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Prepare-se para liderar como Primeiro Vice-Governador de Distrito; prepare-se para ter sucesso como 
Governador de distrito  

 
Enquanto atuar como primeiro Vice-Governador de Distrito, você fará treinamentos e vai se preparar para 
liderar o distrito como governador.  Como governador de distrito, você vai implementar o plano para 
alcançar as metas do distrito.   
 
Uma das suas principais prioridades é estar pronto para assumir os deveres do governador de distrito se 
ele não puder cumpri-los por algum motivo.  Muito provavelmente, você terá outros deveres designados 
pelo governador e talvez lhe seja solicitado liderar um ou mais comitês durante o ano.   
 
Além desses deveres, você deve dedicar-se a se preparar para servir como governador de distrito e concluir 
o treinamento. É importante compreender bem o papel do governador de distrito e todas as suas 
responsabilidades antes de você começar a servir.   
 

Preparação e planejamento para o ano  
 
Antes do seu mandato como governador de distrito, você passará boa parte do tempo preparando-se para 
servir. Aprender as responsabilidades do governador de distrito, aperfeiçoar suas habilidades de liderança 
e compartilhar as melhores práticas com seus colegas líderes o ajudará a ser eficiente antes de assumir o 
cargo.   
 
O Programa de Treinamento do Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleitos (1º 
VDG/DGE) é um programa intensivo com um ano de duração desenvolvido para preparar os 1os VDGs/DGEs 
com o conhecimento e as habilidades de liderança necessários para fortalecerem seus distritos e equipes. 
 
Visite a página do Programa de Treinamento de 1º VDG/DGE para obter informações mais recentes do 
programa, inclusive datas e cronogramas de treinamento, e revise o PDF Visão geral do Programa de 1º 
VDG/DGE para obter detalhes específicos sobre as atividades e tarefas.  Veja a seguir alguns destaques do 
programa.  
 
• Treinamento de 1º VDG/DGE em âmbito de Distrito Único e Distrito Múltiplo - O currículo é 

fornecido aos Coordenadores da Equipe Global de Ação de distrito único/múltiplo para organizarem 
o treinamento para os 1os VDGs/DGEs dentro do seu distrito múltiplo ou nos distritos únicos mais 
próximos.  
 

• Grupos de 1os VDGs/DGEs – Os 1os VDGs/DGEs são divididos em grupos de sala de aula por idioma e 
recebem um líder de grupo que é seu mentor e guia durante todo o programa de treinamento.  Os 
líderes de grupo primeiro contatam os 1os VDGs/DGEs designados no final de agosto/início de 
setembro.  
 

• Tarefas online de 1º VDG/DGE – Os primeiros vice-governadores de distrito/governadores de distrito 
eleitos receberão cursos de aprendizagem eletrônica e tarefas on-line durante todo o ano como 1º 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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VDG/DGE. Estas tarefas online são lançadas em fases através do Percurso de Aprendizado do 1º 
VDG/DGE no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC). As comunicações relacionadas com o 
lançamento das tarefas online são enviadas através do líder de grupo designado do 1º VDG/DGE.  

 
• Treinamento de 1º VDG/DGE a nível de Distrito Múltiplo - O currículo é fornecido aos Coordenadores 

da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo para proporcionarem treinamento ao 1º VDG/DGE 
dentro do seu distrito múltiplo ou nos distritos únicos mais próximos. 

 
• Seminário de 1º VDG/DGE – Um evento de treinamento de quatro dias dividido em dois locais: Dias 1 

a 3 em: St. Charles nos USA (somente para o 1º VDG/DGE), e Dia 4 na Convenção anual.  
 

• Inscrição e Viagem do Seminário de 1Vº DG/DGE – A logística será repassada pelo e-mail 
DGESeminar@lionsclubs.org e DGETravel@lionsclubs.org.  As comunicações sobre inscrição e viagem 
começam no final de setembro/início de outubro.  Se você precisar de um visto para entrar no país, 
considere solicitá-lo com antecedência.  De acordo com as normas da diretoria, todos os 
preparativos de viagem devem ser feitos através da a agência de viagens escolhida pela associação.  

 
A página do Programa de Treinamento de 1º VDG/DGE é continuamente atualizada com detalhes e 
instruções quanto a toda logística de inscrição, hospedagem e viagem.  Visite a página frequentemente 
para obter as informações mais recentes.  

 
Crie um plano para o Quadro Associativo - Usar a Abordagem Global do Quadro Associativo ajuda a 
garantir sucesso:  O processo desenvolvido servirá para você liderar o clube.  O processo foi elaborado não 
apenas para desenvolver o seu clube..., mas para inspirar novas ideias, envolver verdadeiramente o seu 
quadro associativo (melhorando a conservação) e capacitar os líderes atuais e futuros do clube para liderar.  
CRIAR UMA EQUIPE, CRIAR UMA VISÃO, CRIAR UM PLANO, CRIAR SUCESSO!  
 

Onde se pode encontrar as informações essenciais?  
 

Crie o seu Login da Lion Account   
 

O Member Portal – permite que você acesse todos os aplicativos do Lions: MyLion, MyLCI, Insights, 
Learn e Shop. 
 
Faça login no Member Portal com sua Lion Account – um login único e fácil de usar em nosso 
ecossistema digital.  Não tem uma Lion Account? Cadastre-se aqui.  

 
Instruções para se cadastrar e obter senha - Estas instruções fáceis vão ajudar você a conseguir acesso 
ao MyLCI, caso ainda não tenha configurado seu perfil.  
 

MyLION - Conectar. Servir. Reportar! É neste site que os clubes reportam serviços, planejam os projetos de 
serviço, se conectam com outros Leões e criam perfis pessoais. Se você tiver dúvidas sobre o MyLION, 
envie um e-mail para MyLION@lionsclubs.org.  

 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:DGETravel@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://www.lionsclubs.org/pt/global
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt/categories/360002949274-assist%C3%AAncia%20t%C3%A9cnica
mailto:MyLION@lionsclubs.org
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MyLCI - Ferramentas para os líderes Leões! Este site é o local onde o clube pode gerenciar seus associados, 
criar perfis de distrito e clube, verificar a elegibilidade dos eleitores, documentar e planejar convenções, 
bem como verificar o status da solicitação de fundação de novos clubes.  Se você tiver dúvidas sobre o 
MyLCI, envie um e-mail para myLCI@lionsclubs.org.  
 

• Relatório de Realizações de Clube:  Este relatório fornece uma visão geral útil sobre os clubes 
para quando os visitar. Ele apresenta informações úteis sobre o quadro associativo, prêmios, 
dirigentes e muito mais.  

 
• Convidado do distrito   - O governador de distrito pode atribuir acesso de administrador 

convidado a até cinco Leões adicionais para que lhe auxiliem a administrar.   
 

• Quem tem acesso - Certifique-se de que a sua equipe distrital também tenha pleno 
conhecimento de como usar o MyLCI como um recurso essencial para informações. 

 
• Downloads de dados para contato de associados  - Use esta função fundamental do MyLCI para 

criar listas de endereços de correspondência, endereços de e-mail e telefones para facilitar a 
comunicação. 

 
• Lista de delegados  - Lista de associados elegíveis por clube para votar.  

 
• Lista de falecidos  - Lista de Leões que faleceram recentemente. 

 
• Relatórios do quadro associativo - Essas informações estão disponíveis no menu da Central de 

Atendimento na página inicial após o login no MyLION/MyLCI.  
 
• Relatório de Registros de Associados - Mostra a lista do clube e o status, contagem de 

associados e data do último relatório de associados. 
 

• Vagas de Dirigentes de Clube  - Lista os cargos de dirigentes de clubes que estão vagos para 
cada clube. 

 
• Resumo do Quadro Associativo  - Resumo dos tipos de associados e gênero por clube. 

 
• Relatórios Cumulativos  - Relatórios cumulativos de associados e sumário de clube do ano 

Leonístico até a data do relatório 
 

• Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes  - Mostra todas as informações importantes 
sobre o status do clube, contagem de associados e histórico de envio de relatórios de todos 
os clubes do distrito.  

 
Insights – Visão geral abrangente de LCI nas áreas de Quadro Associativo, Atividade de Serviço, Doações e 
Força do Clube.  Também constam o progresso das Metas do Distrito e Learn.   

mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/


 

   
Voltar ao Índice  E-Book de Distrito |6 

Learn - Oferece aos Leões um local central para realizarem os cursos do Centro Leonístico de Aprendizagem 
(LLC), buscar por institutos internacionais de LCI (ALLI, FDI e LCIP) ver os treinamentos locais conforme 
reportados pelos Coordenadores da GLT de Distrito Múltiplo e Distrito e permite que Leões e Leos acessem 
individualmente o respectivo relatório “Meu histórico de aprendizagem”.  
 
Lions Shop – Uma maneira fácil de encomendar os materiais mais comuns para clubes e artigos com a 
marca de Lions Clubs International.  Os presidentes, secretários ou tesoureiros de clube podem fazer 
login em sua conta da Shop por meio do Portal do Associado e usar os fundos do clube para comprar 
itens.  Se você tiver dúvidas sobre materiais para clube, envie um e-mail para 
clubsupplies@lionclubs.org. 

