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EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 

Presidente 
 
Mandato 
 

Nomeação anual, com opção de renomeação.  

Visão geral do 
cargo 
 

O Presidente oferece inspiração, liderança e direção para a Equipe de Ação 
Global. Ele vai empoderar todos os membros da Equipe Global de Ação para que 
assumam responsabilidade pela missão e visão da equipe, na medida em que 
trabalham juntos para alcançar as metas. Você vai liderar através do exemplo e 
inspirar os líderes a serem criativos, conforme entramos no nosso novo século de 
serviços.  
  

Responsabilidades 
 
 

• Motivar a Equipe Global de Ação a alcançar as metas e objetivos 
organizacionais de Lions Clubs International e da Fundação de Lions 
Clubs International.  

• Oferecer supervisão para a GAT. 
• Reforçar a importância das metas distritais como uma iniciativa da GAT. 
• Colaborar com os funcionários de LCI para desenvolver recursos e apoio à 

Equipe Global de Ação.  
• Fornecer feedback para os dirigentes executivos sobre o desempenho dos 

Líderes de Área Jurisdicional, Regional e de Área da Equipe Global de 
Ação. 

• Facilitar reuniões multifuncionais da Equipe Global de Ação com os 
Comitês de Desenvolvimento de Liderança, Desenvolvimento do Quadro 
Associativo, Atividades de Serviço, Serviços a Distritos e Clubes, 
Tecnologia e Marketing nas reuniões de  
Diretoria Internacional.  

• Conduzir encontros regulares com líderes de área jurisdicional, regional e 
de área.  

• Conforme a agenda permitir, participar dos Fóruns de Liderança em cada 
área jurisdicional e participar de reuniões com as Equipes Globais de Ação 
locais. 

 
Qualificações 
recomendadas 
 
 
 

• Ser apaixonado por Lions e se dedicar ao futuro da associação.  
• Possuir entendimento profundo sobre o Plano Estratégico de Lions 

International e suas possíveis aplicações. 
• Ter servido anteriormente como ex-presidente internacional.  
• Ter habilidade para influenciar, motivar e mentorear positivamente.  
• Reconhecer a importância da diversidade no Lions.  
• Ser devidamente capaz de resolver conflitos, gerenciar projetos, palestrar 

e ter habilidades de fazer apresentações. 
• Saber usar tecnologia (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de LCI, 

mídia social). 
 

Reportar  
 

• O Presidente da Equipe Global de Ação reporta aos dirigentes executivos 
e Diretoria Internacional. 

• Os líderes de área jurisdicional e líderes de área regional da Equipe Global 
de Ação reportam diretamente ao presidente. 

• O coordenador internacional de clubes de interesse especial fornece 
relatórios regulares ao presidente. 

 


