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Bem-Vindo ao Treinamento Online para o 
Segundo Vice-Governador de Distrito! 

 

 
Parabéns pela sua eleição ao cargo de segundo vice-governador de distrito. Este treinamento foi 
elaborado para oferecer-lhe as informações e os recursos necessários para prepará-lo a exercer tal 
função.  
 
 

Ao final deste curso, você estará apto a: 
 

• Descrever os benefícios de uma abordagem de equipe para a liderança distrital 
• Familiarizar-se com as responsabilidades do governador de distrito e do primeiro vice-

governador de distrito 
• Identificar as responsabilidades do segundo vice-governador de distrito 
• Descrever o relacionamento entre a equipe do governador de distrito e a GMT-D/GLT-D 
• Identificar recursos para estudos futuros 

 
 
 
Esta apostila servirá para orientá-lo durante o curso de treinamento, usando informações 
suplementares para aumentar o seu nível de compreensão sobre conceitos importantes 
relacionados ao seu cargo de segundo vice-governador de distrito e como parte da equipe do 
governador de distrito. A apostila é organizada em seções que correspondem às seções da 
apresentação em PowerPoint.   
 
 
Seções da Apostila:  
 

Seção 1:  Equipe do Governador de Distrito Página 1 
Seção 2:  Responsabilidades da Equipe do Governador de Distrito Página 3 
Seção 3:  Equipe do Governador de Distrito, a GMT e a GLT Página 7 
Seção 4:  Recursos Adicionais de Treinamento Página 11 
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Seção 1:  Equipe do Governador de Distrito 
 
Esta seção:  

• Identifica a Equipe do Governador de Distrito 
• Descreve a abordagem de grupo adotada pela equipe do governador de distrito e os 

benefícios de tal abordagem  
 

 
 
Qual o significado de uma ‘abordagem de equipe para a liderança de 
distrito'?  
 
- A administração distrital e a liderança do distrito seriam responsabilidades excessivas para 

apenas uma pessoa. Ao abordar a liderança distrital como uma equipe, o governador de 
distrito, o primeiro e segundo vice-governadores poderão realizar muito mais e servir seus 
mandatos de forma ainda mais eficaz, o que resultará em uma melhoria nas operações do 
distrito.   

 
 
 
Benefícios de uma abordagem de equipe para a liderança distrital 
 
1. As tarefas do distrito são delegadas e distribuídas para toda a equipe, o que 

resulta em uma administração distrital e liderança mais eficazes 
 

2. As oportunidades são amplas para que o primeiro e segundo vice-governadores 
adquiram experiência  

 
3. Existe continuidade na administração do distrito de ano para ano 

 
4. Um ambiente é criado onde predomina a colaboração e o apoio 

 
 
 
Você pode pensar em outros benefícios de uma abordagem de equipe? Relacione as suas ideias 
no espaço abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Treinamento Online para o Segundo Vice-Governador de Distrito Página 2 
 

Lions Clubs International  

“Vamos fazer uma revisão!” – Avaliação No. 1: 
 
 
Quais os benefícios abaixo que representam uma abordagem de equipe para a 
liderança distrital? Selecione todas as opções cabíveis. 
 
 Todos os governadores recentemente eleitos terão pelo menos 2 anos de 

experiência em assuntos de liderança e administração distrital  
 

 Os membros da equipe terão a oportunidade de colaborar entre si 
 
 As tarefas poderão ser divididas efetivamente entre os membros da equipe 

 
 Uma sucessão contínua da liderança permite que haja uma administração 

mais eficaz do distrito 
 
 
 

*Para ver as respostas, avance a apresentação de PowerPoint para o próximo slide. 
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Seção 2:  Responsabilidades da Equipe do Governador de 
Distrito 

 
Esta seção oferece uma revisão dos papeis e responsabilidades de cada membro da equipe do 
governador de distrito (até 07/14) 

• Página 3: Responsabilidades do Governador de Distrito 
• Página 4: Responsabilidades do Primeiro Vice-Governador de Distrito 
• Página 5: Responsabilidades do Segundo Vice-Governador de Distrito 

 
 

