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1. Quais são as metas para o AL de 2021-2022? 

Para as Metas de Distrito de 2021-2022, os Dirigentes Execu�vos pedem que você e sua equipe  
distrital definam números-alvo e planos de ação específicos para as seguintes metas da associação: 

• Até o final do ano Leonís�co de 2021-2022, o nosso distrito aumentará o percentual de clubes que 
reportam serviços (a�ngindo ou superando os números de serviços reportados no ano passado). 

• Até o final do ano Leonís�co de 2021-2022, o nosso distrito alcançará crescimento posi�vo de associados 
(a�ngindo ou superando os números de associados do ano passado). 

• Até o final do primeiro trimestre do ano Leonís�co de 2021-2022, o nosso distrito terá realizado 
treinamento para dirigentes de clube e presidentes de divisão. O coordenador da GLT de distrito reportará 
cada treinamento usando a ferramenta para reportar treinamentos locais que se encontra no Learn. 

• Até o final do ano Leonís�co de 2021-2022, o nosso distrito apoiará a Fundação de Lions Clubs 
Interna�onal (LCIF) no seu esforço para alcançar a meta de US$ 300 milhões da Campanha 100. 
 

2. Quem deve dar apoio no desenvolvimento das Metas de Distrito de 2021-2022? 

O 1º VDG/DGE deve trabalhar com seus 2º VDG, coordenadores da GMT, GST, GLT e LCIF de distrito para 
desenvolver as metas e planos de ação do distrito. Antes de enviá-los, analise as metas e planos de ação com a 
liderança do distrito múl�plo e de área da GAT para apoio adicional.  

3. Onde se pode encontrar indicadores que possam auxiliar no desenvolvimento das 
nossas metas e planos de ação para o distrito? 

O Livro de Exercícios do Plano Estratégico Distrital direciona as equipes do distrito a plataformas como o Insights, 
Relatórios em tempo real de LCI e Caixa de ferramentas de relatórios de associados, onde os usuários podem 
encontrar dados sobre serviços, quadro associa�vo, liderança e LCIF para ajudar no desenvolvimento das Metas de 
Distrito de 2021-2022. 

4. Quando se deve enviar as metas de distrito? 

O link para a plataforma de envio de Metas de Distrito de 2021-2022 será aberto em 9 de abril de 2021. Quando 
es�ver disponível, trabalhe com a equipe distrital para revisar e desenvolver todos os itens de ação antes de enviar 
as Metas de Distrito para 2021-2022 que foram definidas. 

5. Onde se deve enviar as metas de distrito? 

A webpage das Metas de Distrito de 2021-2022 tem o link que deve ser usado para enviar as metas.  

6. Que navegador se deve usar para enviar as Metas de Distrito? 

Chrome ou Firefox; não use o Internet Explorer, pois ele não é compa�vel com a plataforma de Metas de Distrito. 

7. O nosso distrito oferece treinamento para dirigentes de clube e/ou presidentes de 
divisão antes do início do ano Leonís�co. Qual é o processo para finalizar a meta de 
desenvolvimento de liderança? 

Ao criarem a meta específica do distrito, os DGEs deverão indicar quando o treinamento de dirigentes entrantes de 
2021-2022 se realizará antes de 1º de julho de 2021 e indicar um prazo para as GLTs reportarem o treinamento no 
Learn. Eles também podem optar por indicar que o treinamento para os dirigentes entrantes de 2022-2023 (pelos 
quais serão responsáveis durante o mandato de DG) será ministrado em junho de 2022. 
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8. Eu perdi o e-mail de confirmação com o link para visualizar as metas que enviei. Como 
posso voltar para modificá-las? 

Se você perdeu o e-mail de confirmação, terá que entrar em contato com o departamento da Equipe Global de 
Ação pelo e-mail GAT@lionsclubs.org ou telefonar para +1.630.203.3815, e pode ser enviado um novo e-mail a 
você.   

9. Como se pode visualizar/imprimir as metas? 

A par�r de maio, é possível visualizar/imprimir as metas enviadas na webpage das Metas de Distrito de 2021-2022. 
Se você precisar ver as metas antes, pode usar o link no e-mail de confirmação para acessar as metas diretamente 
do site.   

**Observação: as metas serão exibidas na tela de visualização/impressão 24 horas após terem sido enviadas** 

10. Quando é preciso que as metas de distrito sejam enviadas? 

As metas precisam ser enviadas até 30 de junho de 2021. 

11.  Quando é o úl�mo dia para editar as metas do distrito depois de enviá-las? 

O úl�mo dia para fazer alterações nas metas e planos de ação enviados é 31 de dezembro de 2021.  

12. Qual o papel da equipe de distrito múl�plo (DM)? 

Para promover a regionalização, os distritos múl�plos têm a oportunidade de criar uma meta inteligente 
(específica, mensurável, viável, realista e delimitadas no tempo) para o ano Leonís�co de 2021-2022 que reflita as 
necessidades da sua área. Entre em contato com o DM para discu�r se será criada uma meta inteligente. 

13.  Quem se pode contatar para dúvidas sobre como definir ou enviar as Metas de 
Distrito? 

Entre em contato com o departamento da Equipe Global de Ação pelo e-mail GAT@lionsclubs.org. 

14. Se o site de Metas do Distrito es�ver em um idioma diferente do seu, escolha o idioma 
de sua preferência no menu suspenso localizado no canto superior direito da tela de 
login. 
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