associado de LCI. Caso não saiba o seu número 
de associado de Lions Clubs, por favor, entre em contato com o secretário de seu clube. 
 

9. Quando tentar fornecer análise e apoio às metas distritais enviadas, o que deve fazer o Líder 
Leão se distritos incorretos ou se nenhum distrito aparecer na página da web de Análise e 
Apoio às Metas Distritais? 
 
Se essa situação ocorrer, contate os Funcionários de Suporte da Equipe Global de Ação 
 

10. E se um 1º VDG/DGE enviar uma nova meta distrital ou modificar suas metas distritais 
existentes? 
 
O 1º VDG/DGE pode inserir uma nova meta ou modificar suas metas existentes, utilizando o link 
Modificar ou Inserir Metas Adicionais. O envio da nova meta e/ou da meta modificada não vai  

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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exigir que o Segundo Vice-Governador de Distrito, Coordenadores da Equipe Global de Ação de 
Distrito/Coordenador de LCIF, Coordenadores da Equipe Global de Ação de Distrito 
Múltiplo/Coordenador da LCIF de Distrito Múltiplo e Líderes de Área da Equipe Global de Ação 
repitam o processo de análise e apoio às metas. 

 
11. E se o 1º VDG/DGE não conseguir obter todas as confirmações necessárias para as metas e 

planos de ação distritais? 
 

É recomendado que o 1º VDG/DGE colabore com os seguintes líderes Leões para criar as metas 
e os planos de ação distritais para o desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro 
associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF, para que qualquer preocupação com as metas 
e/ou com os planos de ação seja abordado antes de enviá-los para LCI.   
 

• Segundo vice-governador de distrito 
• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito 
• Coordenadores da GLT/GMT/GST e LCIF da Equipe Global de Ação de Distrito Múltiplo, 

onde aplicável 
• Líderes de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação  

 
Se o 1º VDG/DGE não conseguir obter o apoio para as metas e planos de ação distritais, esforços 
devem ser realizados por todas as partes envolvidas para se chegar em um consenso.   

 
Se, depois que todas as tentativas foram tomadas e o apoio para as metas e planos de ação 
distritais não foi obtido, o respectivo Líder de Área da GLT/GMT/GST da Equipe Global de Ação 
deverá notificar os Funcionários de Suporte da Equipe Global de Ação. 
 

12. Como o 1º VDG/DGE vai confirmar que as metas e os planos de ação distritais foram enviados 
e que os necessários líderes Leões analisaram e forneceram seu apoio a elas? 

 
Utilize o link “Visualizar ou Imprimir Metas” na página da web de Metas Distritais de 2018-2019 
para visualizar as metas distritais enviadas e o status do processo de análise e apoio.  
 
Siga as instruções para selecionar a área jurisdicional apropriada, distrito único ou múltiplo e 
distrito para analisar. 
 
Definição de Status das Metas: 
• Não enviado: 1º VGD/DGE NÃO enviou as metas e os planos de ação distritais. 
• Enviado: 1º VGD/DGE enviou as metas e os planos de ação distritais. 

 
Definição de Status de Análise das Metas: 
• Pendente: Após o 1º VDG/DGE inserir todos os quatro conjuntos das suas metas e planos 

de ação distritais, o status de apoio para todas as partes necessárias ficará como 
“Pendente” 

• Analisado: Uma das partes necessárias “analisou” as metas e planos de ação distritais 
enviados pelos 1ᵒˢ VDGs/DGEs. 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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