 
Estamos aprimorando as nossas ferramentas digitais 

 
Em meados de 2023, combinaremos MyLion, MyLCI e Insights, juntamente com algumas ferramentas e 
funcionalidades adicionais, em uma nova experiência unificada chamada Lions Portal. O novo sistema 
oferecerá os mesmos recursos e funcionalidades disponíveis atualmente, mas com uma experiência 
mais consistente e eficiente. Descubra mais aqui.  
 
O gabinete do distrito 

 
Ao formar a equipe distrital e o gabinete, consulte o Estatuto e Regulamentos do seu próprio distrito para 
cargos adicionais de gabinete que talvez possam estar incluídos.   
 
Modelo de Estrutura de Distrito – Organograma do Gabinete Distrital 
 
Este gráfico do Modelo de Estrutura de Distrito representa uma sugestão de estrutura para o gabinete 
distrital e inclui os Coordenadores da Equipe Global de Ação de Distrito. O Estatuto e Regulamentos 
Internacionais preveem estes cargos:   
 
Dirigentes - Estes cargos só podem ser registrados no MyLCI pelos funcionários administrativos da Divisão 
de Distritos e Clubes.   

 
Ex-Governador de Distrito Imediato - Recursos para ex-governadores de distrito para ajudar a mantê-los 
informados e envolvidos e aperfeiçoar as habilidades de liderança 

 
Governador de Distrito - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do Governador de Distrito .  
 
Primeiro Vice-Governador de Distrito/DGE - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do 
Primeiro Vice-Governador de Distrito.  
 
Segundo Vice-Governador de Distrito - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do Segundo 
Vice-Governador de Distrito.   

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/digital-products/portal-updates
https://www.lionsclubs.org/resources/79876041
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79876635
https://www.lionsclubs.org/resources/79876300
https://www.lionsclubs.org/resources/79876300
https://www.lionsclubs.org/resources/79876123
https://www.lionsclubs.org/resources/79876123
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Envie o Formulário de Relatório da Convenção imediatamente após a convenção distrital para reportar os 
resultados das eleições de dirigentes para os cargos entrantes da equipe do governador de distrito:   
Dirigentes de Gabinete – podem ser reportados no MyLCI pelo Primeiro Vice-Governador de Distrito/DGE 
depois de 15 de maio:  

 
Secretário de Gabinete e Tesoureiro de Gabinete -  e-Book de Secretário e Tesoureiro de Gabinete   

 
Se você não conseguir preencher o relatório de dirigentes no MyLCI, pode usar um PDF preenchível. 
 

Presidentes de Divisão e Região  
 
Como Governador de Distrito Eleito, você pode reportar os Presidentes de Divisão e de Região no MyLCI ao 
criar a estrutura da divisão e região.  Esta tarefa deve ser concluída logo que você obtiver acesso de 
governador de distrito eleito no MyLCI.   Esta tarefa somente pode ser concluída no MyLCI. 
 
• As instruções para definir as divisões e regiões do distrito incluem:  

 
 Criar as estruturas de divisão e região e designar os presidentes. 
 Designar tanto os clubes atuais e novos para as divisões e manter as divisões. 
 Gerar relatórios das divisões e regiões. 

 
• Recursos para os Presidentes de Divisão e Região - O Centro dos Presidentes de Região e de Divisão 

facilita o acesso a informações pertinentes aos presidentes de divisão e região. 
 
• Abordagem Global do Quadro Associativo – Presidentes de Região e Divisão: Explore a webpage 

criada para ajudar os presidentes de divisão e região a se concentrarem em ferramentas e recursos 
para auxiliar no “Processo para o sucesso”.  O processo foi elaborado não apenas para desenvolver 
os clubes, mas para inspirar novas ideias, envolver verdadeiramente o quadro associativo 
(melhorando a conservação) e capacitar os líderes atuais e futuros do clube para liderar.  CRIAR UMA 
EQUIPE, CRIAR UMA VISÃO, CRIAR UM PLANO, CRIAR SUCESSO! 
 

• Prêmios de Divisão e Região  - Os requisitos estão programados de maneira a otimizar os recursos 
mencionados.  Faça planos logo e atinja os requisitos conforme sugerido ao longo do ano de forma 
que cada dia conte!  

 
• Workshop para Presidente de Divisão – Este workshop conduzido por instrutor foi criado para 

oferecer aos presidentes de divisão e região uma compreensão básica das suas funções e 
responsabilidades, estabelecendo metas de divisão significativas, avaliando a saúde do clube e 
usando o Método dos 5 Porquês para resolver problemas dentro da sua divisão.  O workshop 
também inclui uma Folha de Dicas para a Apresentação Virtual do Workshop do Presidente de 
Divisão, para que o workshop possa ser adaptado da apresentação feita por um instrutor para uma 
realizada virtualmente.  

  

https://www.lionsclubs.org/resources/79876155
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://www.lionsclubs.org/resources/79876858
https://www.lionsclubs.org/resources/79876215
https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/zone-and-region-awards
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
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Coordenadores de Distrito   
 
Os Coordenadores da Equipe Global de Ação trabalham como uma equipe para desenvolver e atingir as 
metas de distrito, gerar sinergia e novas oportunidades para os clubes liderarem, crescerem e servirem.   
 
Veja abaixo os links para as descrições dos cargos.  Há materiais de apoio adicionais disponíveis na 
webpage da Equipe Global de Ação .  
 
• Coordenador da Equipe Global de Liderança de Distrito - Este coordenador serve por um ano e é 

nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.   
 
• Coordenador da Equipe Global do Quadro Associativo de Distrito - Este coordenador serve por um 

ano e é nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.   
 
• Coordenador da Equipe Global de Serviços de Distrito - Este coordenador serve por um ano e é 

nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.   
 

• Coordenador da Equipe Global de Extensão de Distrito - Este coordenador serve por um ano e é 
nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.   
 

Coordenadores de LCIF de Distrito – Este coordenador nomeado através de LCIF ajuda a fortalecer LCIF, 
possibilitando que a Fundação avance seu trabalho humanitário em todo o mundo.  
 

Assessores de distrito   
. 
Lions Clubs International reconhece oficialmente 14 assessores de comitês de distrito.  Reporte os 
assessores e coordenadores usando o MyLCI ou o formulário em PDF preenchível.  Os mandatos têm um 
ano de duração, a menos que esteja especificado de outra forma.   
 
• Convenção - O Assessor de Convenções trabalha em nome do Governador de Distrito para realizar 

uma convenção bem-sucedida para os associados Leões do distrito. 
 

• Câncer infantil – Este Leão promove a conscientização e instrução dos Leões e Leos a respeito do 
câncer infantil e identifica oportunidades para possíveis serviços em benefício das famílias atingidas 
e para apoiar os serviços médicos existentes. 

 
• Diabetes - Este Leão organiza projetos de serviços eficazes para ajudar a combater o diabetes nas 

comunidades do distrito. 
 
• Meio ambiente - Este Leão fornece a assistência de que os clubes necessitam para organizar projetos 

de serviços ambientais no distrito.  
 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-action-team-roles-resources
https://www.lionsclubs.org/resources/79875661
https://www.lionsclubs.org/resources/94598080
https://www.lionsclubs.org/resources/94590972
https://www.lionsclubs.org/resources/134671170
https://www.lionsclubs.org/resources/79877061
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/resources/79876975
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/info-for-childhood-cancer-chairperson
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/info-for-diabetes-chairperson
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/info-for-environment-chairperson
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• Comitê Honorário - Esta webpage suporta os ex-governadores de distrito para se manterem 
envolvidos, apoiando os clubes para promover harmonia em todo o distrito.  

• Fome - Este Leão fornece a assistência de que os clubes necessitam para organizar projetos de 
serviços ambientais no distrito.  

 
• Tecnologia da Informação - Este assessor auxilia os líderes de distrito e clubes com as ferramentas de 

mídia social, e-Districthouse e e-Clubhouse.  
 
• Leo Clube - Os assessores de Leo clubes contribuem para o sucesso dos seus distritos por meio da 

promoção, desenvolvimento e apoio contínuo de Leo clubes.  Estão disponíveis nomeações para 
mandatos de um ou três anos.  
 

• Representantes Leo e Leo-Lion – Ajudam a trazer vozes e perspectivas mais jovens ao âmbito distrital 
e criar conexões mais fortes entre Leos e Leões.    

 
• Assessor de marketing – A página de ideias de publicidade oferece desde folhetos básicos a mídias 

sociais.  
 
• Assessor do Concurso do Cartaz sobre a Paz – Este assessor auxilia o governador de distrito com o  

Concurso do Cartaz sobre a Paz no distrito.  
 
• Visão - Este assessor organiza projetos de serviços visuais no distrito e motiva os Leões a realizarem 

projetos de serviço. 
 
• Acampamentos e Intercâmbios Juvenis- Este assessor supervisiona o Programa de Acampamentos e 

Intercâmbios Juvenis e ajuda a trazer jovens de diferentes países a um contato significativo uns com 
os outros, facilitando a troca de ideias, costumes e pontos de vista culturais.  

 
• Lions Quest - Este é o Programa Juvenil mais abrangente da Fundação de Lions Clubs International, o 

qual proporciona aos jovens habilidades positivas de vida.   
 

Encomenda de itens através de Materiais para Clubes de LCI    
 
Os Governadores de Distrito obtêm acesso às contas do seu distrito em 1º de julho de cada ano.  Veja aqui 
alguns links aos itens solicitados com mais frequência na loja Lions Shop. 
 
