
padf.org | Relatório Anual 2017      1

RELATÓRIO 
ANUAL

2017

IM
PA

CT
O



2      PADF

NOSSO FOCOEM 2017, ENFRENTAMOS 
OS MAIORES DESAFIOS DE 
NOSSO HEMISFÉRIO COM 
PROJETOS INOVADORES QUE 
CONTINUAMENTE PROMOVEM 
O PROGRESSO SUSTENTÁVEL, 
AJUDANDO 10,3 MILHÕES DE 
PESSOAS VULNERÁVEIS NA  
AMÉRICA LATINA E NO CARIBE.

VEJA COMO.
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Investimos em um 
FUTURO MELHOR

PARA A JUVENTUDE

Casas de recreação

Habilidades para o trabalho
Sem a educação adequada, é difícil conseguir um bom 
trabalho. Por meio de vários programas educacionais no 
Haiti, qualifi camos jovens carentes em áreas como mecânica 
de motocicletas, setor têxtil, panifi cação e conserto de 
smartphones. Assim, com novas qualifi cações, mais de 400 
jovens podem se destacar no mercado de trabalho.

O bom desenvolvimento da infância não envolve apenas 
adquirir conhecimentos. Também inclui acesso a espaços 
para brincar e desenvolver competências culturais. Para 
isso, construímos 25 casas de recreação na Colômbia e 
temos ainda mais unidades em construção. Desde 2017, 
mais de 12.000 crianças usaram as casas de recreação 
como um lugar para se expressarem por meio de arte, 
atividades culturais e jogos. 

Educação em STEM
O futuro está mudando e o mercado de trabalho exige cada vez mais qualifi cações 
em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM - Science, Technology, 
Engineering and Math). Implementamos academias STEM em toda a América do 
Sul, disseminando novas habilidades entre os jovens e treinando professores. As 
academias se destacam em criatividade com atividades como robótica, feiras de 
ciências e competições tecnológicas.

Jovens empreendedores
Em todo o hemisfério, mulheres têm renda e oportunidades em 
menor proporção em relação aos homens. Em Goiás, lançamos 
o programa Women Power! a fi m de promover a igualdade de 
gênero. Com este programa, qualifi camos 74 jovens mulheres 
em empreendedorismo e liderança, ajudamos a criar planos de 
negócios e as conectamos com profi ssionais de referência em 
vários segmentos. O programa colocou essas mulheres em uma 
trajetória empresarial de sucesso.

Oportunidades Econômicas, Saúde e Nutrição, Educação
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HAITI

e estimulamos economias locais
INVESTINDO EM

EMPREENDEDORES
18.000 empregos criados

Receita total de US$ 33 milhões

As comunidades sabem quais são suas maiores 
necessidades, mas é comum não terem os 
recursos para atendê-las. Organizações que 
intervêm com uma solução podem oferecer 
ajuda temporária, mas esta ajuda pode criar 
dependência. 

Estamos mudando a maneira de ajudar 
comunidades tornando-as protagonistas 
do próprio sucesso. Além de identifi car as 
necessidades mais urgentes, elas contribuem 
com recursos dos quais dispõe e buscam 
soluções. Ajudamos as comunidades a se 
conectarem com os públicos corretos para que 
possam resolver um problema defi nido por 
todos. 

Até 2017, apoiamos mais de 500 iniciativas, 
desde a construção de parques infantis até 
a fundação de ligas esportivas e a oferta de 
atividades culturais, como bordado e dança. 

Acreditamos que ações 
coletivas tornam uma 
comunidade autossufi ciente, 
o que assegura a capacidade 
de prosperarem. 

COLÔMBIA

proporcionando  
CRESCIMENTO

IMPULSIONADO PELA 
COMUNIDADE

“Esperávamos estar nesse ponto daqui 
a cinco anos. Sem o acompanhamento 
do LEAD, não teríamos conquistado 
o que temos hoje.”
– Carl Breda, co-proprietário da L’Enfant

Jesus Bakery em Port-au-Prince

A padaria vende pães 
há três anos. Agora, 
além de prosperar 
está adquirindo 
equipamentos mais 
modernos para 
melhorar a qualidade 
de seus produtos. A 
empresa pretende 
produzir 1 milhão de 
pães por dia. 

