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Introdução e por que a Microempresa é uma nova prioridade de LCIF 

O programa Quatro Pontos Básicos de LCIF financia projetos de serviços Leonísticos de alto 

impacto e de envolvimento pessoal dos Leões em quatro áreas: preservação da visão, combate 

a deficiências, promoção da saúde e serviços aos jovens. Um objetivo que norteia os Quatro 

Pontos Básicos é alocar uma porção maior dos subsídios de LCIF na realização de projetos que 

abordem necessidades prementes, aproveitando novas oportunidades de serviço que se 

alinhem aos compromissos humanitários chave de LCIF de ajudar às populações mais 

vulneráveis da sociedade.  

Dentre as populações vulneráveis destacamos: os pobres, não servidos, deficientes, os sem 

acesso a recursos críticos que melhoram a qualidade de vida em geral.  Os que vivem na 

pobreza são desproporcionalmente impactados pela falta de recursos. A atual e severa crise 

econômica tornou ainda mais urgente a resolução dos problemas de pobreza.  As estratégias 

para a redução da pobreza devem levar em consideração as necessidades multidimensionais 

dos pobres caso o objetivo seja reduzir o número de pessoas que ficarão em situação de 

pobreza e ajudar os indivíduos e famílias de baixa renda para que possam melhorar a situação 

financeira. Muitos desses indivíduos estão trabalhando, mas continuam lutando para 

conseguirem se manter. 

LCIF acredita que a Microempresa é uma oportunidade importante e um veículo para apoiar e 

promover o bem-estar econômico dos homens e mulheres que: 

• Vivem na pobreza ou abaixo do nível de pobreza, ou estão classificados como 

trabalhando e de baixa renda. 

• Tenham habilidades e educação limitadas para competir no setor formal de empregos 

• Carecem de capital suficiente para iniciar pequenos negócios ou têm acesso limitado a 

recursos financeiros (ex: patrimônio, colateral, etc.) e a serviços de educação sobre 

negócios 
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• Aspiram estabelecer os seus próprios meios de geração de receita e melhorar a situação 

financeira 

• Possuem potencial e talentos viáveis, além de ideias para abrir pequenos negócios 

• Possuem o desejo, tempo e energia para se comprometerem como proprietários de 

negócios 

• Possuem atualmente pequenos negócios que procuram ampliar, ou criar novos 

empregos na comunidade 

 

Metas e Objetivos do programa 

Por meio do Programa de Desenvolvimento de Microempresas (MEDP), financiamento será 

oferecido a empreendedores de pequenos negócios, para a compra de inventário, suprimentos, 

móveis, luminárias, máquinas ou equipamentos necessários para se estabelecer ou ampliar os 

negócios.  Esses são exemplos de microempresas: vendedores de rua, carpinteiros, operadores 

de máquinas de lojas, costureiras, joalheiros, artesãos e fazendeiros.  Existem vários tipos de 

microempresários e seus negócios são de vários tamanhos.  Este programa visar apoiar os 

microempresários em ajuda aos pobres e outros grupos vulneráveis, já que existe uma grande 

disparidades de recursos disponíveis para este tipo de população.  Consideração prioritária será 

dada a mulheres e deficientes. 

Os Leões terão a oportunidade de fazer parcerias com organização locais não-governamentais 

nas operações de micro empréstimos para assim capitalizar nos pontos fortes de cada parceiro, 

assegurando que um maior número de pessoas possa realizar o sonho de ter seus próprios 

negócios e a independência e segurança financeira de serem proprietários de um pequeno 

negócio.   Além de expandir as oportunidades de negócios próprios para mulheres e 

deficientes, os Leões terão uma animadora oportunidade de despertar a conscientização global 

sobre a microempresa para que haja um envolvimento maior nas atividades que visam reduzir a 

pobreza. 

 

Cronograma do Programa Piloto 

O programa piloto foi organizado para ser implementado durante um período de dois anos, 

após o qual, uma avaliação das atividades e resultados será feita para determinar-se 

programações futuras. 
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Quem pode solicitar um financiamento? 

Os projetos de microempresas tendem a englobar atividades de grande escala, envolvendo 

vários clientes (beneficiários) que possuem pequenos negócios ou operações que devem ser 

gerenciadas estrategicamente durante um prazo mais alongado.  Dado a escala e abrangência 

das operações os pedidos de financiamento serão aceitos dos Leões em nível de distrito 

múltiplo e distrito.  Preferência será dada aos pedidos de subsídios que tenham uma grande 

identificação com os Leões e o envolvimento de vários Lions clubes. 