•  Prêmios e Reconhecimentos– Esta seção contém uma grande variedade de produtos para ajudá-lo a 

reconhecer os Lions clubes que se destacarem.  Alguns dos prêmios distritais mais populares são:  
• Medalhas de Dirigentes de Distrito 
• Apêndices dos Assessores de Distrito 
• Medalha Prêmio do Governador de Distrito  
• Fitas e Barras 

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/info-for-hunger-chairperson
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
http://members.lionsclubs.org/pt/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/leo-club-chairpersons
https://cdn2.webdamdb.com/md_w7ZbBKvaFBu892Hh.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79877083
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/info-for-vision-chairperson
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/information-for-YCE-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/m1
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g4682
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g171
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/ribbons-bars
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• Crachás - O crachá de dirigente de distrito é usado por todos os dirigentes de distrito além do 
governador de distrito ou ex-governador de distrito. Os crachás de identificação para os seguintes 
dirigentes e seus acompanhantes são emitidos somente UMA VEZ gratuitamente pela Divisão de 
Administração de Distritos e Clubes.  Algum crachá adicional ou de reposição tem que ser 
encomendado diretamente através da Lions Shop.  
 

• Governador de Distrito Eleito e acompanhante  
• Governador de Distrito cessante e acompanhante 

 
• Distintivos de lapela para Dirigentes de Distrito – Disponível para todos os principais títulos de 

distritos.  
 

• Distintivos de lapela de Ex-Governador de Distrito – Além do distintivo de lapela padrão, itens 
especiais estão disponíveis para homenagear os ex-governadores de distrito.  
 

• Emblema de Governador de Distrito – Um emblema luxuoso de aproximadamente 13cm de diâmetro 
para uso nos blazers do Governador de Distrito e outros vestuários. 
 

• Emblema de Dirigente de Distrito – Um emblema luxuoso de aproximadamente 13cm de diâmetro 
para uso em blazers de dirigentes de distrito e outros vestuários.  
 

• Kit de Posse de Novos Associados - Este kit é para novos associados de clubes já existentes.  Cada 
governador de distrito recebe 50 kits no início do ano Leonístico.     
 
 Se forem necessários kits adicionais ao longo do ano, pode-se fazer o login na Lion Account e 

solicitar kits na Lions Shop.  Veja que você não poderá adicionar kits ao carrinho se não 
estiver logado.  

 Os kits para novos associados dos clubes recém fundados estão sendo oferecidos de uma 
forma diferente e não estão disponíveis através de Materiais para Clubes. Para mais 
assistência, entre em contato pelo e-mail newclubs@lionsclubs.org.  

 
• Kit do Cartaz sobre a Paz - Os kits estão disponíveis para compra de 15 de janeiro a 1º de outubro. 

 
• Coleção Nós servimos – Não se esqueça de conferir frequentemente a coleção Nós servimos para 

novos itens! 
 
Se você ainda tiver dúvidas sobre materiais para clube, envie um e-mail para clubsupplies@lionsclubs.org. 
 

Subsídios 
 
 Subsídios de LCI - Há subsídios disponíveis para vários programas da associação destinados a aumentar o 
quadro associativo, promover as atividades do clube e desenvolver a liderança juvenil.    
 

https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/meeting-supplies/Name-Badges
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/pins/products/b14
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/search?q=Past+District+Governor+Lapel+Tack
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150dg
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p
mailto:newclubs@lionsclubs.org
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/ppk1?variant=31075715121232
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/we-serve
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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• Simpósios de Novas Vozes – Os simpósios são ferramentas úteis para identificar necessidades e 
oportunidades de serviço relevantes que despertarão o interesse de pessoas de todas as idades e 
origens da comunidade.   

 
• Workshop de Novas Vozes – O workshop reúne um grupo diversificado pequeno de Leões para 

explorar fatores que envolvem o recrutamento e a conservação de todos os indivíduos de várias 
etnias, gêneros e faixas etárias em partes específicas do mundo.  
 

• Subsídio de Liderança para Leos - O Programa oferece assistência financeira a um distrito múltiplo, 
subdistrito ou distrito único de Lions interessado em organizar uma conferência de liderança de 
Leos. 

 
• Subsídio para o Desenvolvimento do Quadro Associativo - Visa iniciativas de marketing que se 

concentrem em iniciar novos clubes e aumentar o quadro associativo. 
 
• Subsídio de Marketing – Este subsídio foi criado para auxiliar distritos únicos ou múltiplos a 

aumentarem a conscientização pública sobre os Leões e os programas Leonísticos.  
 
• Formulário de Reembolso do -Este programa de subsídio oferece fundos para bancar as despesas 

relacionadas ao treinamento em âmbito de distrito múltiplo do primeiro e segundo vice-
governadores de distrito.  

 
• Programa de Subsídios de Distrito para o Desenvolvimento de Liderança – Este programa de 

subsídios oferece fundos para bancar as despesas relacionadas ao treinamento em âmbito de distrito 
dos presidentes de divisão.  
 

• Programa de Subsídios para Institutos de Desenvolvimento de Liderança - Este programa de 
subsídios oferece fundos a distritos múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões provisórias 
sem distrito para conduzir um Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) ou Instituto 
Regional de Liderança Leonística (RLLI).  
 

Subsídios de LCIF  
 
LCIF oferece uma ampla variedade de subsídios para apoiar o serviço que os Leões prestam às 
comunidades locais e ao mundo. Por décadas, LCIF contribuiu com os esforços dos Leões nas áreas de 
enfoque da visão, socorro após catástrofes, juventude e causas humanitárias. Visite o kit de ferramentas 
dos subsídios de LCIF para maiores informações.  

 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79877044
https://www.lionsclubs.org/resources/79876707
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/grant-types/marketing-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/pt/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/pt/lcif-grants-toolkit
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Gerenciamento do Tempo: planejamento da sua agenda para o ano  
 
Você pode achar que a sua agenda diária se encha rapidamente ao servir como governador de distrito.  Se 
você começar o seu calendário mestre, dedicando tempo aos eventos e obrigações pertinentes a sua 
posição, conseguirá mais facilmente priorizar outros eventos que talvez não tenha antecipado.  Comece o 
plano mestre priorizando eventos que você seja obrigado a participar ou liderar e programe-se 
adequadamente para os eventos que requeiram um tempo considerável e compromisso de viagem.  
Eventos Internacionais  
 
• Calendário de Eventos de Lions Clubs International - Este calendário da sede internacional contém os 

próximos eventos e prazos importantes de inscrição para prêmios, com informações sobre os 
eventos de serviços globais. 

 
• Convenção Internacional - LCICON é uma ótima webpage que proporciona um único local para tudo 

que você precisa para participar do principal evento de Lions Clubs International, incluindo inscrições 
on-line, locais, programas da convenção e excursões locais.   

 
Eventos de âmbito distrital - Você é diretamente responsável por conduzir estes eventos ou participar 
ativamente deles.  
 
• As reuniões do Gabinete de Distrito são realizadas em cada trimestre do ano Leonístico.   

 
• Convenção Distrital - Cada distrito deve realizar uma convenção anual de acordo com o Estatuto e 

Regulamentos Internacionais.    
 
• Reunião do Conselho de Governadores -  O seu Conselho de Governadores - descreve as atividades 

do distrito múltiplo e a sua função.  
 
Visitas a clubes - Você pode fazer uma visita anual a cada clube do distrito para apoiar a saúde do clube, 
facilitar a comunicação aberta e divulgar programas e eventos.   Visite a nossa webpage “Faça contar a sua 
visita ao clube!” para se informar mais.  
 
Oportunidades ou eventos de aprendizagem - você desempenhará um papel importante em fornecer 
apoio no desenvolvimento para os dirigentes de clube e líderes distritais. Para outras perguntas ou 
assistência para os itens abaixo, entre em contato com a Equipe Global de Ação local - Coordenador da 
GLT.  
 
• Orientação para Dirigentes de Clube - As ferramentas para fazer treinamento autoguiado 

individualmente estão disponíveis no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC).  
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lcicon.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79876137
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://myapps.lionsclubs.org/?
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• Workshop para Presidente de Divisão – Este workshop conduzido por instrutor foi criado para 
oferecer aos presidentes de divisão e região uma compreensão básica das suas funções e 
responsabilidades, estabelecendo metas de divisão significativas, avaliando a saúde do clube e 
usando o Método dos 5 Porquês para resolver problemas dentro da sua divisão.  O workshop 
também inclui uma Folha de Dicas para a Apresentação Virtual do Workshop do Presidente de 
Divisão, para que o workshop possa ser adaptado da apresentação feita por um instrutor para uma 
realizada virtualmente.  
 

• Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito  – Este treinamento combina tarefas online 
disponíveis no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC), com um workshop conduzido por instrutor 
para abordar o papel e as responsabilidades, bem como habilidades necessárias para ser bem-
sucedido.  

 
• Programa de Mentor do Lions – Este programa oferece oportunidades para o desenvolvimento 

pessoal que ajuda os associados a perceberem o potencial das suas habilidades e conhecimentos 
singulares. 
 

• Institutos Avançados de Liderança Leonística (ALLI) – Este instituto desenvolve habilidades e 
conhecimentos valiosos de LCI/LCIF para os Leões que aspiram a cargos de liderança além dos seus 
clubes.  
 

