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

o Estabelecer metas e planos de ação distritais 
o O 1º VDG/DGE estabelecerá as metas e planos de ação do distrito 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  

o 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.) 

o 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 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 realizados até 30 de 
abril de 2018.   
 
Antes de enviar suas metas e planos de ação, certifique-se de que possui os seguintes itens disponíveis. 
 
1. Formulários do Modelo de Metas e Planos de Ação INTELIGENTES preenchidos para cada meta e plano 

de ação distritais para o desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do quadro associativo, 
impacto de serviço e apoio à LCIF. 

 
2. Seu número de identificação de associado de Lions Clubs International (LCI).  O 1º VGD/GDE precisa 

inserir seu número de identificação de associado para que possa enviar as metas e planos de ação 
distritais. Caso não saiba o seu número de identificação de associado de LCI, por favor, entre em 
contato com o secretário de seu clube ou Líder de Grupo do Seminário de DGE para assistência.  
 

  

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


Tutorial para Envio das  
Metas e Planos de Ação Distritais 

 

2 

Processo de envio das metas e planos de ação para o desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do 
quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF 
 
Obs.:  Todas as imagens apresentadas neste tutorial refletem exemplos em Inglês. As páginas da web sobre 
Metas Distritais de 2018-2019 estão disponíveis nos idiomas oficiais de Lions. 
 
Comece acessando a página sobre as Metas Distritais de 2018-2019  
 

• Selecione o link Enviar Novas Metas sob “Recursos de Metas e Planos de Ação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Insira seu número de identificação de associado de LCI e o código de segurança incluídos no 
formulário. O código de segurança mudará a cada vez que acessar esta página. Por favor, insira o 
código da mesma forma como ele aparece na sua página da web específico.  Clique Próximo. 

• Se o seu número de identificação de associado de LCI não for aceito pelo sistema, por favor, 
contate os Funcionários de Suporte da Equipe Global de Ação. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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• Você será direcionado para uma página onde seu nome, área jurisdicional, distrito múltiplo e 
distrito serão apresentados. Verifique que o seu nome e o nome do distrito estão corretos. Se não 
estiverem corretos, contate os Funcionários de Suporte da Equipe Global de Ação. 

• Ao final desta página, você terá a opção de escolher uma área de enfoque para enviar suas metas 
distritais: Desenvolvimento da Liderança, Desenvolvimento do Quadro Associativo, Impacto de 
Serviço e Apoio à LCIF. Note que, os modelos de metas distritais para o Desenvolvimento da 
Liderança, Impacto de Serviço e Apoio à LCIF são todos iguais. O modelo de metas distritais para o 
Desenvolvimento do Quadro Associativo é diferente do restante e segue o formato da Planilha para 
as Metas do Quadro Associativo. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserir Metas e Planos de Ação Distritais para Desenvolvimento da Liderança, Impacto de Serviço e Apoio 
à LCIF 

 
 

1) Insira a primeira declaração de meta, 
consultando a Seção 1 do Modelo de 
Metas e Planos de Ação INTELIGENTES. 

 
2) Insira o seu plano de ação para a 

declaração de meta (Seção 2 do 
Modelo de Metas e Planos de Ação 
INTELIGENTES). 
a. Insira a primeira etapa da ação 

listada em seu plano de ação. 
b. Insira a pessoa responsável por 

esta etapa da ação.    
c. Para inserir etapas de ação 

adicionais, clique no link Inserir 
Etapas de Ação Adicionais e Quem 
é o responsável. Outros campos 
serão exibidos.  Até 10 registros de 
etapas de ação separadas e quem 
é o responsável poderão ser 
registrados.   

 
 
 
 
 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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3) Depois que todas as etapas de ação 

foram inseridas, adicione o prazo final 
para a conclusão desta meta. 

4) Explique como saberemos que esta 
meta foi cumprida. 

5) Para inserir metas e planos de ação 
adicionais para o Desenvolvimento da 
Liderança/Impacto de Serviço/Apoio à 
LCIF, clique no link Inserir Metas e 
Planos de Ação Distritais adicionais 
(Desenvolvimento da 
Liderança/Impacto de Serviço/Apoio à 
LCIF) e repita as etapas acima. O 
formulário permite que até 10 registros 
de metas e planos de ação sejam 
inseridos. 

6) Assim que as Metas e Planos de Ação 
Distritais finais forem inseridas 

(Desenvolvimento da 
Liderança/Impacto de Serviço/Apoio à 
LCIF), clique Enviar. 
 

 
Inserir Metas e Planos de Ação Distritais do 
Desenvolvimento do Quadro Associativo 

 
1) Consulte sua planilha de Metas do Quadro 

Associativo de 2018-19 concluída e os 
Modelos de Metas e Planos de Ação 
INTELIGENTES.  Digite as metas trimestrais de 
Convidar Para Causar Impacto de seu distrito e 
utilize a tecla “Tab” do teclado de seu 
computador para mudar para o próximo 
campo.  A declaração de Meta de Convidar 
para Causar Impacto do distrito vai 
automaticamente calcular o total do ano 
Leonístico. 

