
P    Como posso fundar um clube virtual?
 R     Para fundar um Lions Clube Virtual siga as mesmas etapas que para fundar um clube que se  

reúne pessoalmente. Consulte a Caixa de Ferramentas para o Desenvolvimento de Novos Clubes para 
informações detalhadas.

P    Os associados de um clube virtual podem residir em países diferentes?
 R    Para fundar um clube, 75% dos associados fundadores devem residir ou trabalhar dentro do mesmo distrito 

múltiplo. Alguns dos associados fundadores do clube podem trabalhar ou residir em uma área geográfica 
diferente. O Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo vai considerar solicitações de clubes sendo 
fundados com mais de 25% de seus associados que residem ou trabalham fora do distrito múltiplo. As 
informações devem ser enviadas com a documentação de fundação do clube para consideração de aprovação.

P    Quantas vezes por mês o clube virtual se reúne?
 R    Os associados de um clube virtual se reúnem quantas vezes acharem necessário. As reuniões podem ser 

realizadas em uma plataforma virtual, ou pessoalmente antes ou depois de um projeto de serviço ou de uma 
atividade de angariação de fundos. Contanto que as reuniões satisfaçam os requisitos do quórum e permitam 
uma discussão completa, a frequência e o estilo da reunião devem ser decididos por recomendação da diretoria e 
com a aprovação dos associados do clube. Mudanças podem ser feitas ao estatuto e regulamentos do clube para 
refletirem a frequência e o estilo da reunião.

P    Quais tipos de atividades de serviço os clubes virtuais realizam?
 R    Um clube virtual pode escolher suas próprias atividades de serviço, dependendo do interesse de seus associados 

e das necessidades da comunidade. Espera-se que os associados do clube virtual tenham a oportunidade de se 
reunirem para realizar o serviço, dependendo de sua disponibilidade. 

P    Os clubes virtuais são um tipo de Clube de Interesse Especial?
 R    Os clubes virtuais oferecem um tipo alternativo de estilo de reunião e gerenciamento para os seus associados. 

Eles não são um tipo de Clube de Interesse Especial, a menos que os associados compartilhem um interesse 
ou uma paixão em comum como um hobby ou profissão. Se sim, o clube pode escolher por se identificar como 
um Clube de Interesse Especial. Visite a página do Programa de Clubes de Interesse Especial para obter mais 
informações.

P    Os associados de clube virtual podem assumir cargos de liderança?
 R    Os associados de clube virtual podem assumir cargos de liderança como qualquer outro Leão. Os associados 

de clube interessados e elegíveis para os cargos de liderança em nível de clube, distrito, distrito múltiplo ou nível 
internacional devem considerar as expectativas de participação em viagens e presenciais para essas funções.

P    Como posso encontrar um clube virtual na minha área?
 R     A função de Localizador de Clubes do website de Lions Clubs International em breve permitirá que pesquise por 

clubes virtuais em sua área. Para uma lista de clubes virtuais ativos, visite lionsclubs.org/virtualpage. Você pode 
contatá-los, encontrando suas informações de contato mais recentes no Localizador de Clubes e procurando 
pelas palavras-chave para o nome do clube. (Para núcleos, você vai precisar procurar pelo nome do Clube Matriz)

P    Os clubes precisam que as Robert Rules of order estejam listadas no estatuto?
 R     Todos os Lions clubes constituídos são autônomos, o que significa que cada Lions clube é uma 

entidade jurídica independente que é responsável por sua própria gestão diária e procedimentos 
operacionais internos. As Normas da Diretoria permitem uma respectiva flexibilidade para o Lions 
clube determinar se as reuniões em formato regular ou especial serão presenciais ou em um 
formato alternativo, como teleconferência e/ou conferência via internet.

Para informações adicionais ou se houver qualquer dúvida, por favor, escreva para membership@lionsclubs.org
Para mais informações e acesso aos recursos, visite lionsclubs.org/virtualpage
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