
2019 R E L AT Ó R I O 
A N U A L

UM HEMISFÉRIO DE

oportunidades…



Para todos.
Todas as pessoas merecem uma chance 
de alcançar todo o seu potencial.

Em 2019, a Pan American Development 

Foundation (PADF) ajudou 2,5 milhões de 

pessoas a melhorar suas vidas, investindo 

em recursos de desenvolvimento em toda 

a América Latina e no Caribe. Convidamos 

você a conhecer melhor o impacto de nossas 

iniciativas e a nos apoiar para criar um 

hemisfério de oportunidades para todos.



MEIO AMBIENTE

Nós acreditamos em proteger tanto as 
pessoas quanto nosso planeta.

Comunidades são capazes de proteger os ecossistemas para 

as gerações atuais e futuras, ao mesmo tempo que promovem 

um crescimento econômico sustentável.

Nós apoiamos 44 projetos de investimentos na Colômbia, em 10 regiões de áreas rurais e urbanas, 
criando postos de trabalho de conservação, desenvolvendo espaços comunitários sustentáveis e 
educando as comunidades.

Um grupo de mulheres formou a Associação de 

Reciclagem de Laurel para recolher e transformar 

resíduos alimentares em adubo e utilizá-los como 

fertilizante em culturas plantadas com sementes nativas, com o 

objetivo de combater o desmatamento. Nós fornecemos treinamento 

e financiamento a essas mulheres empreendedoras para que 

elas pudessem realizar esse importante trabalho e se sentissem 

fortalecidas por seu novo papel na economia local, ao mesmo tempo 

em que trabalhavam para proteger o meio ambiente.

No Haiti, concedemos subsídios a grupos locais que trabalham em 

áreas florestais protegidas para promover o reflorestamento por 

meio de diversas abordagens. Nossa meta era aumentar a renda 

dos agricultores, incentivando-os a plantar culturas de alto valor, como café, 

cacau e inhame, ao lado das árvores. Hoje, os agricultores recebem a renda 

necessária para sustentar suas famílias e manter suas comunidades mais fortes.

45.614 famílias alcançadas
ATRAVÉS DE NOSSOS PROJETOS NA COLÔMBIA



Nós acreditamos em dar às crianças as habilidades 
necessárias para que elas possam prosperar no 
século XXI.

EDUCAÇÃO

Nós despertamos o interesse dos estudantes por ciências e tecnologia e 

promovemos o aprendizado prático através da nossa inovadora iniciativa STEM 

Americas. Para nos ajudar a formar a próxima geração de líderes técnicos, 

treinamos professores e desenvolvemos planos de aula estimulantes que 

aguçam a curiosidade e envolvem os estudantes de forma criativa.

STEM for Oceans: estudantes das 

Bahamas usaram kits robóticos para 

construir drones submarinos.

Os 

estudantes 

do Panamá 

participaram das 

Olimpíadas Mundiais de 

Robótica de 2019 e do 

Campeonato Mundial 

de Robôs Educativos, 

retornando com prêmios 

especiais e experiências 

inesquecíveis.

11.000+ 
estudantes alcançados
E M  T O D A  A  R E G I Ã O

“Os estudantes desenvolveram uma maior consciência 
investigativa, inovações e criatividade. Vejo um 
grande interesse deles em trabalhar com robótica e 
programação, e de colaborar em investigações.”

— Wilson Lopez Saavedra, professor

     STEM Americas, Colômbia



Nós acreditamos na criação de empregos e na 
defesa de meios de vida sustentáveis. 

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS

Incentivamos as pequenas empresas, fornecemos capacitação e treinamento 

profissional a jovens e pessoas vulneráveis e promovemos o desenvolvimento 

urbano e rural, ao mesmo tempo em que conservamos os recursos naturais.

PESSOAS ALCANÇADAS LOCALMENTE 
E  EM COMUNIDADES PRÓXIMAS

Na Colômbia, ajudamos as mulheres a atingir todo o seu potencial 
oferecendo um programa personalizado de treinamento profissional, 
desenvolvimento de habilidades comportamentais e apoio contínuo às 
proprietárias de pequenas empresas.

Liz María Jiménez vive em Barranquilla com seu marido, duas filhas 

pequenas e outros parentes. Ela participou do nosso programa de 

treinamento profissional, aprendeu sobre o negócio de limpeza 

especializada e como lidar adequadamente com diferentes materiais de limpeza. Ela 

também recebeu ajuda sobre como se preparar para entrevistas de emprego e produzir 

um currículo atraente. Depois de concluir o programa, ela encontrou um emprego e 

agora consegue complementar a renda do marido e ajudar no sustento da família.

