
 

 
 

Seu Kit de Ferramentas para Embaixador da Equipe Global de Ação (GAT) 
inclui todas as ferramentas que você precisa para difundir a mensagem de 
ação da GAT e para encontrar inspiração para compartilhar sua própria 
história de liderança, quadro associativo e serviço. 
 

Seus recursos 
 

1.  Apresentação da visão geral da Equipe Global de Ação (PowerPoint) 

Esta apresentação compartilha todas as informações importantes sobre a GAT, incluindo as áreas de 
enfoque e como cada membro da equipe contribui para nossa abordagem de equipe única.  Ela pode ser 
totalmente customizada para se enquadrar às suas necessidades. 

Quem é o meu público? 

Qualquer dirigente que não esteja familiarizado com Equipe Global de Ação se beneficiará desta 
apresentação. Ela complementa a nossa história de impacto, fornecendo informações básicas. 

2.   Apresentação da Equipe Global de Ação em Ação (PowerPoint) 

Esta apresentação oferece um exemplo real de como a liderança, o quadro associativo e o serviço 
funcionam juntos. 

Quem é o meu público? 

Todos os Leões e Leos - nossos associados querem ser inspirados a agir, e sabemos que nossas histórias 
de impacto capturam a missão da GAT melhor do que quaisquer “papéis e responsabilidades”, ou 
diretrizes. 

3. Vídeos da Equipe Global de Ação  

Nossos vídeos inspiradores compartilham o motivo que a GAT é importante e como ela leva ao sucesso na 
liderança, quadro associativo e serviço. 
 

4. O Guia de Bolso da GAT (panfleto informativo) 
 

Suas responsabilidades 
 

1. Analisar estas apresentações antes de falar com os Leões e Leos sobre a Equipe Global de Ação.  

2. Utilizar estas apresentações, especialmente a apresentação da Equipe Global de Ação em Ação, como 
inspiração para criar discursos e outras apresentações que sejam relevantes para o seu público. 

3. Compartilhar histórias de sucesso, das quais você venha a conhecer, durante seus compromissos. 

Visão geral do Kit de Ferramentas  
do Embaixador da GAT 