• Institutos de Preparação de Instrutores (FDI) – Este instituto oferece habilidades fundamentais de 
treinamento para Leões que desejam liderar e treinar outros em nível local.  Inclui oportunidades 
para praticar a facilitação em um ambiente de sala de aula.    
 

• Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP) – Este programa serve como o caminho pelo qual 
os Leões podem se candidatar para se tornarem instrutores certificados e manter essa certificação 
por meio do desenvolvimento profissional. Os Leões que se tornarem certificados são elegíveis para 
servir como instrutores em institutos aprovados localmente. Institutos de Lions Clubs International*, 
Seminário de 1º VDG/DGE e outros eventos relacionados a treinamento.  O treinamento do LCIP 
oferece aos Leões qualificados conhecimento sobre o método de facilitação de LCI e uma 
oportunidade de serem avaliados para receber certificação.  A certificação exige que o Leão facilite 
com sucesso uma sessão de treinamento de 60 minutos.  Os Leões certificados têm que se 
recertificar completando os cursos de desenvolvimento profissional online obrigatórios a cada 
quatro anos para manter a certificação no LCIP. *Para ser considerado como instrutor em institutos 
de Lions Clubs International, o candidato tem que conseguir se comunicar em inglês. 

 
• Institutos de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) –Este instituto é oferecido através do Programa 

de Institutos Locais e prepara os Leões para cargos de liderança em nível de clube.  Há apoio 
financeiro disponível para distritos múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões provisórias 
sem distrito através do Programa de Subsídios para Institutos de Desenvolvimento de Liderança.  

 

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
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• Institutos Regionais de Liderança Leonística (RLLI) –Este instituto é oferecido através do Programa de 
Institutos Locais e prepara os Leões para cargos de liderança em todos os níveis.  O currículo é 
personalizado para se adequar às necessidades de treinamento e desenvolvimento de cada área.  Há 
apoio financeiro disponível para distritos múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões 
provisórias sem distrito através do Programa de Subsídios para Institutos de Desenvolvimento de 
Liderança.  

 
• Programa de Institutos Locais - Este programa aprimora o Programa de Institutos Internacionais para 

o Desenvolvimento de Liderança, oferecendo opções para os líderes locais administrarem e 
adaptarem o treinamento em distritos múltiplos, distritos e/ou áreas não distritais.  Há inscrições 
disponíveis para o Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI), Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes (ELLI), Instituto Avançado de Liderança Leonística (ALLI) ou Instituto de Preparação de 
Instrutores (FDI).  Para obter mais informações, entre em contato com: institutes@lionsclubs.org  
  

O Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC), que se pode acessado com as credenciais da Lions Account, 
oferece a todos os Leões e Leos a oportunidade de aprender e aprimorar o conhecimento sobre os 
fundamentos Leonísticos e habilidades de liderança por meio de cursos interativos on-line. 
 
Eventos em âmbito de Área Jurisdicional - Fóruns de Lions Clubs International  - Todos os Leões da área 
jurisdicional em que o fórum é realizado estão convidados a participar. 
 

Convenção, eleições e preenchimento de vagas do distrito 
 

Convenções de distrito 
 
• Como planejar uma Convenção de Distrito – Esta página contém um guia dos principais 

componentes para uma convenção de distrito ou distrito múltiplo bem-sucedida. 
 
• Solicitação de Oradores Oficiais – Use este formulário on-line para solicitar um orador internacional. 

 
Eleições de distrito 

 
• Procedimento para eleições distritais - Fornece orientação ao distrito sobre as normas e disposições 

relacionadas à realização da convenção e eleições de distrito.  
 
• Relatório da Convenção de distrito – Use este formulário preenchível para confirmar os resultados da 

eleição.  
 
• Procedimento para queixa relativa a eleições de Dirigente Internacional e Vice-Governador de 

Distrito – Este oferece os procedimentos para a audiência de queixas estatutárias referentes a 
irregularidades em eleições de governador de distrito/primeiro e segundo vice-governadores de 
distrito. 

 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/forums
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://members.lionsclubs.org/PO/resources/speaker-request-form.php
https://www.lionsclubs.org/resources/79876324
https://www.lionsclubs.org/resources/79876155
https://www.lionsclubs.org/resources/79875788
https://www.lionsclubs.org/resources/79875788
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Preenchimento de vagas   
 
• Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de governador de distrito, consulte o 

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, Anexo B e "Regras de Procedimento da Reunião 
Especial para Recomendar a Nomeação de um Leão como Governador de Distrito". 

 
• Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de primeiro 

ou segundo vice-governador de distrito, consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, 
Anexo C e "Regras de Procedimento da Reunião Especial para Recomendar a Nomeação de um Leão 
como Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito". 

 
• Supremacia dos Modelos Padrão - Consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no 

Manual de Normas da Diretoria no Capítulo VII, Página 1.   
 

Como reportar preocupações e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre 
eleições ou preenchimento de vagas no seu distrito, envie um e-mail para iberoamerican@lionsclubs.org.  
 

Visitas a clubes 
 

Preparação para a visita a clubes - Veja aqui relatórios úteis para obter informações sobre os principais 
indicadores da saúde do clube. Visite a nossa webpage “Faça contar a sua visita ao clube!” para se 
informar mais.  

 
• Abordagem de equipe para as visitas a clubes - Compartilhar as visitas a clubes com os três membros 

da Equipe do Governador de Distrito oferece muitos benefícios positivos tanto para os líderes 
distritais como para os clubes. 

  
• Avaliação da Saúde dos Clubes - Este importante relatório mensal oferece uma rápida análise dos 

indicadores-chave da situação para todos os clubes do distrito. 
 

• Relatório de Realizações de Clube – disponível no MyLCI, este relatório fornece uma visão geral útil 
dos clubes quando você visita.  Ele apresenta informações sobre o quadro associativo, prêmios, 
dirigentes, projetos de serviço e doações à LCIF e muito mais.  

 
• Recap do DG - Este relatório ajuda o governador de distrito a acompanhar o saldo dos clubes devido 

a LCI. 
 
• Demonstrativos de Contas/Quotas do Clube - Os governadores de distrito podem ver rapidamente os 

saldos atuais das contas individuais de cada clube quando acessarem o MyLCI em “Meus Lions 
Clubes/Demonstrativos/Quotas”.  Para mais perguntas sobre os demonstrativos, entre em contato 
com o Departamento de Cobranças de Associados em Membershipbilling@lionsclubs.org  

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876492
https://www.lionsclubs.org/resources/79876492
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_7_pt.pdf
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/resources/79876240
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79876665
https://myapps.lionsclubs.org/?
mailto:membershipbilling@lionsclubs.org
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• Cerimônia de Posse de Dirigentes – Essa cerimônia inclui um roteiro formal e informal para o evento 
anual de posse de novos dirigentes de clube. 
 

O que levar a cada visita a clube 
 
• Cerimônia de Posse de Novos Associados – Clubes consideram uma honra quando um dirigente de 

distrito pode realizar a posse de novos associados. 
 
• Kits de Novos Associados – Estes kits ajudam a fazer um novo associado se sentir especial com um 

distintivo do Lions, Certificado de Afiliação e um cartão de associado.   
 

Apoio aos clubes 
 

Recursos para a qualidade dos clubes  
 

• Modelo de Estrutura de Clube - Este organograma exibe a estrutura sugerida para a liderança de um 
clube, incluindo a Diretoria, Dirigentes e Assessores.   

 
• Iniciativa para a Qualidade do Clube - O Processo de Excelência de Clube é um processo interativo e 

divertido, que une os associados para que vejam como o clube está hoje e como será amanhã. 
 
• O seu clube, a sua maneira!  - Este recurso oferece ideias de maneiras pelas quais os clubes podem 

personalizar as reuniões, proporcionando uma experiência agradável aos associados.  
 

• Webpage de Planeje o sucesso do seu clube (Abordagem Global do Quadro Associativo) – Esta 
página foi desenvolvida para ajudar os clubes a atrair novos associados, superar desafios e 
desenvolver novas metas e estratégias.  Os clubes podem usar este guia de planejamento e 
PowerPoint  para descobrir os pontos fortes, maneiras de melhorar e novas oportunidades que os 
ajudarão a crescer e prosperar!  Os formulários de planejamento ajudam a desenvolver uma visão, 
avaliar as necessidades do clube e organizar o seu plano para uma implementação bem-sucedida.   
 

• Formulário de pedido de materiais para melhorar a qualidade do clube - para os recursos listados 
acima e Leão Orientador Certificado, use este formulário para solicitar materiais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/92147745
https://www.lionsclubs.org/resources/79876393
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p
https://www.lionsclubs.org/resources/79875605
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson/plan-for-your-clubs-success
https://www.lionsclubs.org/resources/118940595
https://www.lionsclubs.org/resources/118940831
https://www.lionsclubs.org/resources/119266823
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Recursos para fortalecer clubes em dificuldades  
 
• Reestruturação e reativação de clubes  - Há diversos níveis de apoio para ajudar a fortalecer os 

clubes fracos e reativar os clubes que foram cancelados ou colocados em status quo.  
 
• Reestruturação de clubes: A reestruturação de clubes permite que os governadores de distrito 

tenham mais flexibilidade para concentrar os esforços em apoiar clubes fracos, eliminando os limites 
às visitas.  A reestruturação de clubes visa as áreas de reestruturação, recrutamento de novos 
associados, treinamento de dirigentes e prestação de importantes serviços comunitários. Para clubes 
que precisem de assistência, preencha o Formulário de Reestruturação de Clubes e obtenha as 
devidas assinaturas.  
 