As pequenas empresas são essenciais para o desenvolvimento 
econômico do Haiti. No entanto, os proprietários enfrentam 
difi culdades para conseguir empréstimos, o que torna o 
crescimento muito desafi ador. Realizamos investimentos 
estratégicos para fomentar a prosperidade econômica dos 
empreendedores haitianos. Para isso, trabalhamos diretamente 
com microempresas e empresas de pequeno e médio porte em 
importantes cadeias de valor, oferecendo assistência técnica 
e fi nanceira. Com o auxílio adequado, conexões e acesso ao 
capital, os proprietários de pequenas empresas produziram 
grandes resultados. 
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Oportunidades Econômicas, Saúde e Nutrição, Educação
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A Bolívia é ponto de origem, passagem 
e destino do tráfi co de pessoas. Mesmo 
com a aprovação de leis de combate a 
essa prática, os trafi cantes continuam 
explorando populações indígenas 
e mulheres, que são especialmente 
vulneráveis ao tráfi co. 

Implementamos um programa em 
colaboração com autoridades indígenas 
para capacitar mulheres “defensoras 
da comunidade”. As defensoras da 
comunidade realizaram fóruns com 
líderes do governo, jovens e membros da 
comunidade para conscientizar sobre os 
problemas do tráfi co e como ele pode ser 
identifi cado proativamente.

Agora, comunidades em 
quatro municípios têm 
o conhecimento e as 
ferramentas necessárias 
para evitar o surgimento 
do tráfi co. 

BOLÍVIA

Ajudamos pessoas vulneráveis a 
DEFENDEREM

SEUS DIREITOS

e combatemos o tráfi co de pessoas 
CAPACITANDO 

MULHERES
Minorias
Nosso trabalho ajuda a superar desvantagens, como 
oportunidades desiguais de trabalho e exclusão de políticas.

•   LGBT+;
•   pessoas desalojadas;
•   indígenas e afrodescendentes.

Defensores dos direitos humanos
Apoiamos intermediários capacitados a fortalecer 
suporte a comunidades excluídas.

•   redes da sociedade civil;
•   organizações sem fi ns lucrativos;
•   jornalistas.

Instituições
Atuamos junto a instituições locais a fi m de defi nir padrões 
sustentáveis e assegurar que os direitos sejam aplicados.

•   juízes e promotores;
•   procuradores;
•   funcionários públicos.

Parcerias internacionais
Uma mudança sustentável exige parceiros de longo 
prazo, por isso, estabelecemos parcerias com estes 
grupos para ampliarmos os recursos a fi m de garantir 
o bem comum.

•   infl uenciadores;
•   grupos de direitos humanos;
•   mecanismos de prestação de contas.

Democracia, Governança, Direitos Humanos

•   funcionários públicos. •   infl uenciadores;
•   grupos de direitos humanos;
•   mecanismos de prestação de contas.
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No Caribe, ajudamos os jovens a 
FICAREM LONGE DO 

CRIME
As taxas de criminalidade nas cidades caribenhas estão 
entre as maiores do mundo, relacionadas principalmente 
à violência generalizada de gangues. Os jovens são 
particularmente vulneráveis a incorrer nesse estilo de vida 
e serem presos. 

Os governos das Bahamas, do Suriname e Trinidad e 
Tobago reforçaram o policiamento para reduzir a atividade 
criminal, mas precisavam de uma abordagem que 
envolvesse mais do que a polícia. 

Iniciamos um programa de prevenção da violência 
direcionado a jovens, com uma abordagem 
multidisciplinar. Os jovens participaram de simulações 
de julgamentos, diálogos com a comunidade e 
acompanhamento do trabalho da polícia local. A polícia, 
por sua vez, recebeu treinamento em estratégias de 
prevenção de crimes sociais. 

