
Introdução 
 
O sucesso de Lions Clubs International depende muito da eficácia dos nossos líderes nos 

diversos níveis da nossa associação. Todas as posições de liderança, desde a de presidente 

de clube à de presidente internacional, acarretam responsabilidades específicas que devem 

ser cumpridas. Porém, é a capacidade de trabalhar eficaz e cooperativamente com outros 

Leões que garantirá que se atinjam as metas e a missão da associação. 

 

Em nível de distrito, esta responsabilidade de combinar liderança e trabalho em equipe cabe 

à equipe do governador de distrito. O governador de distrito, primeiro vice-governador de 

distrito e segundo vice-governador de distrito devem não apenas compartilhar 

responsabilidade e comprometimento com o gerenciamento do distrito, como devem também 

comunicar-se eficazmente e trabalhar em conjunto nos projetos, questões que se 

apresentam e decisões a serem tomadas. Nos distritos onde isto tem sido feito 

consistentemente, os clubes resultam fortalecidos, provocando mais impacto na 

comunidade, e a abordagem de liderança duradoura conduz a uma maior compreensão e 

comprometimento para com o serviço.   

 

O Manual da Equipe do Governador de Distrito foi preparado para todos os membros da 

equipe do governador de distrito usarem como um guia completo para a liderança do distrito. 

Este manual contém informações sobre as operações da Sede Internacional, os deveres 

específicos dos líderes distritais, bem como os programas, recursos, diretrizes e contatos 

para a maioria das situações os quais os membros da equipe do governador de distrito irão 

precisar durante a gestão. Consulte este recurso na medida em que forem surgindo dúvidas, 

desafios e oportunidades ao longo do ano.  

 

Ao se preparar para este cargo de liderança, planejar e tratar dos assuntos do distrito, sem 

deixar de apoiar os clubes e seus sócios durante sua gestão, descobrirá que este manual é 

um recurso valioso. 

“Os lideres tornam-se exemplos ainda mais poderosos quando aprendem mais do que 
quando ensinam.” Rosabeth Moss Kantor 