• Formulário de Recomendação de Status Quo - Este formulário é usado para recomendar que um 
clube seja colocado em status quo por deixar de cumprir qualquer uma das Obrigações dos Clubes.  
Consulte o Manual de Normas da Diretoria no Capítulo V. 

 
• Relatório de Reativação do Clube - Este formulário é necessário tanto para os clubes que desejem 

sair do Status Quo como para aqueles que queiram rescindir um cancelamento de carta constitutiva 
(dentro de um período de doze meses). 

• Normas de Suspensão Financeira - Pertinente a um tipo de Status Quo especificamente associado ao 
não pagamento das quotas internacionais.   

 
• Status Protetor - Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V, Parágrafo F. O governador 

de distrito pode solicitar este status para um clube em uma área com distúrbios civis ou políticos ou 
calamidades naturais catastróficas.  
 

• Programa de Leão Orientador e de Leão Orientador Certificado - Este programa foi criado para 
ajudar os novos clubes a terem êxito, mas também está disponível para apoiar clubes mais velhos 
que queiram se renovar e retomar o enfoque do clube.  

 
Como reportar preocupações a LCI e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre 
um clube do seu distrito, envie um e-mail para clubstatus@lionsclubs.org.  
 

Prêmios e reconhecimentos de clubes  
 
• Prêmio de Excelência de Clube - Os clubes e distritos que excederem as expectativas em serviço 

comunitário, aumento de associados, comunicação e administração organizacional podem se 
qualificar para os tão prestigiados Prêmios de Excelência. 

 
• Prêmios e Reconhecimentos de Leos - Lions Clubs International oferece vários prêmios como 

reconhecimento de Leos e Leões ativos no Programa de Leo Clube. Há mais de 20 programas de 
prêmios para reconhecer as realizações. 

 

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063434
https://www.lionsclubs.org/resources/79876179
https://www.lionsclubs.org/resources/79875772
https://www.lionsclubs.org/resources/79876879
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_5_pt.pdf
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
mailto:clubstatus@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/leo-awards-and-recognitions
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Como promover harmonia entre os clubes constituídos 
 

Como evitar e resolver disputas  
 
O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um mecanismo para resolver 
disputas na organização de Lions sem a necessidade de uma audiência probatória formal.  Visando atingir 
esta meta, a Diretoria Internacional adotou as regras de procedimentos para apresentação de queixas, 
disputas, ou reclamações que surgirem devido a questões quanto ao Estatuto e Regulamentos 
Internacionais, Normas da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou 
distrito (único, sub e múltiplo).  Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, disputas ou 
reclamações de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas e procedimentos adotados 
pela Diretoria Internacional.  Consequentemente, a Diretoria Internacional adotou o Procedimento de 
Resolução de Disputas de Clube, Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de 
Resolução de Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os 
assuntos Leonísticos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo.  
 
• Diretrizes sobre Resolução de Disputas - O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e 

distritos (únicos, sub e múltiplos) sobre como seguir os Procedimentos de Resolução de Disputas de 
Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser resolvidos através de 
processos informais.  Tais diretrizes suplementam as normas adotadas pela Diretoria Internacional e 
não têm a intenção de substituir tais normas. 

 
• Procedimento para Resolução de Disputas de Clubes - Este procedimento foi criado para ser usado 

na resolução de problemas dentro de um clube. 
 
• Procedimento para Resolução de Disputas de Distrito - Este procedimento foi criado para questões 

entre clubes ou entre clube(s) e a administração do distrito relativas ao estatuto, regulamentos e 
normas do distrito. 

 
• Procedimento para a Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo - Este procedimento foi criado para 

disputas relativas a questões entre quaisquer clubes ou subdistritos do distrito múltiplo, ou qualquer 
clube ou subdistrito e a administração do distrito múltiplo. 

 
• Procedimento para queixa relativa a eleições de Governador de Distrito/Vice-Governador de Distrito 

- Este documento contém as regras do procedimento para a audiência de queixas estatutárias 
referentes a irregularidades em eleições de governador, primeiro e segundo vice-governador de 
distrito. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876597
https://www.lionsclubs.org/resources/79875745
https://www.lionsclubs.org/resources/79876638
https://www.lionsclubs.org/resources/79877318
https://www.lionsclubs.org/resources/79875788
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Orçamento do DG e reembolso de despesas de viagem 
 

O Governador de Distrito recebe reembolso por eventos relacionados com a administração do distrito e 
cumprimento dos deveres administrativos, tal como previsto nas normas da diretoria.   
 

Normas para o Reembolso de Despesas do Governador de Distrito - Manual de Normas da Diretoria no 
Capítulo IX, Parágrafo B. Definem os eventos reembolsáveis, codificação adequada dos eventos e os 
parâmetros de pagamentos máximos permitidos pelas despesas relacionadas a viagens para o 
cumprimento de tarefas administrativas ligadas à gestão do distrito.   
 
• Formulário em Excel de Relatório de Despesas de Viagem do Governador de Distrito  - Este 

formulário pode ser preenchido on-line e salvo no disco rígido.   Ele contém fórmulas que perfazem 
todos os cálculos matemáticos e proporciona a fácil conversão de moedas quando necessário.   

 
• Dicas de instrução para o formulário de relatório de despesas de viagem do governador de distrito - 

Fornece detalhes de como o relatório de despesas deve ser preenchido.  
 
• Despesas permitidas/proibidas do governador de distrito - Descreve que tipos de eventos podem e 

não podem ser reembolsados.  
 

• Treinamento sobre o relatório de despesas - Este é um curso de treinamento de três módulos 
oferecido no Centro Leonístico de Aprendizagem, acessado com as suas credenciais da Lion Account, 
para facilitar o processo de apresentação das despesas de viagem.   
 

Desenvolvimento do Quadro Associativo  
 
A divisão de desenvolvimento do quadro associativo desenvolve estratégias para incentivar o crescimento 
de novos clubes em distritos e áreas sem distrito, recrutando novos associados para os clubes existentes, e 
aumentando a satisfação associados.  
 
A divisão consegue isso por meio do desenvolvimento de programas, promovendo iniciativas novas e 
existentes, fornecendo treinamento, desenvolvendo e promovendo recursos para apoiar o 
desenvolvimento do quadro associativo e incentivando o aumento de associados por meio de programas 
de premiação.  
 
As prioridades da divisão são o desenvolvimento de novos clubes, fornecendo apoio para que os clubes 
sejam próprios para famílias, capacitando os clubes para serem ativos em um mundo virtual, incentivando 
a conservação em nível de clube, capacitando os Leões para proporcionarem melhores experiências aos 
Leos, criando o movimento Leo e incentivando a transição de Leos para Leões.  
 

Normas da Diretoria para o Quadro Associativo 
 
• Manual de Normas da Diretoria, Capítulo X:  Extensão 
• Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XVII:  Quadro associativo 

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/resources/79877373
https://www.lionsclubs.org/resources/98436406
https://www.lionsclubs.org/resources/104326989
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_pt.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_pt.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_pt.pdf
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Desenvolvimento de Novos Clubes 
 

• Comece um Novo Clube – Esta página destaca os diferentes tipos de clube destinados a atender às 
necessidades dos associados. 

 

 Tradicional – Essa opção de clube oferece flexibilidade para atingir novos grupos de pessoas 
e servir as mais variadas comunidades. 

 

 Clubes de Interesse Especial – Criados para que se forme clubes nos quais os associados 
compartilhem um interesse ou uma paixão em comum, permitindo que eles se conectem de 
forma mais profunda. Por exemplo, eles podem ter o mesmo hobby, profissão, cultura, 
causa comum ou experiência de vida. 

 

 Leo-Lions - Os Lions Clubes de Leo-Lions facilitam a transição de Leos formandos , 
oferecendo isenção do pagamento da joia de admissão e quotas internacionais reduzidas 
pela metade para Leos e colegas qualificados com até 30 anos de idade.  

 

 Universitário – Um Lions clube universitário pode causar impacto positivo tanto na 
comunidade universitária local e em comunidades do mundo todo, além de conectar os 
estudantes, corpo docente e líderes empresários. 
 

 Virtual – Os clubes virtuais usam plataformas online para tratar dos assuntos do clube e 
coordenar o serviço em pessoa.  

 
 Núcleo – Os núcleos permitem que um grupo pequeno de pelo menos 5 pessoas forme um 

grupo autônomo de dentro de um Lions clube e logo faça a diferença na comunidade. 
 
 Leo Clubes – Apresenta à próxima geração os serviços que os Leões oferecem.  

 
• Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes – Este guia ajuda a concluir o processo de extensão 

de um novo clube.   
 
• Workshops de Desenvolvimento de Novos Clubes – A Equipe do Governador de Distrito ou Equipe 

Global do Quadro Associativo de Distrito (GMT) podem enviar uma solicitação para que um consultor 
de desenvolvimento de novos clubes vá ao distrito para treinar e ajudar na formação de novos 
clubes (somente disponível nas Áreas Jurisdicionais 1, 2, 3 e Distritos Múltiplos 201 e 202). 
 

• Workshops de Clube de Interesse Especial – As equipes de distrito e distrito múltiplo podem realizar 
workshops sobre como fundar clubes de interesse especial nas suas comunidades.  Envie um e-mail 
para membership@lionsclubs.org para mais informações.  
 