Com uma percepção melhor do papel da polícia e do 
envolvimento da comunidade na prevenção do crime, 
essas comunidades estão melhor preparadas para 
promover ambientes em que os jovens possam dizer “não” 
a um estilo de vida violento. 

BAHAMAS, SURINAME, TRINIDAD E TOBAGO

11.154 jovens criaram vínculos 
com suas comunidades

1.732 policiais e funcionários 
melhoraram as estratégias 
de prevenção de crimes

76% dos jovens relataram 
melhor interação com a polícia

e unimos os vizinhos para criar 
soluções contra a

VIOLÊNCIA
DE GÊNERO

No mundo todo, uma em cada três mulheres 
passa por situações de violência doméstica. 
No Caribe, no entanto, a taxa é ainda maior. 
Ajudamos a prevenir a violência de gênero 
unindo os membros da comunidade. Nas 
quatro ilhas das Bahamas, mais de 2.000 
vizinhos, líderes locais, estudantes e policiais 

BAHAMAS

se uniram para expressar preocupação com a 
violência de gênero por meio de diálogos com 
a comunidade e eventos de apoio. Com as 
comunidades locais, realizamos fóruns para 
conscientizar sobre questões consideradas 
tabus e criar soluções em conjunto. 

Paz, Justiça, Segurança
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PREPARAMOS AS
COMUNIDADES 

nas regiões do mundo mais 
propensas a desastres para que 
eventos naturais

NÃO SE TORNEM 
DESASTRES NATURAIS

O Haiti é um país particularmente vulnerável, pois 
é atingido por um grande furacão a cada sete anos, 
em média. Como as populações urbanas vulneráveis 
continuam se estabelecendo em terrenos propensos a 
inundações, declives e outros locais precários, até mesmo 
as chuvas sazonais podem causar grandes danos. 

Reforçamos casas, reconstruímos abrigos, fornecemos 
acesso à água limpa e instalamos lâmpadas solares para 
ajudar as comunidades a se tornarem mais resilientes. 
Entretanto, a resiliência não é apenas o resultado de 
uma infraestrutura mais robusta. Ainda promovemos 
a conscientização sobre redução do risco de desastres, 
gestão de resíduos e princípios de saneamento. 

Quando os furacões Irma e Maria ameaçaram o 
Haiti, nossa equipe já estava no local para preparar as 
comunidades desobstruindo hidrovias e distribuindo 
suprimentos para reduzir o risco do desastre. 

Com o reforço da infraestrutura e o 
estímulo à resiliência na comunidade, 
as populações vulneráveis 
podem se preparar 
melhor e reduzir os 
riscos provocados
pela natureza. 

HAITI

O mau tempo e a atividade sísmica representam uma ameaça diária na 
Guatemala. Enchentes, deslizamentos de terra, terremotos, erupções vulcânicas 
e furacões resultam em emergências devastadoras, principalmente entre os que 
vivem em comunidades urbanas em encostas. 

Investimos nas comunidades antes que um desastre aconteça para que elas 
possam estar preparadas, resistir, recuperar-se e prosperar apesar das forças 
destrutivas dos desastres. Nos subúrbios da Cidade da Guatemala, organizamos 
brigadas comunitárias de resposta a desastres naturais e melhoramos os 
sistemas de alerta e o compartilhamento de informações entre os membros da 
comunidade. Também realizamos projetos de infraestrutura de pequena escala 
para criar espaços públicos mais seguros para os moradores. Apoiamos brigadas 
de resposta a desastres naturais, que realizaram treinamentos especializados de 
resposta a emergências e foram certifi cados pela agência nacional de desastres. 

Hoje em dia, 36.000 pessoas em comunidades 
vulneráveis estão melhor preparadas para resistir e se 
recuperar de desastres.

GUATEMALA

≠

Resiliência, Gestão de desastres, Adaptação climática

suprimentos para reduzir o risco do desastre. 

