
Metas Distritais de 2020-21

Distrito:

ÁREAS JURISDICIONAIS: Europa

115CN

Desenvolvimento do Quadro Associativo

Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2020-2021, o nosso distrito conseguirá um crescimento positivo do quadro 
associativo (atingir ou exceder os números de associados do ano passado).

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Novos clubes Associados 
fundadores

Novos 
Associados

Associados 
Baixados

Metas Trimestrais

0

1

0

1

0

20

0

20

10

10

10

10

5

5

5

5

Novos Clubes no AL

Meta do AL de Convidar para Causar Impacto

Meta do AL de Associados Fundadores

Meta do AL de Conservação

2

40

40

20

META DE AUMENTO LÍQUIDO

Novos associados no AL + Associados fundadores no AL- Associados baixados no AL = 
Meta de crescimento líquido

60

Plano de ação



PrazoData de inícioRecursos 
necessários

ResponsáveisPassos para a ação

Criação de 2 clubes GAT/Presidentes 
Divisão/Clubes

Equipa do GMT / 
Marketing / 
envolvimento de 
comunidades locais / 
Workshops de 
Desenvolvimento de 
Novos Clubes

1 de Julho de 
2020

1 ano

Incentivo à criação de Clubes LEO GAT / Conselheiro LEO 
/ Clubes

Incentivar os clubes 
Lions a fundarem 
clubes LEO / Divulgar 
junto das 
comunidades juvenis 
as atividades

1 de Julho 2020 1 ano

Incentivar o LEOS que atingem o 
limite de idade a serem Lions

GAT / Conselheiro LEO 
de Distrito e de Clube

Convidar os LEOS a 
terem um papel mais 
ativo nas atividades 
Lions / Quota 
Leo-Lion

1 de Julho 2020 1 ano

Incentivo à retenção de Sócios e 
Angariação de Novos Sócios

GAT/Presidentes 
Divisão/Clubes

Guia para 
Recrutamento de 
Novos Sócios / 
Palestras do 
Coordenador GMT 
sobre recrutamento e 
fidelização de sócios

1 de Julho 2020 1 ano

LCIF: Campanha 100

Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2020-2021, nosso distrito apoiará LCIF nos seus esforços para alcançar a meta de 
US$ 300 milhões da Campanha 100.

Plano de ação

Vou apoiar as metas de angariação de fundos do meu distrito, trabalhar em estreita colaboração com o coordenador 
de LCIF de distrito para garantir que nosso distrito alcance essas metas e vou me inteirar sobre os possíveis prêmios 
que estejam disponíveis para o nosso distrito pelo apoio excepcional a LCIF e à Campanha 100.

Vou liderar dando exemplo, pedindo ao meu clube que estabeleça uma meta para o nosso apoio à Campanha 100 e 
LCIF; incluindo LCIF e a Campanha 100 nas minhas apresentações e comentários por todo o distrito; fazendo uma 
doação pessoal ou garantindo a participação do meu clube, e convidando o coordenador de LCIF do meu distrito e/ou 
coordenador de LCIF de clube para fazer apresentações periódicas no meu clube.

Meu gabinete vai proporcionar tempo ao coordenador de LCIF de distrito para que ele apresente notícias em todas as 
reuniões do gabinete e vai garantir que nossa convenção distrital conceda tempo para apresentações/seminários da 
Campanha 100 e LCIF, além de espaço para uma mesa de informações sobre LCIF. Também vou agendar reuniões 
periódicas ou telefonemas de atualização com o coordenador de distrito além das reuniões de gabinete.

Vou trabalhar com o coordenador do meu distrito para me inteirar sobre as oportunidades disponíveis de subsídios de 
LCIF na minha área, especialmente Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade, e, portanto, 
vou incentivar o distrito a desenvolver projetos que possam ser apoiados por um subsídio de LCIF.

Meu gabinete vai garantir que doações significativas, como as de doadores Extraordinários e Principais, Clubes 
Modelo e Clubes 100/100, sejam reconhecidas em eventos públicos realizados dentro do distrito.

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO MÚLTIPLO

Declaração da meta
Desenvolvimento de actividades que criem impacto na sociedade de forma a aumentar a notoriedade da marca Lions, 
dar a conhecer através dos meios de comunicação social as actividades de destaque principalmente as das cinco 
Causas Globais de LCI.

Durante todo o mandato o Distrito apoiará a LCIF nos seus esforços para alcançar a meta de US$ 300 milhões da 
Campanha 100



Plano de ação

PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Desenvolvimentos de actividades 
do Cancro Infantil com bolsas de 
Investigação em conjunto com a 
Liga Portuguesa contra o Cancro

GAT do DM / 
Governadores / GST / 
Assessores Cancro 
Infantil / Assessores 
de Marketing / Clubes

Boneco e Bolachas 
LUCAS

1 de julho de 
2020

1 ano

Incentivar os sócios a doarem a 
LCIF

Coordenadores do DM 
e dos Distritos da 
LCIF / Presidente do 
Conselho / 
Governadores / 
Coordenadores LCIF 
dos Clubes

Revista LION / 
e-mails / Palestras 
sobre os apoios 
dados pela LCIF com 
apresentação de 
resultados

1 de Julho 2020 1 ano

Aumentar a Notoriedade da 
Marca LIONS

GAT do DM / GAT dos 
Distritos / Assessores 
de Marketing

Press Releases / 
Campanhas de 
Marketing

1 de Julho 2020 1 ano

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO

Declaração da meta
- Aumentar o numero de sócios e de clubes
- Aumentar o numero de participantes nos Workshops e Institutos de Formação
- Aumentar a comunicação externa

Plano de ação

PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Implementar workshops para 
novos Lions

GAT Learning Center 1 de Julho 2020 1 ano

Implementar ações de formação 
para dirigentes dos clubes, 
assessores do distrito, 
presidentes de divisão

Governador / GLT Learning Center 1 de Julho 2020 3 meses

Servir no mínimo 25.000 
pessoas nas 5 causas globais 
de LCI

Governador / GST / 
Presidentes Divisão 
Clubes

My Lion / Planeador 
de actividades

1 de Julho 2020 1 ano

Realizar no mínimo 500 
actividades de Serviço

GAT / Presidentes 
Divisão / Assessores / 
Clubes

My Lion / Planeador 
de actividades

1 de Julho 2020 1 ano

Incentivar a participação nos 
Institutos de LCI

Governador / GLT Divulgação das datas 
e locais dos Institutos

1 de Julho 2020 1 ano

Incentivar a Utilização dos 
Recursos disponibilizados por 
LCI

GAT / Presidentes 
Divisão

My Lion / Learning 
Center

1 de Julho 2020 1 ano

Implementação de um plano 
Estratégico de Marketing e 
Comunicação

Governador / Assessor 
de Marketing

Plano de Marketing / 
Press Releases / 
Comunicação SociaL

1 de Julho 2020 1 ano