• Coordenadores do Programa de Clube de Interesse Especial – Esses Leões são indicados pelo 
governador de distrito para liderar a fundação de clubes de interesse especial no seu distrito.  Eles 
são elegíveis para serem reembolsados por despesas relacionadas à fundação se concluírem um 
plano de desenvolvimento de dois ou três clubes.  

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/traditional-lions-club
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/ll1.pdf
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://lionsclubs.org/pt/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/resources/79876591
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/new-club-development-workshop
mailto:membership@lionsclubs.org
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Programas e categorias de associados  
 

Categorias de Associados - LCI oferece várias categorias de associados para atender às necessidades dos 
possíveis associados que talvez não consigam cumprir as obrigações de um associado ativo. Além da 
afiliação comum, LCI oferece os seguintes programas especiais: Visite a nossa página Convide associados 
para obter mais informações.   
 

Quotas Internacionais - O reajuste aprovado para as quotas entrará em vigor a partir de 1º de julho de 
2023.  As quotas para o ano Leonístico de 2023-2024 aumentarão para US$ 46 por ano.  Para saber mais 
sobre a cobrança de quotas atualizadas e ver a cobrança proporcional para os novos associados, visite a 
tabela de Taxas e cobrança de quotas de novos associados.  
 

Novos Associados 
 

• Assessor de Quadro Associativo do Clube – Este guia explicará responsabilidades, dará dicas e 
introduzirá recursos disponíveis para ajudar este assessor com o crescimento do quadro associativo 
do clube. 

 

• Inscrição de Novos Associados – Este arquivo PDF preenchível é uma excelente ferramenta para o 
secretário do clube ter pronta para enviar por e-mail a possíveis novos associados do clube.  

 

• Kit de Novos Associados – Este kit é para novos associados em clubes já existentes.  Cada governador 
de distrito recebe 50 no início do ano Leonístico.  Os kits de novos associados para clubes recém 
fundados não estão disponíveis para venda em Materiais para Clubes. 

 

• Orientação para Novos Associados - Esta webpage contém materiais para ajudar a conduzir a 
Orientação para Novos Associados. 

 

• Dia Mundial da Posse de Leões– Este é um evento mundial para dar boas-vindas aos novos 
associados e proporciona uma oportunidade aos Leões para incentivar o aumento do quadro 
associativo e a conscientização pública sobre a organização.  
 

Subsídios e simpósios  
 
• Subsídio para o desenvolvimento do quadro associativo - Estão disponíveis Subsídios para o 

Desenvolvimento do Quadro Associativo de forma competitiva para ajudar as regiões a capturar 
estes novos mercados e testar novas estratégias de marketing, particularmente onde a afiliação 
tenha apresentado redução. 
 

Compromisso de servir  
 
A missão do Lions Clubs Clubes International é empoderar os voluntários para que possam servir as 
comunidades, atender necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através 
dos Lions clubes.  LCI se empenha em unir Leões e Leos no combate a preocupantes desafios globais 
através do desenvolvimento e apoio a oportunidades de serviços estratégicos, abrangentes e mensuráveis.  

https://www.lionsclubs.org/resources/79876674
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://www.lionsclubs.org/resources/79876737
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79877360
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
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Causas Globais 
 

Nos últimos 100 anos, a generosidade dos Leões e Leos se multiplicou além de fronteiras, oceanos e 
continentes.  Com mais de 1,4 milhão de associados, nós agora temos a oportunidade de realmente mudar 
o mundo.  É por isso que estamos unificando o serviço global em torno de cinco áreas de necessidade.  
Essas Causas Globais apresentam desafios significativos para a humanidade e acreditamos que seja a nossa 
vez de enfrentá-los.  
 

 Câncer infantil  
 Diabetes  
 Meio ambiente  
 Fome   
 Visão  

 
A Jornada de Serviços 

 
A Jornada de Serviços é uma abordagem para viver e servir bem.  Para fazermos uma diferença real que as 
pessoas possam ver e sentir.  Ela abrange quatro fases simples: Aprender, Descobrir, Agir e Comemorar.  
Adoramos essas palavras porque elas transcendem fórmulas organizacionais.  Elas não têm fronteiras.  Elas 
são a essência dos Leões e Leos.  Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, quando 
servimos, nós crescemos.  E não pretendemos parar nunca.  O serviço é a nossa jornada.  Vamos explorá-la 
juntos.   
 

Kit de Ferramentas de Serviços 
 

Adora servir, mas não sabe ao certo por onde começar?  Procurando por novas ideias para inspirar seu 
clube? O Kit de Ferramentas de Serviços apresenta recursos desenvolvidos para ajudar os Leões a avaliar, 
posicionar e ativar seus clubes para um maior impacto.  
 

 Iniciativa para a Qualidade do Clube  
 Avaliação das Necessidades Comunitárias e de Clubes 
 Desenvolvimento de Parcerias Locais  
 Guia para a angariação de fundos 

 
 
Plataforma de lançamento de serviços  
 

Inicie a contagem regressiva para servir! Esta ferramenta interativa vai conectar você aos recursos de 
planejamento prontos para usar, que o ajudam a servir às causas com as quais você se importa.   
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://www.lionsclubs.org/resources/81796175
https://www.lionsclubs.org/pt/resources/81794016
https://www.lionsclubs.org/resources/80121093
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-launchpad
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Programas de serviços 
 

Lions Clubs International se empenha em unir Leões e Leos no combate a preocupantes desafios globais 
através do desenvolvimento e apoio a programas de serviços estratégicos, abrangentes e mensuráveis.  
 

 Exames do Diabetes Tipo 2 
 Strides pela Conscientização do Diabetes 
 Acampamentos para diabéticos 
 Grupos de apoio para diabéticos 
 Bancos Leonísticos de Olhos 
 Exames de visão 
 Reciclagem de óculos 
 Acampamentos e Intercâmbios Juvenis  

 
Programas de Câncer Infantil, Meio Ambiente e Fome em breve! 
 

Planners para projetos de serviço e ideias para projetos de serviço 
 

Os planners para projetos de serviços são uma coleção de ferramentas que podem ser baixadas, criadas 
para clubes que estejam prontos para se envolver nas nossas causas globais nas suas comunidades.   
 
Além dos programas de serviços e planners de projetos de LCI, existem muitas maneiras pelas quais os 
clubes podem servir dentro das nossas causas globais. Veja abaixo os links para ideias de projetos para 
iniciantes, intermediários e avançados, bem como maneiras de começar a saber mais sobre cada causa.  
 
• Câncer infantil 
• Diabetes  
• Meio ambiente  
• Fome   
• Visão  

 
Defesa de causas  
 
Os Leões e Leos ouvem as necessidades de suas comunidades e usam suas vozes para falar em nome 
das pessoas a quem servem.  Clubes de todo o mundo participam de ações de defesa de causas por 
meio da conscientização e informação da comunidade, legislação e políticas públicas, eventos e 
parcerias.  Como líderes comunitários, Leões e Leos aumentam a conscientização sobre as causas pelas 
quais se preocupam, instruem os membros da comunidade sobre questões importantes e criam 
mudanças positivas.   Visite o kit de ferramentas para descobrir:  
 

• O que é a defesa de causas?  
• Estratégia e programas de defesa de causas do Lions 
• Recursos de defesa de causa específicos para o país 

https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day%23project#.
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes/strides
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-camps-program
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-peer-support-groups
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/lions-eye-banks
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/vision-screening
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/recycle-eyeglasses
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/pt/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
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• Relação de Lions International com as Nações Unidas 
• História da defesa de causas do Lions 
• Calendário de defesa de causas 
• Comemore e compartilhe 

 
Relatórios de serviços 
 
Para efetivamente contar nossa história, medir nosso impacto e aumentar o quadro associativo, é 
fundamental que todos os clubes reportem os serviços.  Todo projeto em que participamos como Leões 
e Leos, por maior ou menor que seja, é importante na nossa jornada para servir às comunidades e ao 
mundo.   
 
Visite a webpage de relatórios de serviço para saber:  
 

• Quem pode reportar serviços no MyLion. 
• Como reportar seu serviço no MyLion. 
• Respostas às suas perguntas e onde obter ajuda. 
• Os benefícios dos relatórios de serviço. 
• Como medir o impacto do seu serviço. 
• Prêmios para clubes que reportam seus serviços. 

  
Prêmio de serviços  
Prêmio de Serviços a Bondade Importa – este prêmio de tanto prestígio é concedido anualmente a 
alguns Lions e Leo clubes pela realização de um ótimo projeto de serviço em uma das nossas áreas de 
causa global. Indicado em âmbito de clube, o Prêmio de Serviços a Bondade Importa é um desafio para 
Leões e Leos desenvolverem projetos de serviços excepcionalmente inovadores e criativos que visem 
causar um impacto positivo nas comunidades.  
 
Visite a webpage para saber mais sobre os critérios de premiação, como ser indicado e o cronograma de 
indicações. 
 
Marketing   
 

• Diretrizes para a marca e logotipos - Os logotipos estão disponíveis para download e reprodução. 
Reveja as diretrizes da associação que regulamentam o uso dos logotipos antes de fazer o download. 
 