O processamento de uma solicitação de subsídio deve apenas começar após um entendimento 

entre o parceiro do micro empréstimo e após os Leões do Distrito/Distrito Múltiplo terem 

confirmado o seguinte:  1) ambos os grupos estão prontos para dar andamento ao projeto, 2) 

existem clientes elegíveis na comunidade, e 3) os elementos básicos já foram providenciados 

para o desenvolvi de um plano para o projeto conforme as diretrizes de elegibilidade do 

subsídio. A outorga de financiamento é concedida diretamente ao Distrito Múltiplo/Distrito 

solicitante, que reenviará os fundos ao parceiro para a implementação do projeto. 

As solicitações apresentadas devem ser preparadas conjuntamente pelos Leões e o parceiro do 

microfinanciamento, devendo ser enviadas à LCIF pelo Distrito Múltiplo/Distrito solicitante. 

 

Qual é a abrangência geográfica do programa? 

Globalmente, o nível de pobreza em países em desenvolvimento e em países menos 

desenvolvidos excede grandemente o nível encontrado em países desenvolvidos. Este 

programa piloto estará disponível aos Leões dos Distritos Múltiplos/Distritos em países e 

regiões em desenvolvimento.  As regiões que possuem grandes populações indígenas podem 

também ser consideradas. 

Os Distritos Múltiplos/Distritos em países desenvolvidos podem se candidatar a oferecer apoio 

aos projetos em países em desenvolvimento, onde os Leões locais se comprometam a estar 

ativamente envolvidos com o projeto. Neste caso, os Leões solicitantes devem solicitar que os 

Leões locais documentem e verifiquem o seu envolvimento. 

 

Quais os tipos de projetos ou negócios que são elegíveis ao financiamento? 

Vários projetos serão elegíveis ao financiamento, incluindo, mas não limitado a: 

• Agropecuária (safras e gado)   
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• Vendedores de rua 

• Operações pequenas de varejo 

• Produção e venda de alimentos 

• Artesanato  

• Costura/alfaiataria 

• Carpintaria/serviços manuais 

• Serviços de mecânica 

• Serviços de limpeza 

• Consultoria sobre computadores 

• Transporte e serviços de mudanças 

• Serviços para animais domésticos 

• Serviços de correio 

• Serviços de cabeleireiros 

• Serviços de tutoria 

 

Quem se qualifica como cliente potencial ou beneficiário do financiamento? 

Para esta iniciativa, consideração prioritária será dada ao microfinanciamento para mulheres e 

deficientes.  Contudo, outras populações vulneráveis também poderão ser consideradas. O 

cliente ou participante em potencial deve atender a todos os requisitos padrão descritos pela 

organização do microfinanciamento.  Os clientes potenciais podem ser selecionados de uma 

vasta gama de recursos, incluindo agências de serviços sociais, igrejas, programas de 

treinamento empregatício, programas de assistência profissionalizante e outros locais 

frequentados pelas pessoas que se enquadram dentro da mesma categoria socioeconômica. 

 

Parceiros de Financiamento 

O Distrito Múltiplo ou Distrito que solicitar o subsídio deve angariar recursos locais equivalentes 

a 25% do orçamento do projeto. O subsídio pode ser solicitado no valor de até 75% do total do 

orçamento do projeto, não excedendo a quantia de $100.000.  A outorga mínima do subsídio é 

de $10.000 e a máxima é de $100.000. Os fundos dos subsídios de LCIF serão liberados em 

incrementos, dependendo do cronograma estabelecido para o projeto. 
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Quais são os requerimentos para os parceiros /organizações de microfinanciamento? 

A organização parceira deve ter um histórico comprovado de realização efetiva de programas 

de microfinanciamento, sendo reconhecida na comunidade como uma empresa de boa 

reputação.  A organização parceira deve ter no mínimo cinco anos de histórico operacional.  Os 

Leões solicitantes são os responsáveis por vetar o parceiro ou organização parceira em 

potencial. 

 

Quais são as responsabilidades dos Leões como parceiros ou cofinanciadores? 

Como parceiros nesta iniciativa, o papel a ser desempenhado e as responsabilidades dos Leões 

são: 

• Pesquisar e selecionar uma organização de microfinanciamento compatível para se fazer 

parceria 

• Contribuir com a sua parte dos fundos equivalentes exigidos localmente 

• Mobilizar recursos Leonísticos suficientes para o voluntariado, em uma capacidade 

conforme foi concordado com o parceiro 

• Oferecer assistência na identificação de clientes potenciais, caso seja solicitado pela 

organização parceira 

• Obter endosso em nível de Distrito Múltiplo/Distrito para formalmente travar a parceria 

e se comprometer em cumprir os requisitos do projeto 

• Nomear um comitê da parceria responsável pelos Leões do Distrito Múltiplo/Distrito 

para assegurar uma implementação bem sucedida do projeto e relações com 

organizações parceiras.  