Com o reforço da infraestrutura e o 
estímulo à resiliência na comunidade, 
as populações vulneráveis 
podem se preparar 
melhor e reduzir os 
riscos provocados
pela natureza. 
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Mas, quando as emergências 
aconteceram,

RESPONDEMOS
ATIVAMENTE AOS 
DESASTRES NATURAIS
Em setembro, um terremoto devastador de magnitude 8.1 atingiu o sul do México 
durante a noite, matando mais de 90 pessoas e destruindo a infraestrutura essencial. 
Foi o terremoto mais intenso no México neste século. 
Outro grande terremoto atingiu a Cidade do México, matando mais de 350 pessoas e derrubando a infraestrutura de 
serviços comunitários, como escolas, abrigos, estradas e pontes.

No mesmo mês, o furacão Irma, o mais forte no Atlântico de que se tem registro, atingiu várias ilhas do Caribe. 
Muitas comunidades sofreram grandes perdas, tanto no que diz respeito a vidas humanas quanto a acesso a serviços. 
Poucas semanas depois, o furacão Maria seguiu o caminho do Irma, acabando com a energia elétrica e o acesso a 
estradas em muitas regiões de Porto Rico. 

Lideramos avaliações dos danos no local e contamos com o apoio de parceiros do setor privado para ajudar as 
comunidades afetadas a reconstruir o que perderam com os desastres. Como uma organização humanitária que 
auxilia pessoas vulneráveis, continuaremos a oferecer suporte para a recuperação em médio e longo prazo às 
comunidades que mais precisam. comunidades que mais precisam. 

Resiliência, Gestão de desastres, Adaptação climática

MÉXICO E CARIBE

e CRISES MIGRATÓRIAS

Imigrantes e pessoas desalojadas são especialmente vulneráveis a 
doenças, desnutrição e violações dos direitos humanos, como exploração 
sexual e do trabalho.
Em 2017, dezenas de milhares de venezuelanos deixaram seu país em busca de melhores 
oportunidades, mas a repentina quantidade de imigrantes prejudicou os serviços locais. Em Boa 
Vista, no Estado de Roraima, construímos uma escola e uma clínica para atender crianças e famílias. 

Continuamos apoiando ativamente os venezuelanos e outras pessoas desalojadas na região, que 
estão restabelecendo suas vidas. Com a Organização dos Estados Americanos (OEA), organizações 
internacionais, governos e a sociedade civil local, continuaremos a lutar pelos direitos e pelas 
oportunidades de pessoas desalojadas em nosso hemisfério. 

BRASIL
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WASHINGTON D.C. 
John Sanbrailo
Diretor executivo
Até 30 de setembro de 2017

Katie Taylor
Diretora executiva
Desde 1º de outubro de 2017

Kristan Beck
Chief Operating O�  cer
Lance Leverenz
Diretor sênior de 
desenvolvimento 
empresarial
Luisa Villegas
Diretora adjunta sênior de 
programas para a América 
do Sul
Camila Payán
Diretora adjunta sênior de 
programas para o México, a 
América Central e o Caribe
Bernard Fructuoso
Diretor fi nanceiro
Joseph Blubaugh
Diretor de subsídios e 
contratos
Carlos Castellanos
Diretor de doações em 
espécie
Diretor associado de 
orçamentos e subsídios 
para a Colômbia
Liza I. Mantilla
Diretora de gestão de 
desastres

EQUIPE
José Pandal
Diretor de Tecnologia da 
Informação
Sandra Pérez
Diretora de assuntos 
administrativos e do 
conselho administrativo
Carolina Brea
Diretora de programa
Matt Potter
Diretor de programa
Roberto Obando
Diretor de programa
Shakeh Akopian
Controladora

BAHAMAS
Latara Evans
Coordenadora nacional

BRASIL
Paulo Cavalcanti
Representante nacional

COLÔMBIA
Soraya Osorio
Diretora nacional
Luz Cristina Pinzón
Diretora de 
desenvolvimento de 
novos negócios, relações 
governamentais e 
comunicação

Gloria Nelly Acosta
Diretora de 
desenvolvimento 
socioeconômico 
e fortalecimento 
institucional
Alfonso García
Diretor de 
desenvolvimento territorial 
e governança
Adriana Escobar
Gerente Jurídico