•   Webpage do Assessor de Marketing – Aprenda os fundamentos do marketing, porque é importante 
para os clubes do seu distrito e como criar uma campanha de marketing impactante, tudo em um só 
lugar. Você também aprenderá a importância de nomear um assessor de marketing em âmbito de 
clube e distrito.  
 

https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit#mod7
https://www.lionsclubs.org/pt/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/pt/kindness-matters-service-award
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
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• Prêmio de Marketing de Lions International – Este emocionante prêmio é a principal forma dos 
clubes obterem reconhecimento por meio de um marketing inovador e inspirador.  Saiba mais e veja 
os requisitos para os clubes se inscreverem.  
 

• E-Districthouse – Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o 
seu distrito ou distrito múltiplo, o e-Districthouse é a solução para você! 

 
• E-Clubhouse - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o seu 

Lions clube, o e-Clubhouse é para você! 
 
• E-LeoClubhouse – Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o 

seu Leo clube, o e-LeoClubhouse é para você! 
 

• Concurso Internacional de Redação sobre a Paz – Este concurso de redação foi criado para oferecer 
uma oportunidade aos portadores de deficiências visuais jovens de expressarem sua opinião sobre a 
paz. 
 

•  Revista LION – Esta página da web contém links para as edições digitais das revistas LION, bem como 
informações importantes sobre esta publicação. 
 

• Centro de Imprensa do Lions - Este centro de imprensa on-line ajuda você a compartilhar as boas 
notícias, fornecendo materiais abrangentes de RP e promocionais, como modelos de comunicados à 
mídia, kits de mídia, anúncios de utilidade pública e muito mais.   
 

• Concurso do Cartaz sobre a Paz – Este concurso de arte para crianças incentiva jovens do mundo 
todo a expressarem a sua visão sobre a paz. Ao longo de 35 anos, milhões de crianças de quase 100 
países já participaram do concurso. 

 
• Mídia social – Visite a nossa Central de Mídia Social para obter imagens de mídia social prontas para 

download ou personalizáveis, vídeos de instruções, postagens no blog e uma comunidade global de 
Leões e Leos que estão prontos para ajudar.  

 
• Blog do Lions– Nosso blog mostra as principais notícias e histórias do nosso serviço global.  

Recursos e referências 
 

Documentos para a Governança  
 

• Estatuto e Regulamentos Internacionais - Este é o documento de governança da associação. 
 
• Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo – Este arquivo PDF também está disponível 

como documento do Word para servir como um modelo o qual o conselho pode consultar para 
atualizar o seu próprio documento regente. 

 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson/marketing-award
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/create-e-leoclubhouse
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/peace-essay
https://https/www.lionsclubs.org/pt/footer/lion-magazine
https://www.lionsclubs.org/pt/footer/lions-press-center
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/lions-and-social-media
https://www.lionsclubs.org/pt/blog
https://www.lionsclubs.org/resources/79877073
https://www.lionsclubs.org/resources/79876533
https://www.lionsclubs.org/resources/79875840
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• Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito -Este arquivo PDF também está disponível como um 
documento do Word para servir como modelo, o qual o gabinete pode consultar para atualizar seu 
próprio documento regente. 

 
• Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube -Este arquivo em PDF também está disponível como um 

documento do Word para servir como modelo o qual o clube pode consultar para atualizar seu 
próprio documento regente. 

 
• Manual de Normas da Diretoria – Esta página inicial dispõe de hiperlinks para cada capítulo 

individualmente, contendo importantes normas que você consultará muitas vezes e respeitará. 
 
• Resumos executivos – Consulte-os após cada reunião da Diretoria Internacional para se inteirar das 

alterações nas normas que possam afetar o funcionamento dos distritos ou clubes.  Pesquise os 
sumários executivos na Central de Recursos.  

 
E-Books de Dirigentes de Distrito  
 

• e-Book do Presidente de Conselho –Este e-book fornece informações úteis para orientar o 
presidente de conselho durante o ano e links para recursos e ferramentas para ele obter sucesso.  

 
• e-Book do Secretário e Tesoureiro de Gabinete – Este e-Book fornece informações úteis para 

orientar o secretário e tesoureiro de gabinete durante o ano e links para recursos e ferramentas para 
obter sucesso.    

 
• e-Book do Presidente de Divisão e Região – Útil para orientar os presidentes de divisão e região 

durante o ano, enquanto prestam apoio aos clubes das respectivas divisões. Ele fornece rápido 
acesso a recursos, normas e ferramentas necessários para se ter um ano de sucesso neste cargo 
importante dentro do seu distrito, incluindo o Guia para a Reunião do Comitê Consultivo do 
Governador de Distrito.  

E-Books de Dirigentes de Clube   
• E-Book do Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube 
• E-Book do Secretário de Clube 
• E-Book do Tesoureiro de Clube 
• E-Book do Assessor do Quadro Associativo de Clube 
• Guia do Assessor de Marketing de Clube 
• E-Book do Assessor de Serviços de Clube 
• Coordenador de LCIF de Clube  

 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876492
https://www.lionsclubs.org/resources/79876066
https://www.lionsclubs.org/resources/79877126
https://www.lionsclubs.org/resources/79875572
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/pt/search-results?keys=executive+summaries
https://www.lionsclubs.org/resources/135848346
https://www.lionsclubs.org/resources/79876858
https://www.lionsclubs.org/resources/88899472
https://www.lionsclubs.org/resources/79876966
https://www.lionsclubs.org/resources/79876634
https://www.lionsclubs.org/resources/79877629
https://www.lionsclubs.org/resources/79876924
https://www.lionsclubs.org/resources/96727921
https://www.lionsclubs.org/resources/79877604
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
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Sobre a Fundação de Lions Clubs International  
 

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a entidade beneficente de Lions Clubs International. A 
missão da LCIF é empoderar os Lions clubes, voluntários e parceiros para melhorar a saúde e o bem-estar, 
fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que 
impactam vidas em todo o mundo, promovendo a paz e a compreensão internacional.  
 
Desde 1968, LCIF banca serviços humanitários por meio de doações dos associados de Lions Clubs 
International, o público em geral e parceiros. O modelo de financiamento de LCIF garante que 100% das 
doações apoiem subsídios e programas.   

 
Como a única fundação a capacitar o serviço dos Leões de todo o mundo, LCIF já concedeu mais de 19.000 
subsídios por todo o mundo, totalizando mais de US$ 1,1 bilhão: Entre os muitos projetos de serviço 
possibilitados pelo financiamento de LCIF, destacam-se:  
 
• Financiamento de 9,6 milhões de cirurgias de catarata  

 
• Ajudando jovens e educadores em mais de 110 países por meio do Lions Quest, o principal programa 

de desenvolvimento socioemocional da Fundação para jovens 
 
• Oferta de mais de US$ 140 milhões para socorro e preparação para catástrofes 

 
• Ajudando na imunização de mais de 100 milhões de crianças contra o sarampo 

 
Apoiando os esforços para combater problemas de visão, proporcionar importantes habilidades para a vida 
aos jovens, responder a grandes catástrofes e criar programas para atender às necessidades de populações 
vulneráveis e em risco. Muitos subsídios de LCIF se voltam a reduzir a prevalência do diabetes e a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença. A Fundação também oferece oportunidades de 
subsídios para apoiar novas causas globais do câncer infantil, fome e meio ambiente.  
 
Por mais de 50 anos, LCIF permanece firme no seu compromisso de empoderar os Leões globalmente por 
meio dos serviços que prestam. Com cada subsídio concedido, os beneficiários têm a oportunidade de 
desfrutar de uma vida mais segura, saudável e produtiva.  
 
Entre em contato conosco pelo e-mail: lcif@lionsclubs.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-foundation/mission
mailto:lcif@lionsclubs.org
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Subsídios de LCIF 
 
LCIF oferece uma ampla variedade de subsídios para apoiar o serviço que os Leões prestam às 
comunidades locais e ao mundo. Por décadas, LCIF contribuiu com os esforços dos Leões nas áreas de 
enfoque da visão, socorro após catástrofes, juventude e causas humanitárias. Visite o kit de ferramentas 
dos subsídios de LCIF para maiores informações.  
 
• Os subsídios para o Câncer Infantil ajudam a apoiar e melhorar a qualidade de vida das crianças com 

câncer e das suas famílias. 
 
• Os subsídios para o Diabetes ajudam a reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de 

vida daqueles que foram diagnosticados. 
 
• Os subsídios para Socorro após catástrofes oferecem uma variedade de opções de financiamento 

destinadas a apoiar os esforços de socorro liderados pelos Leões durante os vários estágios das 
operações de socorro em catástrofes, como: 
 Os Subsídios de Emergência ajudam os Leões a prestarem assistência emergencial imediata 

às vítimas de catástrofes naturais. 
 

 Os Subsídios para Preparação apoiam parcerias com autoridades e organizações locais para 
preparar para futuros esforços de socorro. 

 
 Os Subsídios para Recuperação da Comunidade ajudam a apoiar a limpeza e reparo de curto 

prazo, onde as necessidades imediatas já estão atendidas por outras organizações. 
 

 Os Subsídios para Grandes Catástrofes dão apoio aos esforços de socorro após catástrofes 
naturais ou calamidades civis com impacto internacional significativo. 

 
• Os Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade financiam projetos 

humanitários locais em nível de clube e/ou distrito. 
 
• Os Subsídios para Fome bancam os projetos de serviço dos Leões que se dedicam a aliviar a fome e 

melhorar o acesso a recursos alimentares.  
 

