
 

 MICROCRÉDITO SEM JUROS 
ATRAVEZ DA 

FUNDAÇAO DE 
MICROCRÉDITO DO 

LIONS CLUB 

 

Agências Junho 2013 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office Kathmandu/Nepal 
Aberto em 2007 - Patrocinadores: LC Søllerød, LC Eysturoy, LC Karlslunde,LC Børkop,  
LC Tåstrup, LC Karup, LC Hanbo-Brovst, LC Søllerød Mølleå, LC Hasseris, 
LC Bramdrupdam, LC Hals Sophie Hedvig, LC Arden, LC Solbjerg 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office Dharan Vejayapur/Nepal 
Aberto em 2011 - Patrocinadores: LC Mols, LC Frederiksværk, LC Bjerringbro 
LC Søllerød Mølleå, LC Stevns, LC Køge Bugt, LC Søllerød, LC Nyborg 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office Hikkaduwa/Sri Lanka 
Aberto em 2007 - Patrocinadores: LC Søllerød, LC Hjørring Sct. Catherina,  
LC Odense Sct. Albani, LC Nyborg, LC Morsø, LC Haarby, LC Karlslunde, 
LC Sydfalster, LC Hammer Bakker Hammerpigerne, LC Køge Bugt, 
LC Hanbro Brovst, LC Roskilde Sct. Jørgen, LC Roskilde Centrum. LC Karup 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office Morogoro/Tanzania  
Aberto em 2007 - Patrocinadores: LC Odder, LC Bjerringbro, LC Karlslunde, 
LC Hammer Bakker, LC Suså 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office Cabaret/Haiti  
Aberto em 2012 - Patrocinadores: LC Hammer Bakker Hammerpigerne, LC Solbjerg, 
LC Søllerød, LC Hadsund , LC Esbjerg Grådyb, LC Karlslunde , LC Samsø 
 
Lions Clubs Microloans Foundation - Branch Office St. Marc/Haiti  
Aberto em 2012 - Patrocinadores: LC Søllerød Mølleå, LC Kattegat, LC Karlslunde, 
LC Børkop, LC Søllerød, LC Nyborg, LC Stevns, LC Hanbro-Brovst, LC Arden, 
LC Maribo 

UM PROJETO CLUBE-A-CLUBE 
 
Em todo o mundo,  especialmente nos países em desenvolvimento, as mulheres têm 
uma grande responsabilidade pelo bem-estar das suas famílias. Uma das formas mais 
importantes de apoiar o cumprimento desta responsabilidade é ajudar as mulheres a 
garantir a economia da família. 
 
Em 2007, inspirado pelo sucesso comercial dos bancos de microcrédito, o Lions Club 
Søllerød decidiu criar a Fundação  de Microcrédito do Lions Club. Em colaboração com 
o Lions Club Hikkaduwa (Sri Lanka) e Lions Club Bishal Bazar (Kathmandu, no Nepal) 
as primeiras agências foram estabelecidas. 
 
Desde então, a ideia se mostrou viavel através de vários empréstimos concedidos e 
posteriormente restituidos. Novas agências foram abertas em Morogoro (Tanzânia), 
Cabaret, St. Marc (Haiti) e, finalmente, em Dharan Vejayapur (Nepal). 
 
Pequenas agências asseguram que os Lions clubes locais tenham a necessaria 
capacidade administrativa e sucesso pode ser alcançado com recursos limitados..                                      
 
Então, por que não copiar a ideia nas suas próprias condições locais? 
 
Leia o documento na página seguinte da Fundação de Microcrédito do Lions Club. 
 
Mais informações podem ser encontradas em dinamarquês no site soelleroed.lions.dk 
ou podem se requeridas em  dinamarquês, inglês, françês e português de Erik Poul 
Nielsen - erik@fulano.dk   
                                                                                                                                                                                  



 
Fundação de Microcrédito do Lions 

Club 
 

fundada pelo Lions Club Søllerød, Multiple District 106 D, Dinamarca,  
em 27 de Abril de 2007, aniversário de 50 anos do clube. 

