
Resultados de uma pesquisa: 
Pesquisamos os distritos que compartilharam as visitas a clubes para ver se
estas visitas compartilhadas tiveram um efeito positivo ou negativo no
gerenciamento do distrito e também para descobrir como implementar este
conceito com sucesso. A pesquisa revelou o seguinte:  

• Na maioria dos casos, o governador de distrito delegou visitas a clubes
tanto ao primeiro vice-governador de distrito como ou segundo vice-
governador de distrito. 

• As visitas a clubes somente foram delegadas após considerável reflexão e
planejamento. A Equipe do GD junta determinou qual dos seus membros
seria designado para cada clube. 

• Embora a experiência e treinamento fossem uma preocupação inicial,
descobriram que a experiência que os vices-governadores de distrito
tiveram como presidente de divisão ou de região os preparou
adequadamente para visitas a clubes. 

• Foi uma experiência positiva para os governadores de distrito, uma vez
que lhes deu tempo para se concentrarem em atividades que realmente
ajudam a fortalecer o distrito. 

• Foi uma experiência positiva para os vice-governadores de distrito, pois
lhes deu uma oportunidade para construir relacionamentos com os clubes,
identificar possíveis futuros membros do gabinete, entender melhor as
áreas que precisam de atenção especial e lhes deu uma oportunidade
para se tornarem membros atuantes da equipe. 

• Foi uma experiência positiva para os clubes, porque eles puderam
construir relacionamentos com futuros líderes distritais e discutir planos
distritais que eram mais de natureza de longo prazo. 

• Fortaleceu-se o trabalho em equipe. Compartilhar as visitas a clubes deu à
equipe uma plataforma para discutir os pontos fortes e fracos de cada
clube e lhes permitiu discutir possíveis estratégias para ajudar clubes
com dificuldades. Esta troca de ideias não era possível antes do
compartilhamento das visitas. 

• Algumas áreas estavam preocupadas de que os clubes se sentiriam
desrespeitados se o governador de distrito não os visitasse, mas isso foi
superado após os clubes serem informados da nova abordagem de equipe. 

• Compartilhar as visitas a clubes uniu a equipe do GD, lhes permitindo
coordenar a sua mensagem, não só para o ano vigente, mas também para
os anos subsequentes. 

A estratégia de 
equipe para as 
visitas a clubes

Como governador de distrito,

o tempo é provavelmente

muito valioso para você. O

planejamento e o

estabelecimento de

prioridades nas suas visitas e

atividades irão ajudá-lo a se

concentrar em suas metas e

nas ações necessárias para

alcançá-las. 

Uma maneira de acomodar 

as responsabilidades de ser

um governador de distrito é

compartilhar visitas a clubes

com outros membros da sua

Equipe de GD. Não somente

isto lhe permite mais tempo

para se dedicar às suas

metas, como também há

benefícios tangíveis para os

vice-governadores de distrito

e os clubes a que servem.  
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Basta ter uma equipe 
O sucesso do compartilhamento de visitas começa com
um plano completo que seja realmente um esforço de
equipe. Os governadores de distrito devem realizar uma
reunião com os vice-governadores de distrito para
discutir os desafios e as oportunidades dentro do
distrito e as necessidades de cada clube. A discussão e
o plano subsequente devem se concentrar em metas e
em como os recursos distritais podem ser aplicados de
forma estratégica. 

Então, determine que membro da equipe deverá conduzir
a visita a clubes. Embora isso deva ser baseado nas
necessidades dos clubes (combinando os pontos fortes
dos membros da equipe com as necessidades dos
clubes), muitas vezes também se considera os conflitos
de agenda e localização. Além disto, as visitas podem
ou não ser igualmente distribuídas. Em algumas áreas,
cada membro da equipe tem um terço do distrito, mas
em outros casos, o
governador pode se
encarregar de uma parte
maior. Escolha um plano
que funciona melhor
para a sua equipe. 

Defina a mensagem
Para ajudar os vice-governadores de distrito a
planejarem as suas visitas, como uma equipe, defina
exatamente qual deva ser a mensagem. Muitos se
concentram no lema do presidente, os novos recursos de
desenvolvimento de liderança que são oferecidos online
ou através do distrito ou talvez em compartilhar ideias de
atividades de serviços bem-sucedidas. Embora cada
membro da equipe possa ter a sua própria maneira de
apresentar a informação, a mensagem deve ser
coordenada entre os membros da equipe.   

Acompanhamento e resultados 
O governador de distrito e os vice-governadores de
distrito devem se comunicar regularmente para discutir a
situação e as necessidades dos clubes, e como o distrito
pode ajudar os clubes de novas maneiras. Estas reuniões
ajudam os vice-governadores de distrito a desenvolver
seus planos e metas para os anos seguintes e ajudam a
trazer continuidade e direcionamento que podem ser
levados de um ano para outro. 

Reembolso 
As normas vigentes para o reembolso de despesas
permitem que se compartilhe as visitas. Os vice-
governadores de distrito devem preencher o Relatório de
Despesas de Viagem do Governador do Distrito (C-30) e
o Relatório de Reunião e Visita a Clube do Governador
do Distrito (M-26) e então, encaminhar os documentos
para o governador de distrito. O governador de distrito
irá aprovar o relatório e, em seguida, encaminhá-lo a LCI
para pagamento. O cheque é então enviado ao
governador de distrito para que ele proceda a entrega. 

Pense se não é uma boa ideia testar o conceito na 
sua área. 

Para mais informações, entre em contato com o
Departamento Ibero Americano via o email
iberoamerican@lionsclubs.org. 

A Implementação da 
Abordagem do Trabalho em Equipe
para as Visitas a Clubes

O TRABALHO EM EQUIPE
PERMITE QUE TODOS CRESÇAM!
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