
Dú vidas freqúentes sobre os Projetos de  
Legado do Centena rio a  Comúnidade  

P1.  O que é um Projeto de Legado do Centenário à Comunidade? 

R1. Os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade foram criados para ajudar os clubes a manter contato com as 
suas comunidades e criar um legado visível e duradouro de Lions. Como há três níveis de participação, todos os 
clubes têm a oportunidade de se envolver.  

P2. Quais são os três níveis dos Projetos de Legado à Comunidade? 

R2. Existem três níveis de Projetos de Legado, com níveis de tamanho e impacto crescentes. Os clubes podem escolher 
o nível que acharem mais apropriado para o clube e comunidade: 

Nível 1: Fique mais exposto dentro da comunidade - um item público, como a doação de um banco de parque, 
bicicletário ou uma nova placa 

Nível 2: Dê um presente à comunidade - uma contribuição maior, como a renovação de uma praça, implantação 
de uma horta comunitária ou o fornecimento de equipamento médico 

Nível 3: Provoque impacto junto à comunidade - um impacto significativo na comunidade, como a construção de 
uma clínica, escola, hospital oftalmológico ou biblioteca 

Todos os Projetos de Legado devem ser identificados com uma sinalização ou placa indicando que o projeto foi 
doado por um Lions Clube. 

P3.  Quando o meu clube pode concluir o Projeto de Legado do Centenário à Comunidade? 

R3. Em qualquer momento durante o Programa de Comemoração do Centenário, de julho de 2014 a junho de 2018.  

P4.  Os Projetos de Legado se qualificam para o Desafio de Serviços do Centenário? 

R4. Os Projetos de Legado se qualificam se também oferecem benefícios em uma das quatro áreas do Desafio de 
Serviços do Centenário: a fome, juventude, visão ou o meio ambiente.  Por exemplo, se você construir um parque 
infantil na sua comunidade, pode reportá-lo tanto como um Projeto de Legado e como uma atividade do Desafio 
de Serviços do Centenário. 

P5.  Como devo reportar meu Projeto de Legado do Centenário à Comunidade? 

R5. Você reporta os Projetos de Legado assim como reporta as suas atividades do Desafio de Serviços do Centenário, 
usando o Relatório de Atividades de Serviço (SAR) do MyLCI, no tipo de atividade Comunitária e Cultural.  

 



Observação: O SAR restringe as datas das atividades ao ano Leonístico vigente, portanto, se seu projeto foi 
concluído antes de 1º de julho de 2015, insira-o com a Data da atividade de 1º de julho de 2015.  

 

P6. Os projetos podem ser reportados através do MyLion, o aplicativo para celulares? 

R6. Não, embora o MyLion seja uma tremenda ferramenta colaborativa, as Atividades de Serviços e os Projetos de 
Legado continuam tendo que ser reportados através do MyLCI para haver reconhecimento. 

P7. Os clubes que participarem receberão algum reconhecimento especial?  

R7. Sim. Os clubes que reportarem os seus Projetos de Legado através do Relatório de Atividades de Serviços no 
MyLCI receberão um emblema de estandarte especial de acordo com o nível de projeto: Projetos do Nível 1 
recebem um Emblema de Bronze, Projetos do Nível 2 recebem um Emblema de Prata e Projetos do Nível 3 
recebem um Emblema de Ouro. Os clubes que concluírem vários Projetos de Legado podem ganhar um emblema 
de estandarte para cada nível de projeto concluído, com o máximo de até três emblemas. Alguns projetos 
selecionados também terão destaque no site de LCI, mídias sociais e Revista LION. 

P8.  Onde posso encontrar mais informações sobre os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade? 

R8. Veja mais informações sobre os Projetos e Legado no website Lions100.org. 

P9. Quem eu poderia contatar para esclarecer dúvidas sobre os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade? 

R9. Envie um email com suas dúvidas para LegacyProjects@lionsclubs.org. 

CNT-5.PO 

http://lions100.lionsclubs.org/EN/
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org