CARIBE (REGIÕES 
LESTE E SUL)
Carlo Arze
Diretor para a juventude 
e o desenvolvimento 
comunitário 

EL SALVADOR
Gustavo D’Angelo
Diretor geral, Programa 
regional dos direitos 
humanos 

GUATEMALA 
Alejandro Zepeda
Diretor nacional, Programa 
regional dos direitos 
humanos
Lucía España
Diretora Técnica

HAITI
Nadia Cherrouk
Diretora nacional
Jean-Erick Déryce
Diretor de projeto
Cédrelle A. Jean Louis
Diretora de administração 
e fi nanças
Kerline P. Rock
Diretora de projeto
A.E. Friedrich Nicolas
Diretora de projeto
Arsel Jerome
Diretora de projeto
Marie Chantale Pierre 
Louis
Diretora-geral adjunta, 
LEAD

HONDURAS
Josué Murillo
Diretor nacional, Programa 
regional dos direitos 
humanos

MÉXICO
Valeria Uribe
Diretora nacional, 
Programa regional dos 
direitos humanos

TRINIDAD E TOBAGO
Yolande De Leon
Coordenadora nacional 

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO
A Fundação Pan-
Americana para o 
Desenvolvimento 
é uma afi liada 
da Organização 
dos Estados 
Americanos (OEA) 
e continua a 
colaborar com a 
organização para 
complementar sua 
missão:

MAIS 
DIREITOS 
PARA 
MAIS 
PESSOAS.

“A PADF tem orgulho 
em colaborar com 
a OEA para atender 
as populações mais 
vulneráveis da 
nossa região.”

– Luis Ubiñas
Presidente
da PADF

“A comunidade internacional precisa 
responder às maiores necessidades 
do nosso hemisfério. Seguindo os 
princípios e políticas defi nidos pela 
OEA, a PADF é uma parceira de 
confi ança para implementar práticas 
de desenvolvimento sustentável.” 

– Luis Almagro Lemes
Secretário-geral, OEA 

“A comunidade internacional precisa 
responder às maiores necessidades 
do nosso hemisfério. Seguindo os 
princípios e políticas defi nidos pela 

confi ança para implementar práticas 
de desenvolvimento sustentável.” 

Luis Almagro Lemes
Presidente da PADF
Secretário-geral, 
Organização dos Estados 
Americanos 

Nestor Mendez
Vice-presidente da PADF
Secretário-geral adjunto
Organização dos Estados 
Americanos

Luis A. Ubiñas
Presidente da PADF
Ex-presidente, Fundação 
Ford
Estados Unidos

Edouard Baussan
1º vice-presidente da PADF
UNIBANK
Haiti

Alexandra Valderrama
2ª vice-presidente da PADF
Chevron
Estados Unidos

Kathleen C. Barclay
Tesoureira da PADF
Asesorías KCB, Ltda.
Chile

Alexandra Aguirre
Secretária e consultora 
jurídica geral da PADF
Greenberg Traurig, P.A.
Estados Unidos

Philippe R. Armand
Groupe Dynamic, S.A
Haiti

Angela Franco
DC Health Benefi t Exchange 
Authority
Estados Unidos

William D. Gambrel
BankBoston Colombia 
(aposentado)
República Dominicana

J. Nicholas Galt
TSL Group
Trinidad e Tobago

Frank D. Gómez
Funcionário aposentado do 
Serviço de Relações Exteriores
Estados Unidos

Federico González-Denton
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Estados Unidos

Sandra Marta Guazzotti
Oracle
Cingapura

Germán Herrera
Egon Zehnder
Estados Unidos

Marcos Jiménez
Softtek
Estados Unidos

Philip Kelliher
Caterpillar Inc.
Estados Unidos

Tom H. Kenna
AACCLA, Panama Canal 
Railway Company
Panamá

Robert M. McGee
Occidental International 
Corporation 
(aposentado)
Estados Unidos