GOVERNADOR DE DISTRITO  
Sob a supervisão geral da diretoria internacional, o governador representará a associação em seu 
distrito. Além disso, ele será o principal dirigente administrativo deste distrito e terá supervisão direta 
sobre o primeiro e segundo vice-governadores, presidentes de região, presidentes de divisão, 
secretário e tesoureiro de gabinete e demais membros do gabinete conforme estipulado neste estatuto 
e regulamentos. Suas responsabilidades específicas serão: 
 

• Supervisionar a Equipe Global de Aumento de Sócios em âmbito de distrito, administrando e 
promovendo o aumento de sócios e a organização de novos clubes 
 

• Supervisionar a Equipe de Liderança Global em âmbito de distrito, administrando e 
promovendo o desenvolvimento das qualidades de liderança nos clubes e distritos 
 

• Promover a Fundação de Lions Clubs International e de todas as atividades de serviço por ela 
implementadas 
 

• Presidir, quando estiver presente, o gabinete, a convenção e outras reuniões distritais. Caso não 
possa presidir durante determinado prazo, o dirigente a presidir tais reuniões deverá ser o 
primeiro ou o segundo vice-governador de distrito; entretanto, se ele não estiver presente, um 
dirigente distrital escolhido pelos membros que estão participando da reunião deverá presidir 
 

• Promover a harmonia entre os Lions clubes constituídos 
 

• Exercer supervisão e autoridade sobre os dirigentes do gabinete e membros nomeados aos 
comitês do distrito conforme estabelecido neste estatuto 
 

• Assegurar-se de que todos os clubes do distrito serão visitados pelo governador de distrito ou 
outro dirigente distrital uma vez ao ano para que haja uma administração bem-sucedida. Um 
relatório de visitas deve ser encaminhado à sede internacional referente a cada visita 
 

• Apresentar um relatório atualizado detalhando as receitas e despesas do distrito na convenção 
distrital ou reunião anual durante a convenção de distrito múltiplo 
 

• Entregar em tempo hábil, ao término do seu mandato, a contabilidade financeira, fundos e 
registros gerais do distrito ao seu sucessor no cargo 
 

• Comunicar a Lions Clubs International todas as violações referentes ao uso do nome e emblema 
da associação que forem do seu conhecimento 
 

• Desempenhar quaisquer outras funções administrativas e atos que sejam determinados pela 
Diretoria Internacional através do Manual do Governador de Distrito e outras diretrizes  
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PRIMEIRO VICE-GOVERNADOR DE DISTRITO 
 

O primeiro vice-governador de distrito, sujeito à supervisão e direcionamento do governador, deverá 
atuar como o principal assistente administrativo e representante do governador de distrito.  
 
Suas responsabilidades específicas deverão ser, porém, não deverão limitar-se a:  
 
• Fomentar os propósitos desta associação 

 

• Desempenhar as obrigações administrativas que lhes forem designadas pelo governador de 
distrito 
 

• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados pela Diretoria 
Internacional 
 

• Participar das reuniões de gabinete e conduzir todas as reuniões na ausência do governador de 
distrito, além de participar das reuniões do conselho de governadores, conforme apropriado 
 

• Prestar assistência ao governador de distrito na análise dos pontos fortes e fracos dos clubes do 
distrito, identificando os clubes fracos existentes e potenciais, para estabelecer planos de 
fortalecimento 
 

• Fazer visitas aos clubes como representante do governador de distrito, sempre que por ele 
solicitado 
 

• Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador de Distrito e a Equipe Global de 
Aumento de Sócios, trabalhando como um membro ativo da Equipe Global de Aumento de 
Sócios juntamente com o Governador de Distrito, Segundo Vice-Governador de Distrito e 
outros membros da Equipe Global de Aumento de Sócios, visando estabelecer e implementar 
um plano abrangente no distrito para o aumento do quadro associativo 
 

• Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Segundo Vice-Governador de Distrito e com a 
Equipe de Liderança Global para desenvolver e implementar um plano distrital abrangente para 
o desenvolvimento da liderança  
 

• Trabalhar junto com o Comitê de Convenções do Distrito e prestar assistência ao comitê no 
planejamento e realização da convenção anual de distrito, além de oferecer assistência ao 
governador na organização e promoção de outros eventos distritais 
 