• Os Subsídios para o Serviço dos Leos apoiam os Leos na avaliação, planejamento e implementação 
dos seus próprios projetos de serviço. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/pt/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/leo-grants
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• Os Subsídios do Lions Quest apoiam programas de Aprendizagem Socioemocional (SEL) estabelecidos 
na escola e na comunidade para jovens da pré-escola ao ensino médio.   

 
 Os subsídios do programa são implementados onde os Leões tenham planos detalhados e o 

compromisso das escolas locais ou onde os programas estejam prontos para expansão.  
 

 Os Subsídios para Divulgação auxiliam os distritos a melhorar entenderem o programa Lions 
Quest e expressarem a importância do programa. 

 
 Os Subsídios para Parceria Comunitária iniciam os programas do Lions Quest em novas áreas 

ou reativam programas parados. 
 
• Os Subsídios Equiparados ajudam a estabelecer ou expandir projetos iniciados pelos Leões onde 

houver uma necessidade humanitária não atendida. 
 
• Os Subsídios do SightFirst apoiam o desenvolvimento de sistemas abrangentes de cuidados com a 

visão por meio de projetos que se voltam ao desenvolvimento de infraestrutura, treinamento de 
recursos humanos, prestação de serviços de cuidados com a visão e informações sobre a saúde 
ocular. 

 
Para obter uma versão para imprimir essas descrições, faça o download do Guia das oportunidades de 
subsídios de LCIF: Guia das oportunidades de subsídios de LCIF.  
 
Entre em contato conosco: LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org  

 
Primeiros Passos em Âmbito Local 

 
Há muitas apresentações e oportunidades de aprendizado disponíveis para preparar clubes, distritos e 
distritos múltiplos para planejarem e implementarem projetos financiados por LCIF. Para facilitar a instruir 
sobre os subsídios de LCIF na divisão: 
 
• Fale com o coordenador de LCIF de distrito para saber mais sobre o histórico dos subsídios de LCIF 

no distrito  
 
• Saiba mais sobre como identificar as necessidades da comunidade, recursos do distrito e o processo 

de solicitação de subsídios, usando as 10 dicas: Como solicitar um subsídio de LCIF. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_YtCPdjq3hy86.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_YtCPdjq3hy86.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_YtCPdjq3hy86.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/110410122
https://www.lionsclubs.org/resources/110410122
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Apoiar a LCIF 
 
O financiamento dos subsídios mencionados acima só é possível por meio do apoio contínuo a LCIF de Leões, 
Leos, Lions clubes, parceiros e amigos da Fundação. Cada doação para LCIF faz a diferença, não importa o 
valor, e cada dólar doado se transforma em um serviço que transforma vidas e traz esperança a um mundo 
necessitado.  O mundo continua precisando dos Leões. E os Leões precisam de financiamentos da nossa 
Fundação global para ampliar o impacto dos serviços prestados.  
 
Programas de Reconhecimento 

 
Para honrar e reconhecer nossos doadores, LCIF criou uma estrutura abrangente de reconhecimento.  O 
reconhecimento varia de acordo com o nível de apoio e está disponível a indivíduos, clubes, distritos, 
distritos múltiplos, empresas e outros parceiros que contribuem.  
 

• Programa Leões e Leos que compartilham 
• Título de Companheiro de Melvin Jones e de Melvin Jones Progressivo 
• Reconhecimento de Doadores Extraordinários e Principais 
• Sociedade de Legado dos Leões 
• Reconhecimento de clube 
• Reconhecimento de distrito 
• Doações Memoriais 
• Doações em Homenagem 
• Reconhecimento Corporativo 

 
Saiba mais: https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs  
 
Entre em contato com Desenvolvimento de LCIF: lcifdevelopment@lionsclubs.org 
Contate o Atendimento aos Dores de LCIF: doadorassistance@lionsclubs.org  
 
O Trabalho com o Coordenador de LCIF de Distrito  
 
Os coordenadores de LCIF de distrito são indicados pelo Presidente de LCIF como membros do gabinete 
distrital.  Eles cumprem essa função para ajudar o distrito e o governador a alcançar suas metas de 
angariação de fundos para LCIF.  É importante começar a trabalhar com o coordenador de distrito 
imediatamente para planejar uma estratégia, incluindo:  
 

• Estratégias sobre oportunidades de angariação de fundos para o seu distrito 
• Desenvolvimento de temas de mensagens importantes para os Leões do seu distrito  
• Planejamento de uma programação de contato para cada clube do distrito 
• Definição de metas de reconhecimento para o distrito  
• Certifique-se de que o coordenador de distrito seja convidado a falar em convenções distritais e 

reuniões de divisão.  
 

https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#LionsLeoShareProgram
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#MelvinJonesFellows
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#LeadAndMajorGiftRecognition
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#LionsLegacySociety
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#ClubAwards
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#DistrictAwards
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#MemorialDonations
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#InHonorDonations
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs#CorporatePlaque
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/recognition-programs
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
mailto:donorassistance@lionsclubs.org
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Responsabilidade e privacidade  
 

LCIF administra os fundos dos doadores com foco na transparência, governança, liderança e resultados.  A 
LCIF está comprometida com seus doadores, que são essenciais para tornar possível o serviço Leonístico que 
muda vidas.  Com 100% das doações direcionadas a subsídios e programas, LCIF impulsiona o serviço 
solidário dos Leões e daqueles que precisam da nossa ajuda.  
 
Saiba mais: https://www.lionsclubs.org/pt/explore-our-foundation/responsibility-privacy 
 
 Aspectos Jurídicos e Técnicos 

 
• Como receber visitantes internacionais e o Protocolo – este guia fornece dicas para tornar a visita 

dos seus convidados uma estadia agradável e orientação sobre o protocolo oficial da associação para 
reconhecer adequadamente os dignitários Leões.  

 
• Diretrizes para uso dos fundos - Elas dão orientação sobre o uso apropriado de fundos públicos ou de 

fundos administrativos para os clubes e distritos. 
 
• Programa de Seguro contra Terceiros - A Associação de Lions Clubes possui um programa de seguro 

empresarial contra terceiros que cobre os Leões em âmbito mundial. Todos os clubes e distritos 
estão automaticamente assegurados. 

 
• Apólices de seguro– A fim de agilizar o processo de emissão das apólices de seguro, agora você 

mesmo pode criar apólices de seguro on-line. 
 
• Seguro suplementar– Além da cobertura automática mencionada acima, Lions Clubs International 

oferece agora Cobertura Suplementar de Seguro para clubes e distritos nos Estados Unidos, 
incluindo Responsabilidades para Diretores e Dirigentes, Crime/Lealdade, Seguro de 
Responsabilidade Adicional e Seguro contra Acidentes. 

 
• Visão Geral das Marcas Registradas do Lions - Estas diretrizes são para ajudar a compreender o uso 

apropriado do emblema e marcas do Lions, e quando a aprovação for necessária.  
 
• https://lionsclubs.org/pt/footer/connect/your-privacyNormas de Privacidade de Lions Clubs 

International e da Fundação de Lions Clubs International – Lions Clubs International (LCI) e LCIF 
reconhecem a importância de proteger as informações pessoais dos nossos associados. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/pt/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/pt/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79876453
https://www.lionsclubs.org/resources/79876883
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center?query=insurance
https://www.lionsclubs.org/resources/79876938
https://lionsclubs.org/pt/footer/connect/your-privacy
https://lionsclubs.org/pt/footer/connect/your-privacy
https://lionsclubs.org/pt/footer/connect/your-privacy
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Emendas ao seu Estatuto e Regulamentos  
 
Ocasionalmente, seu distrito pode querer fazer emendas ao seu Estatuto e Regulamentos.  Como 
governador de distrito, você vai liderar e gerenciar este processo.   Verifique se o seu próprio Estatuto e 
Regulamentos possui cláusulas a respeito de emendas para garantir que o processo seja concluído em 
conformidade com as normas.   Seu secretário de clube vai ajudá-lo na elaboração de rascunho de 
emendas necessárias, comunicando-se com os clubes no seu distrito a respeito das mudanças propostas e 
implementando os procedimentos necessários para finalizar as emendas.  

 
• Redistritamento – Consulte a webpage de diretrizes para as normas, processos necessários e 

documentos de apoio para fazer propostas de redistritamento de distrito único, sub ou múltiplo.  
 
• Guia para a Consolidação de Distritos – este guia oferece o processo passo-a-passo para ajudar um 

distrito múltiplo a reconfigurar subdistritos para que a operação dos distritos e clubes seja mais 
eficaz e eficiente.   

 
• Padrões de Ética do Governador de Distrito - A sua responsabilidade começa com a compreensão 

dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International. 
 
• Padrões de Ética do Clube – O papel do clube perante a associação exige vigilância constante para 

manter tais padrões de honestidade e conduta ética. 
 

Sede Internacional  
 
Entre em contato conosco - Esta webpage contém informações para contato, endereços de e-mail e 
números de telefone, bem como a descrição das principais funções de apoio para cada divisão.  
 
 
 
 

  

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/improve-administration
https://www.lionsclubs.org/resources/79876048
https://www.lionsclubs.org/resources/79876613
https://www.lionsclubs.org/resources/79876956
https://www.lionsclubs.org/pt/footer/contact-us
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Divisão de Administração de Distritos e Clubes 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
www.lionsclubs.org  
E-mail: iberoamerican@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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