2) Insira o seu plano de ação para a declaração 
de meta (Seção 2 do Modelo de Metas e 
Planos de Ação INTELIGENTES) 
a. Insira a primeira etapa da ação listada em 

seu plano de ação. 
b. Insira a pessoa responsável por esta etapa da ação.    
c. Para inserir etapas de ação adicionais, clique no link Inserir Etapas de Ação Adicionais e Quem é o 

responsável. Campos adicionais serão exibidos.  Até 10 registros de etapas de ação separadas e 
quem é o responsável poderão ser inseridos.   
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3) Depois que todas as etapas foram 
inseridas, adicione o prazo final para a 
conclusão desta meta. 

4) Explique como saberemos que esta 
meta foi cumprida. 

5) Um Resumo das Metas de Afiliação 
Anual vai automaticamente popular os 
campos, com base nos dados enviados 
na sua declaração de meta. 

6) Clique Próximo para Salvar a meta de 
Convidar para Causar Impacto. Você 
será automaticamente direcionado para 
a página de Metas para Novos Clubes. 

7) Repita as etapas acima para inserir 
Metas para Novos Clubes, Metas para o 
Percentual de Associadas Mulheres e 
Metas de Conservação de Associados. 

8) Assim que as Metas e Planos de Ação 
finais para o aumento do Quadro 
Associativo do Distrito forem inseridas, 
clique Enviar. 

 
 
Para Modificar ou Inserir Metas e Planos de Ação Adicionais 
 

• Na página da web de Metas Distritais de 2018-2019 você poderá modificar as metas e os planos de 
ação existentes e/ou inserir metas e planos de ação adicionais.  Clique no link Modificar ou Inserir 
Metas Adicionais para metas e planos de ação de Desenvolvimento da Liderança, do Quadro 
Associativo, Impacto de Serviço e Apoio à LCIF.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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• Insira seu número de identificação de associado de LCI e o código de segurança incluídos no 

formulário. O código de segurança mudará a cada vez que acessar esta página. Por favor, insira o 
código da mesma forma como ele aparece na sua página da web específico.  Clique Próximo. 

• Se o seu número de identificação de associado de LCI não for aceito pelo sistema, por favor, 
contate os Funcionários de Suporte da Equipe Global de Ação.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Ao final desta página, você terá a opção de escolher uma área de enfoque para enviar suas metas 
distritais: Desenvolvimento da Liderança, Desenvolvimento do Quadro Associativo, Impacto de 
Serviço e Apoio à LCIF. Note que, os modelos de metas distritais para o Desenvolvimento da 
Liderança, Impacto de Serviço e Apoio à LCIF são todos iguais. O modelo de metas distritais para o 
Desenvolvimento do Quadro Associativo é diferente dos demais. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
• Assim que escolher a opção desejada, todas as metas e os planos de ação previamente enviados, 

dentro daquela área de enfoque, aparecerão automaticamente. Edite as metas e os planos de ação 
existentes, conforme necessário, clicando no link Modificar esta Meta e Etapas de Ação ou no link 
Adicionar uma Nova Meta e Plano de Ação. 
 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
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• Clique Enviar (ao final da página), quando concluído.  
 
 
Para Visualizar, Imprimir ou Verificar o Status de Confirmação de Metas e Planos de Ação Enviados 
 

• Na página da web de Metas Distritais de 2018-2019, clique no link Visualizar ou Imprimir Metas 
sob “Recursos de Metas e Planos de Ação”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/dge-goals/index.php
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Para que possa visualizar as metas de cada Distrito em seu Distrito Múltiplo, selecione a Área 
Jurisdicional e o Distrito Múltiplo/Único, utilizando os campos do menu e inserindo o código de 
segurança incluído no formulário. O código de segurança mudará a cada vez que acessar esta 
página. Por favor, insira o código da mesma forma como ele aparece na sua página da web 
específico.  Clique Próximo. 

• 1ᵒˢ VDGs/DGEs podem visualizar as metas de seu distrito, inserindo seu número de identificação de 
associado de LCI e o código de segurança incluído no formulário. Clique Próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nova página vai apresentar o status das metas e planos de ação para o Desenvolvimento da 
Liderança, Desenvolvimento do Quadro Associativo, Impacto de Serviço e Apoio à LCIF para cada 

Distrito dentro do seu Distrito Múltiplo. Se escolher que deseja visualizar apenas as suas próprias 
metas, elas serão as únicas apresentadas na página. 

 
 

• Clique no botão Visualizar/Imprimir. Uma nova página abrirá e apresentará uma versão disponível 
para a impressão das metas e planos de ação distritais escolhidos, de desenvolvimento da 
liderança, desenvolvimento do quadro associativo, impacto de serviço e apoio à LCIF. Clique no 
botão Imprimir para imprimir as metas e os planos de ação. 
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• Contate os seguintes Líderes Leões e solicite que eles analisem e ofereçam seu apoio para as metas 
e planos de ação distritais. 

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 

 
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.  
 
Obs.: O 1º VDG/DGE pode inserir uma nova meta ou modificar metas existentes. O envio da nova meta 
e/ou da meta modificada não vai 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. 
 
Tutoriais e Perguntas Frequentes de envio e análise das metas 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. 

 

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