• Trabalhar em estreita colaboração com a organização parceira e com o cliente durante 

todas as fases da parceria, conforme for apropriado. 

• Estabelecer um MOU (memorando de compreensão) com a organização parceira de 

microfinanciamento descrevendo os papeis e responsabilidades dos parceiros conforme 

acordado, como também estratégias de reinvestimento e planos de ação. 

• Providenciar relatórios trimestrais e dados atualizados para LCIF, com base no relatório 

mensal recebido do parceiro de microfinanciamento. 

 

 

 



 .  

 

Quais são as responsabilidades do parceiro de microfinanciamento? 

A organização de microfinanciamento que fez parceria com os Leões locais será responsável por 

todas as atividades tipicamente associadas às operações de empréstimos a clientes.  O parceiro 

deverá: 

• Selecionar e avaliar o cliente e o projeto; incentivar e acatar o envolvimento dos Leões 

no processo de seleção. 

• Providenciar funcionários, treinamento e experiência técnica para administrar os 

aspectos financeiros do projeto. 

• Familiarizar, orientar e gerar entusiasmo entre os Leões parceiros do projeto. 

• Educar os Leões sobre o processo de microfinanciamento e identificar oportunidades de 

voluntariado compatíveis para o engajamento dos Leões. 

• Nomear um coordenador para a parceria, responsável pela coordenação constante com 

o parceiro Lions Clubs International 

• Assinar um MOU com os Leões, descrevendo os papeis e responsabilidades dos 

parceiros conforme acordado, como também estratégias de reinvestimento e planos de 

ação. 

• Trabalhar em estreita colaboração com os Leões parceiros durante todas as fases da 

parceria, conforme for apropriado 

• Providenciar relatórios mensais regulares e dados atualizados que servirão de base para 

os relatórios trimestrais de LCIF. 

A organização parceira descreverá e administrará a atividade a ser financiada, o valor do 

empréstimo, os juros e as taxas de processamento, cronograma de pagamento dos 

empréstimos, valor das parcelas, etc. diretamente com o cliente. 

 

Quais são as responsabilidades do microempresário (ex: cliente/participante)? 

• Deve concordar em obedecer as regras e normas que governam o acordo com a 

organização de micro empréstimo 

• Aceitar a responsabilidade de pagamento do empréstimo conforme o que está contido 

no acordo 

• Concordar em participar de qualquer treinamento adicional ou recursos educativos 

oferecidos pela organização de micro empréstimo (ex: ensinamentos sobre finanças e 

mentoreamento, gestão de ativos e de negócios, etc.) 

• Concordar em ser fotografado/filmado/entrevistado, fornecendo testemunhos para a 

promoção dos projetos executados pelos Leões e LCIF. 
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Como desenvolver um plano de ação para o projeto (desenvolvimento do plano, orçamento e 

solicitação de subsídio) 

O projeto e o plano de ação desenvolvidos pelos parceiros devem incluir os seguintes componentes 

chave, conforme requeridos, para que haja um projeto de microempresa bem sucedido: 

• Envolvimento de um credor/parceiro de boa reputação com um histórico 

comprovado. 

• Envolvimento direto dos Leões. 

• Objetivos definidos claramente, incluindo as metas e táticas que serão utilizadas 

para se alcançar os objetivos. 

• Um plano que explique como os clientes/projetos são escolhidos, planos 

financeiros e de pagamento, procedimentos de cumprimento e não 

cumprimento às normas, etc.  

• Demonstração de que o financiamentos de LCIF causará um impacto no número 

de pessoas servidas. 

• Plano de sustentabilidade para a continuação do projeto além do subsídio de 

LCIF. 

• Cronograma específico para a implementação, coleta de fundos e apresentação 

de relatórios. 

 

Estratégia de reinvestimento para o pagamento do empréstimo 

Os clientes que recebem os empréstimos devem concordar com os termos do pagamento, 

conforme descritos no acordo do contrato com o parceiro de micro empréstimo. Tais 

pagamentos de empréstimo serão da responsabilidade do micro credor para serem coletados e 

monitorados.  Os pagamentos dos empréstimos serão pequenos, em valores individuais que 

coletivamente sejam ideais para reinvestimento.  Tais fundos devem ser retidos localmente 

para reinvestimento em futuros e atuais projetos de microempresários, conforme determinado 

e concordado pelos parceiros locais (Leões locais e micro credores), conforme destacado no 

MOU entre os Leões e o parceiro micro credor. 