Mina Pacheco Nazemi
Aldea Capital Partners
Estados Unidos

Alfonso Quiñonez
Grupo Progreso
Guatemala

Javier Saade
Fenway Summer 
Ventures
Estados Unidos

Em setembro de 2017, John Sanbrailo se aposentou 
depois de 18 anos de serviços dedicados à PADF e a 
comunidades vulneráveis em nossa região. A família 
PADF recebeu a nova diretora executiva Katie Taylor, 
que conta com anos de liderança de sucesso nos 
setores público e privado.
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ANO FISCAL DE 2017
DESPESAS

ANO FISCAL DE 2017
RECEITA OPERACIONAL

Estados-membros da OEA/
setor público

Privado

Não monetário

Governo dos EUA

Criação de oportunidades 
econômicas

Fortalecimento de 
comunidades e 
sociedade civil

Serviços totais de apoio

Promoção do progresso 
social

Total Supporting Services

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS
Câmara americana de

comércio em Trinidad e 
Tobago

Cruz Vermelha Americana
Boeing
Caterpillar
Caterpillar Foundation
Challenger
Chevron
Cinépolis
Corporacion Excelencia en

la Justicia
Dart Foundation
Discovery Communications
Empresas Públicas de

Medellín (EPM)
EMC
ExxonMobil
Fondo para el Desarrollo de

los pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe 
(FILAC)

Fundação Pró-Cerrado (FPC)
Fundación Mapfre
Fundación Telefónica
Colômbia
Fundaciones Ramírez
Moreno
Fundo Memorial Nadine

Hogan 
Gilead
Global Communities
Greenberg Traurig LLC
Homecenter
Instituto Politécnico

Nacional (IPN Mexico)
International Center for Not

for-Profi t Law
MPC Marketing
Oracle Academy
Pavco
PepsiCo Foundation
Quala
RIMCO
Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Scotiabank México
Smart Contact Center (AST)

APOIADORES
Sociedade Chauá
Sociedade de Pesquisa em

Vida Selvagem e Educação 
Ambiental (SPVS)

Softtek
Fundação Telefónica do

México
Teleperformance
The George Washington

University
Turner International LLC
Universidad Iberoamericana

(México)

GOVERNOS E ÓRGÃOS 
INTERGOVERNA-
MENTAIS
Governo do Brasil
Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE)

Grupo Executivo de
Enfrentamento às Drogas 
(GEED)

Prefeitura de Campo Largo 

Governo do Canadá

Governo da Colômbia 
Agência para renovação

territorial
Departamento para a

Prosperidade Social (DPS)
Ministério da Agricultura
Ministério do Comércio, da

Indústria e do Turismo
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Relações

Exteriores
Ministério da Habitação
Ministério da Justiça e

Direitos
Ministério do Trabalho
Ministério do Interior
Departamento Administrativo

Nacional de Estatística 
(DANE)

Agência do território nacional
Unidade de atenção e

reparação integral para as 
vítimas (UARIV)

Governo da Guatemala 
Mancomunidad Gran Ciudad

del Sur
Ministério da Agricultura,

Pecuária e Alimentação 
(MAGA)

Governo do Haiti

Governo da Itália
Embaixada da Itália no

México

Governo da Jamaica
Laboratório forense
Força policial da Jamaica
Ministério da segurança

nacional
Escritório do secretário dos

tribunais
Escritório do diretor do

Ministério Público

Governo do México
Instituto eleitoral da Cidade

do México
Governo de Morelos
Governo de Oaxaca
Instituto da juventude do

México (IMJUVE)
Ministério do trabalho e

previdência social (STPS)
Comissão nacional de

direitos humanos (CNDH)
Secretaria de agricultura,

pecuária, desenvolvimento 
rural, pesca e alimentação 
(SAGARPA)

Secretaria da educação,
Cidade do México

Secretaria da educação,
Estado do México

Secretaria de educação
pública (SEP)

Secretaria de
desenvolvimento social 
(SEDESOL)

Programa de inclusão social
PROSPERA

Governo da Espanha
Agência espanhola de

cooperação internacional 
para o desenvolvimento 
(AECID)

Governo da Suécia 

Governo da Suíça
Agência suíça para

desenvolvimento e 
cooperação (SDC)