• A pedido do governador de distrito, supervisionar outros comitês distritais 
 

• Participar do planejamento para o próximo ano, inclusive quanto ao orçamento do distrito 
 

• Familiarizar-se com os deveres do governador de distrito, para que, na eventualidade de vaga no 
cargo de governador de distrito, esteja melhor preparado para assumir as obrigações e 
responsabilidades inerentes ao cargo como governador de distrito interino até que a vaga seja 
preenchida de acordo com estes regulamentos e regras de procedimento adotadas pela Diretoria 
Internacional 
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SEGUNDO VICE-GOVERNADOR DE DISTRITO 
O segundo vice-governador de distrito, sujeito à supervisão e direcionamento do governador de 
distrito, deverá atuar como assistente na administração do distrito e representante do governador de 
distrito. Suas responsabilidades específicas deverão ser, porém, não deverão limitar-se a: 
 

• Fomentar os propósitos desta associação 
 

• Desempenhar as obrigações administrativas que lhes forem designadas pelo governador de 
distrito 
 

• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados pela Diretoria 
Internacional 
 

• Participar das reuniões de gabinete e conduzir todas as reuniões na ausência do governador de 
distrito e do primeiro vice-governador de distrito, além de participar das reuniões do conselho de 
governadores, conforme apropriado 
 

• Familiarizar-se com a condição e a situação dos clubes do distrito, examinar o demonstrativo 
financeiro e oferecer assistência ao governador e ao primeiro vice-governador de distrito na 
identificação e fortalecimento dos clubes existentes e dos que estejam potencialmente fracos 
 

• Fazer visitas aos clubes como representante do governador de distrito, sempre que por ele 
solicitado 
 

• Oferecer assistência ao governador de distrito e ao primeiro vice-governador de distrito no 
planejamento e realização da convenção anual de distrito 
 

• Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador de Distrito e a Equipe de 
Liderança Global, trabalhando como um membro ativo da Equipe de Liderança Global 
juntamente com o Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de Distrito e outros 
membros da Equipe de Liderança Global, visando estabelecer e implementar um plano 
abrangente no distrito para o desenvolvimento das qualidades de liderança 
 

• Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de Distrito e com a 
Equipe Global de Aumento de Sócios para desenvolver e implementar um plano distrital 
abrangente para o aumento do quadro associativo 
 

• Trabalhar junto com o Coordenador Distrital de LCIF e oferecer assistência no atingimento de 
metas anuais, utilizando-se da distribuição regular de material informativo sobre LCIF, visando 
aumentar o conhecimento e apoio à Fundação 
 

• Trabalhar junto com o comitê de informática de distrito, oferecendo assistência na promoção e 
uso do Website da associação e da Internet pelos sócios e clubes para obter informações, enviar 
relatórios, fazer compras de materiais para clubes, etc.  
 

• A pedido do governador de distrito, supervisionar outros comitês distritais 
 

• Oferecer assistência ao governador de distrito, ao primeiro governador de distrito e ao gabinete 
no planejamento do próximo ano, inclusive quanto ao orçamento de distrito 
 

• Familiarizar-se com os deveres do governador de distrito, para que, na eventualidade de vaga no 
cargo de governador, ou de primeiro vice-governador de distrito, esteja melhor preparado para 
assumir as obrigações e responsabilidades inerentes a tais cargos como governador de distrito 
interino até que as vagas sejam preenchidas de acordo com estes regulamentos e regras de 
procedimento adotadas pela Diretoria Internacional 
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“Vamos fazer uma revisão!” – Avaliação No. 2: 
 

Para cada afirmação, determine se ela é 'verdadeira' ou 'falsa' fazendo um 
círculo na resposta certa. 
 
Governador de Distrito e Primeiro Vice-Governador de Distrito 
 

1. O governador de distrito é o dirigente executivo do clube.  
 

Verdadeiro    Falso 
 

2. O governador de distrito não precisa apoiar e divulgar LCIF no distrito. 
 

Verdadeiro    Falso 
 

3. O primeiro vice-governador de distrito oferece assistência no desenvolvimento de 
planos para o fortalecimento dos clubes fracos do distrito.  