 

Critérios para o plano piloto e de solicitação 

1. O financiamento por meio de subsídio está disponível para os Distritos e Distritos 

Múltiplos. Não serão aceitas solicitações individuais dos clubes. Apenas um subsídio 

pode ser outorgado por ano Leonístico (1º de julho - 30 de junho). 
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2. Os subsídios estão disponíveis para apoiar atividades de microfinanciamento para 

projetos onde microempresários requerem financiamento inicial para estabelecerem ou 

ampliarem os seus pequenos negócios. 

3. As populações vulneráveis são os beneficiários alvo deste programa. Consideração 

prioritária será dada aos projetos para mulheres e deficientes. 

4. O subsídio pode ser solicitado no valor de até 75% do total do orçamento do projeto. Os 

Leões solicitantes são responsáveis por contribuir para os fundos equivalentes locais no 

valor de 25%.  

5. O subsídio mínimo a ser solicitado é no valor de US$10.000. O subsídio máximo a ser 

solicitado é no valor de US$100.000. Os fundos dos subsídios podem ser liberados em 

incrementos, dependendo do cronograma estabelecido para o projeto.  

6. As solicitações apresentadas pelo Distrito Múltiplo requerem o endosso do Conselho de 

Distrito Múltiplo antes de serem apresentas à LCIF.  As solicitações apresentadas pelo 

Distrito requerem o endosso do Gabinete do Distrito antes de serem apresentas à LCIF. 

O Presidente do Conselho ou Governador de Distrito em exercício no momento em que 

o subsídio for aprovado será designado como administrador do subsídio. 

7. O tempo máximo para qualquer acordo de projeto ou empréstimo não deverá exceder 

24 meses (2 anos). 

8. Os subsídios não estão disponíveis para estabelecer novas organizações/empresas de 

micro empréstimos, compra de propriedades, ou pagamento de custos operacionais 

vigentes da organização de micro empréstimos.  

9. As solicitações devem ser recebidas em LCIF no mínimo 60 dias antes de uma reunião 

programada do conselho de curadores. Tipicamente, essas reuniões são realizadas em 

março/abril, junho, setembro/outubro. Entre em contato com LCIF para obter as datas 

exatas de apresentação das solicitações.  

10. Solicitações incompletas ou que necessitem de informações adicionais ou mais 

esclarecimentos, poderão ser adiadas para serem consideradas em uma futura reunião 

do conselho de curadores.  

11. Os Leões e / ou suas famílias não devem receber benefício direto ou profissional ou ter 

interesse de propriedade em projetos que recebem assistência de LCIF.  

12. LCIF e os Leões locais não devem ter direito de propriedade ou de negócios, colateral, 

equipamento ou bens pertencentes ou produzidos pelo cliente. 

13. Os projetos que começarem antes da a provação de LCIF podem não ser considerados 

para financiamento. LCIF não considerará o financiamento de projetos com base em 

reembolso. 

14. LCIF reserva-se o direito de rescindir os subsídios que não foram iniciados ou que não 

tenham demonstrado progresso suficiente dentro do prazo de dois anos.  Todos os 
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fundos desembolsados que não estejam devidamente documentados devem ser 

devolvidos à LCIF, caso o subsídio tenha sido rescindido. 

 

 

Perguntas sobre a solicitação 

Leia os critérios dos subsídios antes de preencher a solicitação. Todas as perguntas abaixo 

devem ser respondidas antes que o conselho de curadores de LCIF possa considerar a 

solicitação. As solicitações de subsídios preenchidas na íntegra e toda a documentação 

comprobatória devem ser enviadas ao Departamento de Programas Humanitários de LCIF. As 

solicitações devem ser recebidas em LCIF no mínimo 60 dias antes de uma reunião programada 

do conselho de curadores.  

1. Data: 

2. Solicitantes ao subsídio: 

• Distrito Múltiplo/Distrito 

• Organização/empresa parceira de micro empréstimo 

3. Montante dos fundos solicitados de LCIF (mínimo US$10.000 - máximo de US$100.000): 

4. Custo Total do Projeto: 

5. Montante dos fundos equivalentes locais contribuídos pelos Leões: 

6. Fornecer informações básicas sobre a organização/empresa parceira, incluindo detalhes 

sobre: 

• Há quantos anos a organização ou empresa está em existência, qual a 

estrutura gerencial, áreas de operação e orçamento operacional anual 

• Portfolio atual (número de clientes atuais e empréstimos sendo 

gerenciados, status socioeconômico, etc.) 