Governo de Taiwan
Ofi cina Económica y Cultural

de Taipei en México
Escritório de representação

econômica e cultural de 
Taipei (TECRO)

Governo dos Estados Unidos
Departamento de Comércio 

- Administração de 
Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Estado
Departamento de Estado,

agência de operações de 
confl ito e estabilização

Departamento de Estado,
agência de democracia, 
direitos humanos e trabalho

Departamento de Estado,
agência de assuntos 
internacionais de ordem 
pública e narcóticos

Departamento de Estado,
agência de população, 
refugiados e migração

Agência dos Estados Unidos
para o desenvolvimento 
internacional (USAID)

Agência dos Estados Unidos
para o desenvolvimento 
internacional (USAID) 
Escritório dos EUA para 
assistência em desastres no 
exterior (USAID/OFDA)

Órgãos Intergovernamentais
Banco Interamericano de

Desenvolvimento
Instituto Latinoamericano de la

Comunicación Educativa 
(ILCE)

Organização Internacional do
trabalho (OIT)

MINUSTAH (CVR)
Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento 
(PNUD)

Banco Mundial

35%

12%

3%

42%

8%

68%

2%

23%

7%
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FINANÇAS
RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

APOIO E RECEITA

Subsídios e doações

Doações em espécie

Outros rendimentos

Apoio e receita totais

DESPESAS

Serviços do programa

Criação de oportunidades econômicas

Fortalecimento de comunidades e 
sociedade civil

Resposta a desastres naturais

Promoção do progresso social

Serviços totais do programa

Serviços de apoio

Gestão e gerais

Desenvolvimento

Serviços totais de apoio

Despesas totais

Alteração nos ativos líquidos antes de 
outros itens

OUTROS ITENS

Câmbio de moedas estrangeiras (perda)

Perda em propriedade e equipamentos 
doados

Alteração nos ativos líquidos

ATIVOS LÍQUIDOS

Início

Fim

2017

73.992.990

5.928.560

177.219

$80.098.769

28.476.007

9.972.070

2.628.107

33.505.461

$74.581.645

5.290.093

791.892

$6.081.985

$80.663.630

(564.861)

642.996

-

78.135

5.550.035

$5.628.170

2016

88.780.786

6.009.266

129.731

$94.919.783

20.974.132

12.537.713

2.099.518

53.425.607

$89.036.970

4.873.531

589.082

$5.462.613

$94.499.583

420.200

(12.542)

(482.888) 

(75.230)

5.625.265

$5.550.035
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A Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento é uma organização sem 
fi ns lucrativos 501(c)(3), que une diversos interessados para melhorar os 
meios de vida, capacitar as comunidades, fortalecer a sociedade civil, apoiar 
os direitos humanos, conservar o meio ambiente e responder a desastres 
naturais na América Latina e no Caribe. Criada pela Organização dos Estados 
Americanos em 1962, a PADF já atuou em todos os países da região. Em 
2017, a PADF alcançou 10,3 milhões de pessoas com iniciativas de 
desenvolvimento sustentável em países da América Latina e do Caribe.

SEJA A MUDANÇA
Envolva-se e faça a diferença 
em padf.org/donate

FALE CONOSCO:
connect@padf.org
Tel: 202.458.3969

1889 F Street NW, 2nd Floor
Washington, DC 20006

padf.org

Programas de Responsabilidade Social
Com despesas administrativas baixas, gestão transparente, métodos comprovados e 
relacionamentos relevantes, a PADF oferece um excelente mecanismo para corporações e 
fundações atenderem a necessidades importantes na América Latina e no Caribe.

A doação é dedutível de impostos
A PADF é registrada como uma organização 501(c)(3). Contribuições feitas à 
PADF normalmente são dedutíveis de impostos de acordo com a lei americana. A 
aplicabilidade dessas leis pode variar. Recomendamos que os doadores busquem 
aconselhamento fi scal. Em outros países, as leis sobre impostos devem ser consultadas 
no que diz respeito à dedutibilidade de uma doação.

IM
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O