 
Verdadeiro    Falso 

 
Segundo Vice-Governador de Distrito 
 

1. O segundo vice-governador de distrito pode fazer visitas a clubes como 
representante do governador de distrito.  

 
Verdadeiro    Falso 

 
2. O segundo vice-governador de distrito é responsável pela divulgação do uso da 

tecnologia dentro do distrito.  
 

Verdadeiro    Falso 
 

3. Oferecer assistência ao governador de distrito e ao primeiro vice-governador de 
distrito no planejamento e realização da convenção anual de distrito. 

 
Verdadeiro    Falso 

 
 

*Para ver as respostas, avance a apresentação de PowerPoint para o próximo 
slide. 
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Seção 3:  Equipe do Governador de Distrito,  a GMT-D e a 
GLT-D 

 
Esta seção explora o relacionamento com base em uma dinâmica de grupo entre a 
equipe do governador de distrito, a GMT-D e a GLT-D.  
 
 

Estrutura da GMT/GLT  
 

 
 

* Os distritos múltiplos designados para uma área da GMT/GLT ou área especial composta por menos 
de 2 distritos múltiplos não tem um coordenador da GLT de distrito múltiplo. Consulte o Capítulo XIV do 
Manual de Normas da Diretoria para mais informações. 
 
A Equipe Global de Aumento de Sócios e a Equipe de Liderança Global são estruturas 
paralelas, de níveis múltiplos, com três metas básicas:  

 
• Aumento de sócios em base contínua 
• Aumentar ainda mais o sucesso do clube  
• Cultivar a liderança de qualidade 
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Estrutura de Distrito da GMT/GLT  
A equipe do governador de distrito está no NÚCLEO da estrutura de equipe da GMT e da GLT 
de distrito. A integração dessas duas equipes em nível de distrito abordará questões referentes ao 
crescimento e desenvolvimento regional, aumento de sócios, saúde dos clubes e aprimoramento 
da liderança de qualidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada membro da equipe do governador de distrito desempenha um papel 
específico como parte da GMT-D/GLT-D:  
 
GOVERNADOR DE DISTRITO 

• Como membro da GMT: Supervisiona a Equipe Global de Aumento de Sócios em 
âmbito de distrito, administrando e promovendo o aumento de sócios e a organização de 
novos clubes. 

o Nomeia o coordenador da GMT de distrito em consulta com o primeiro e segundo 
vice-governadores de distrito e com o coordenador da GMT de distrito múltiplo, 
ou líder de área da GMT no caso de distritos únicos. 
 

• Como membro da GLT: Supervisiona a Equipe de Liderança Global em âmbito de 
distrito, administrando e promovendo o desenvolvimento das qualidades de liderança em 
nível de clube e de distrito.  

o Nomeia o coordenador da GLT de distrito em consulta com o primeiro e segundo 
vice-governadores de distrito e com o líder de área da GLT e, no caso de distritos 
múltiplos, com o coordenador da GLT de distrito múltiplo. 
 

PRIMEIRO VICE-GOVERNADOR DE DISTRITO 
• Como membro da GMT: Servir como elemento de ligação entre a Equipe do 

Governador de Distrito e a Equipe Global de Aumento de Sócios, trabalhando como um 
membro ativo da Equipe Global de Aumento de Sócios de Distrito, juntamente com o 
Governador de Distrito, Segundo Vice-Governador de Distrito e outros membros da 
GMT-D, visando estabelecer e implementar um plano abrangente no distrito para o 
aumento do quadro associativo 
 

• Como membro da GLT: Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Segundo Vice-
Governador de Distrito e com a GLT-D para desenvolver e implementar um plano 
distrital abrangente para o desenvolvimento da liderança 

GMT-D 
 
• Governador de Distrito 
• 1o e 2o Vice-Governadores de Distrito 
• Coordenador Distrital da GMT 
• Presidentes de Região/Divisão 

GLT-D 
 
• Governador de Distrito 
• 1o e 2o Vice-Governadores de Distrito 
• Coordenador Distrital da GLT 
• Presidentes de Região/Divisão 
• Membros adicionais 