• Tipos de atividades ou negócios financiados 

• Tipo de abrangência, treinamento e outros recursos adicionais 

disponíveis para os clientes 

• A avaliação do cliente/projeto e processo de seleção 

• Procedimentos para coleta e desembolso 

• Práticas de monitoramento e supervisão 

• Procedimentos para o cumprimento e não cumprimento aos requisitos  

• Taxa de pagamento do empréstimo, calote e coleta da dívida  

Caso disponível, favor incluir uma cópia do relatório anual da organização, manual de 

operações, e o mais recente demonstrativo financeiro auditado juntamente com a solicitação. 
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7. Informações sobre os cliente e projetos selecionados para receberem financiamento: 

• Quantos clientes estarão recebendo os empréstimos? 

• Nome dos clientes e objetivo dos negócios 

• Atividades a serem financiadas e cronograma de implementação 

• Valor dos empréstimos, incluindo taxa de juros e taxas de processamento 

(se for o caso) 

• Cronograma de pagamento e valor das parcelas 

• Outras informações pertinentes 

8. Descreva em detalhe o plano de ação e estratégia para o projeto. Indique a 

programação e cronograma do projeto, defina claramente os objetivos, incluindo as 

metas e táticas que serão utilizadas para se alcançar os objetivos.  

9. Descreva como o projeto beneficiará as mulheres e deficientes da comunidade. 

10. Explique como o projeto será mantido nos próximos anos, após o subsídio de LCIF. 

11. Explique como os Leões estarão envolvidos no projeto, além de fornecerem 

financiamento. 

12. Indique também como o projeto será identificado e promovido como um projeto 

apoiado pelos Leões e LCIF. 

13. Inclua um orçamento detalhado para o projeto inteiro usando o formato gráfico abaixo. 

• Indique que moeda será usada e a taxa de câmbio em dólares 

americanos. 

• A receita deve igualar a despesa. 

• O lado da despesa no orçamento deve mostrar as despesas reais sendo 

que os montantes maiores devem ser detalhados. 

• A equiparação de fundos local deve ser feita em forma de dinheiro. 

Serviços doados e apoio em espécie para os projetos serão bem-vindos, 

mas esse apoio não poderá ser usado como fonte de renda para o 

atendimento ao critério de 25% de fundos equivalentes. 

 

Formato do Orçamento:    Valores em Dólares Americanos     

FONTES DE RENDA 

 

QUANTIA DESPESAS QUANTIA 

Contribuição dos Leões    

    

Subsídio de LCIF    

 

TOTAL: 

  

TOTAL: 

 

 

14. Favor enviar uma cópia do MOU assinado pelos Leões e a organização parceira. 



 ��  

 

15. Queira fornecer os nomes e títulos dos Leões nomeados para servir no comitê de 

parceria referente a este projeto.  

16. As solicitações apresentadas a nível de Distrito Múltiplo requerem a assinatura do 

Presidente de Conselho. As solicitações apresentadas a nível de Distrito requerem a 

assinatura do Governador de Distrito. (Veja o critério No. 6 sobre os endossos locais 

necessários para apresentar a solicitação).  

Queira enviar por correio a solicitação preenchida com documentação comprobatória para: 

Fundação de Lions Clubs International 

At: Departamento de Programas Humanitários 

300 W. 22
nd

 Street  

Oak Brook, IL 60523-8894 

lcif@lionsclubs.org 

1-630-203-3819 

 

Requisitos referentes aos relatórios 

• O parceiro do micro empréstimo deve enviar relatórios regulares ao Distrito 

Múltiplo/Distrito no decorrer do projeto, conforme solicitado pelos Leões. 

Recomendamos o envio de relatórios mensais.  

• O Distrito Múltiplo/Distrito devem enviar relatórios regulares à LCIF na duração do 

projeto, conforme solicitado por LCIF. Recomendamos o envio de relatórios trimestrais. 

• LCIF exige que um relatório final seja entregue na finalização do projeto. Ele deve incluir 

um relatório financeiro sobre a utilização dos fundos do subsídio e pagamentos dos 

empréstimos, fotografias e testemunhos dos clientes. Um relatório final será fornecido 

por LCIF. 

• Todos os relatórios devem ser revisados e aprovados pelo conselho de distrito múltiplo 

e gabinete de distrito antes de serem enviados à LCIF. 

• LCIF poderá exigir relatórios adicionais após a finalização do projeto. Os relatórios são 

essenciais para o nosso banco de dados sobre os beneficiários servidos e realizações 

providas pelo projeto. Os relatórios podem ser requeridos em base semestral até três 

anos após a finalização do projeto e até um máximo de cinco anos para projetos 

apoiados pelo reinvestimento do financiamento.   

 


