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EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 
Líder de Área Jurisdicional 
 
Mandato 
 

Nomeação anual, com opção de renomeação.  
 

Visão geral do 
cargo 
 

Como líder de área jurisdicional da GAT, você estará no comando das iniciativas da 
Equipe de Global de Ação com enfoque em apoiar os distritos para alcançarem suas 
metas.  Você terá uma sólida compreensão das iniciativas, sucessos e desafios 
relacionados à sua área jurisdicional. A comunicação com os seus líderes, ouvindo o que 
eles têm a dizer, e entendendo sobre as necessidades específicas da área serão a 
chave para o sucesso. Você se sentirá orgulhoso, sabendo que as suas ações servirão 
para equipar os Leões com o conhecimento e as habilidades necessárias para serem 
líderes de sucesso. 
 

Ações para 
obter sucesso 
 

• Desenvolver planos de ação e de envolvimento de campo da área jurisdicional 
para apoiar a conquista das metas de distrito. Enviar os planos para LCI no início 
do ano Leonístico. Executar os planos e monitorar o progresso em direção às 
metas dos distritos da AJ.  

• Monitorar o progresso em direção às metas trimestralmente, acompanhar os 
resultados e buscar o feedback dos líderes da área sobre as estratégias para o 
alcance das metas. 

• Reforçar a importância de tomar medidas para atingir as metas distritais. 
• Apoiar as divisões de LCI, fornecendo informações para/do campo para ajudar no 

desenvolvimento e lançamento das iniciativas e recursos eficazes. 
• Identificar novos e possíveis líderes para participarem de oportunidades de 

desenvolvimento de serviço, do quadro associativo e de liderança.  
• Colaborar com suas equipes para realizar seminários, eventos e projetos 

pertinentes no fórum de liderança local e em outras reuniões locais. 
• Enviar três relatórios de progresso ao presidente da GAT, o qual os repassará à 

Diretoria Internacional. Participar de telefonemas com o presidente, conforme 
seja necessário. 

• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com o Presidente da 
Equipe Global de Ação e com os funcionários de LCI.  
 

Como medir o 
sucesso 
 

• Verificar se a região designada apresentou um crescimento mensurável em sua 
área jurisdicional em relação ao ano Leonístico anterior nas áreas de liderança, 
quadro associativo e serviço. 

Qualificações 
recomendadas 
 

• Ter paixão pelo Lions, promover o Plano Estratégico de Lions International de 
forma eficaz e se comprometer plenamente com futuro da associação.  

• Servir de exemplo, sendo um associado atuante no próprio clube e no distrito. 
• Ser capaz de usar tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de LCI, 

mídia social). 
• Ser formado ou membro do corpo docente de um Instituto Avançado de 

Liderança Leonística ou Instituto de Preparação de Instrutores, ou em outro 
programa de liderança profissional.  

 
Relatórios  
 

• O Líder de Área Jurisdicional da GAT reporta ao Presidente da GAT. 
• Os Líderes de Área da GAT reportam ao Líder de Área Jurisdicional da GAT.  

 