Equipe para o 
Sucesso dos 

Clubes 

Equipe para Aumento 
de Sócios 

Desenvolvimento de 
Novos Clubes 



Treinamento Online para o Segundo Vice-Governador de Distrito Página 9 
 

Lions Clubs International  

SEGUNDO VICE-GOVERNADOR DE DISTRITO 
• Como membro da GMT: Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Primeiro Vice-

Governador de Distrito e com a GLT-D para desenvolver e implementar um plano 
distrital abrangente para o aumento do quadro associativo 
  

• Como membro da GLT: Servir como elemento de ligação entre a Equipe do 
Governador de Distrito e a Equipe Global de Aumento de Sócios, trabalhando como um 
membro ativo da GLT-D, juntamente com o Governador de Distrito, Primeiro Vice-
Governador de Distrito e outros membros da GLT-D, visando estabelecer e implementar 
um plano abrangente no distrito para o desenvolvimento das qualidades de liderança 

 
Para mais informações e para acessar os recursos da Equipe de Liderança Global, visite o Centro 
do Coordenador da GLT no Centro de Recursos de Liderança, no website de LCI:  
 

- Visite o www.lionsclubs.org 
- Clique em “Centro de Atendimento aos Sócios” 
- Clique em Desenvolvimento da Liderança” 
- Clique em 'Equipe de Liderança Global' 

http://www.lionsclubs.org/
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“Vamos fazer uma revisão!” – Avaliação No. 3: 

 
Selecione as palavras ou frases entre as opções localizadas ao final da página 
que melhor completem cada afirmação.  
 
 

1. As metas da GMT e da GLT são? aumento contínuo do quadro associativo,  
__________________, e aumento da liderança de qualidade. 

   
 
2. A equipe do governador de distrito está no _____________ da estrutura 

baseada em equipe da GMT e da GLT de distrito.  
 
 

3. Os coordenadores da GLT de distrito ___________ e ____________ os 
líderes dos distritos, divisões e clubes 
 
 

4. Os _____________ são membros tanto da GMT como da GLT em nível de 
distrito. 
 
 

5. O segundo vice-governador de distrito trabalha com outros membros da 
_______________ para estabelecer e implementar um __________ 
abrangente no distrito.   

 
Seleção de Palavras 

 
escolhe GMT de distrito novos clubes 

 
topo plano de desenvolvimento da 

liderança 
desenvolver 

 
Equipe do GD núcleo maior sucesso do clube 

 
identificar presidentes de região/divisão GLT de distrito 

   
*Para ver as respostas, avance a apresentação de PowerPoint para o próximo 

slide. 
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Seção 4: Recursos Adicionais de Treinamento 
 
Esta seção contém uma lista de recursos para facilitar um estudo mais detalhado 
e responsabilidades inerentes ao seu cargo como segundo vice-governador de 
distrito, e para desenvolver o seu potencial de liderança.  

 
 

Recursos 
Informações 
do distrito 

Para acessar os recursos de LCI abaixo, relacionados ao distrito, visite o Centro de 
Recursos de Distrito:  
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-
resource-center.php  
 

- Estatuto e Regulamentos de Distrito 
- Manual de Normas da Diretoria de Lions Clubs International  
- Manual da Equipe do Governador de Distrito 
- Outros recursos para gerenciamento do distrito 

 
LCIF Visite o website de LCIF: http://www.lcif.org/PO/  

 
Tecnologia - Endereço do website de LCI: http://www.lionsclubs.org/PO/  

 
- MyLCI 

o Site MyLCI: https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx 
 

- Materiais para Clubes (clique em 'Loja de LCI' no topo da página principal do 
website de LCI) 

 
- e-Clubhouse: http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=PO  
 
- Informações e recursos do Centenário: www.lions100.org 

 
Liderança Recursos - Liderança  

 
- Centro de Recursos de Liderança: http://www.lionsclubs.org/PO/member-

center/leadership-development/index.php  
o Equipe de Liderança Global 
o Materiais/Recursos de treinamento 
o Comunicação para Liderança 
o Centro Leonístico de Aprendizagem 
o Desenvolvimento de Programas  

 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lcif.org/PO/
http://www.lionsclubs.org/PO/
https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx
http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=PO
http://www.lions100.org/
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/index.php
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