 
O objetivo da Fundação de Microcrédito do Lions Club é criar fundos de capital básico para as 
agências locais de microcrédito administradas pelo Lions Clubes nos países em desenvolvimento. 

A Fundação de Microcrédito do Lions Club é administrada por uma comissão composta pelo 
Diretor de IR do Lions Clube Søllerød, o tesoureiro do clube e um ou dois leões eleitos na 
assembleia geral anual do Lions Club Søllerød. A commisão é responavel pela ligação com as 
agências locais de microcrédito. 

As agências locais de microcrédito são administradas por um comitê composto pelo Diretor de IR 
do Lions Clube local, o tesoureiro do clube e um ou dois leões eleitos na assembleia geral anual 
do Lions Clube local. 

Todas as comissões devem apresentar um relatório e contas auditadas nas assembleias gerais 
anuais dos clubes participantes, além de tentar envolver os mutuários no desenvolvimento futuro 
das agências locais. 

A Fundação de Microcrédito do Lions Club foi fundada com um capital inicial de DKK 50.000 (cerca 
de R$ 18.000), doados pelo Lions Club Søllerød  no aniversário de 50 anos do clube, Atualmente, 
o capital total é de DKK 277.000 (cerca de R$ 100.000). 

Os Microloans Branch Offices dos Lions Clubes locais apoiam as pessoas carentes, de preferência 
mulheres, com pequenos empréstimos, que podem ajudá-las a ter uma renda para ficar auto-
suficientes. Normalmente, o valor de um empréstimo não deve exceder R$ 700 (cerca de DKK 
2.000). De preferência, empréstimos menores devem ser concedidos, mas tamanho, finalidade e 
condições dos empréstimos são finalmente decididos pelos Branch Offices locais.  

Microcréditos devem ser restituidos para o Branch Office local em parcelas trimestrais ao longo de 
um período de 12 - 24 meses. 

A comissão local de microcrédito pode dispensar o mutuário efetuar o reembolso, se as 
circunstâncias assim o exigem. 

Microcréditos serão concedidos sem pagamento de juros. 

Juros bancários obtidos sobre o capital principal devem ser adicionado sem quaisquer deduções, 
além de material de escritório e de auditoria. 

Os Branch Offices locais de microcrédito devem cobrir todas as outras despesas administrativas. 

 
Henning Molin og Erik Poul Nielsen 

IR-responsáveis de microcrédito 

 
Microcrédito em Sri Lanka e Nepal 

 
 
Kalpana Phuyal, do Distrito Makwanpur, 
produz brinquedos de feltro para vender 
nas lojas do mercado  turístico, no Valle 
Kathmandu. Com o microcrédito ela 
consegue investir em matéria prima e 
pode empregar mais três mulheres. Ela 
está muito satisfeita de trabalhar por 
conta própria..  
 

 
 
Sabitri Shrestha é uma mulher que tem 
há varios anos uma pequena loja de chá e 
lanche em Golkhupacha, Thamel. Com o 
apoio de microcrédito do Lions Clube de 
Kathmandu Bishal Bazaar ela ampliou seu 
negócio e comprou itens de cozinha para 
servir também almoço e jantar para os 
clientes do seu restaurante. 

 
 
Chithra use o empréstimo para sua 
indústria de fibra de coco. Compra 
matérias-primas e faço cordas de 
fibra de coco. Ela vende seus 
produtos na sua casa e para uma 
grande empresa de exportação. 
Dessa forma,  a indústria caseira dela 
constitui uma grande ajuda para a 
renda familiar. 

 
 
Kalupahanage Ajitha Vinodani tenha 
usado o emprestimo como seu capital 
de giro. Viva perto da praia e todos 
os dias vai para a praia e compra 
peixes dos pescadores para fazer 
peixe seco. Há uma demanda grande 
de peixe seco em Sri Lanka, e pode 
vender seus produtos com facilidade 
e obter um bom lucro. 

 