Em Arauquita, onde se encontra uma das melhores 

variedades de cacau do mundo, treinamos um 

grupo de oito produtoras de cacau para administrar 

um negócio mais eficiente por meio de um esforço coordenado 

com o governo municipal, o setor privado e a comunidade local. 

As mulheres aprenderam a reduzir os custos de produção e, ao 

mesmo tempo, melhorar a qualidade do produto.

No Haiti, apenas cerca de um quarto da população tem acesso à 

eletricidade. Para aqueles que têm acesso, o abastecimento elétrico 

não é confiável e se tornou um recurso ainda mais raro e valioso depois 

do furacão Matthew, em 2016. Nós ajudamos a consertar a microrrede solar em Les 

Anglais e terminamos a construção de uma nova rede em Tiburon. Também apoiamos 

uma empresa local que oferece não só suprimentos, mas também educação e 

treinamento relacionados à energia limpa.

240

LARES COM 
ACESSO À 
ELETRICIDADE800+

LÂMPADAS DE 
ILUMINAÇÃO SOLAR 
AO LONGO DAS RUAS80+

F A M Í L I A S

15.000 

60.000 
P E S S O A S 

A L C A N Ç A D A S

E

Contribuimos ao restabelecimento socioeconômico de famílias colombianas 

deslocadas e retornadas em 11 departamentos e 39 municípios, oferecendo 

assessoria na realização de projetos rurais, industriais e comerciais. FAMÍL IAS

15.950
PESSOAS

47.850



Nós acreditamos na capacidade de resiliência 
das comunidades fortalecidas.

RESIL IÊNCIA A DESASTRES

Trabalhamos com comunidades, governos e parceiros do setor 

privado para reduzir riscos, minimizar o impacto de desastres 

quando eles ocorrem e realizar programas de reconstrução e 

recuperação de desastres.

Após a passagem do furacão Dorian, nossa equipe se deslocou rapidamente para as Bahamas e 
formou uma coalizão de parceiros locais para auxiliar na distribuição de alimentos, água, materiais de 
abrigo, produtos de higiene pessoal e outros itens essenciais para os mais necessitados.

R E F E I Ç Õ E S

600.000+ 250.000+
G A R R A F A S  D E  Á G U A  P O TÁ V E L D E  S U P R I M E N T O S  M É D I C O S

Milhares

Após a passagem do furacão Maria em Porto Rico, trabalhamos 

com parceiros locais para equipar 10 centros comunitários 

em toda a ilha com energia solar, captação de água pluvial 

e sistemas de filtragem de água para fornecer fontes alternativas de 

eletricidade e água potável como preparação para tempestades futuras.

Em toda a ilha, esses centros 

aumentaram a capacidade local para 

atender às necessidades de mais de 

55.000 habitantes durante situações 

de emergência.

Depois dos fortes terremotos que atingiram o México 

em 2017, participamos dos esforços de reconstrução em 

Morelos, recuperando a unidade esportiva e construindo 

um novo centro comunitário em Xoxocotla. A nova estrutura foi 

construída com blocos de terra comprimida, um material inovador e 

sustentável.

“Ninguém deu a menor atenção a Xoxocotla [depois 
do terremoto], não recebemos nenhum tipo de 
assistência e, por isso, somos gratos à PADF pelo 
apoio.”

— Vicente

     Empregado na construção do centro comunitário em Xoxocotla



Nós acreditamos que aceitar, proteger e capacitar 
migrantes, refugiados e pessoas que se deslocam 
internamente humaniza as sociedades e promove o 
crescimento econômico.

MIGRAÇÃO

Implementamos respostas locais à crescente migração em nossa região, 

priorizando a segurança, a saúde e a subsistência daqueles que buscam uma 

vida melhor e das comunidades que os acolhem.

Trabalhamos com organizações da sociedade civil para oferecer 

segurança, assistência direta e soluções sustentáveis aos migrantes 

venezuelanos que se estabeleceram na Colômbia e no Peru. 

Fortalecemos os sistemas de saúde, asseguramos o acesso à 

moradia e à educação e identificamos oportunidades de emprego 

que garantem uma renda estável.

Há dois anos, Osiris del Mar Ceballos e sua família tomaram a difícil decisão de deixar a 

Venezuela e atravessar a fronteira para a Colômbia em busca de segurança e estabilidade. 

Quando chegaram à Colômbia, nós os ajudamos a abrir um pequeno negócio de entrega 

de pizzas e, desde então, asseguramos um local físico para um café. Eles combinaram o novo negócio 

com a formação musical do marido de Osiris e, agora, o café também funciona como um espaço 

artístico, onde os clientes podem desfrutar de uma pizza enquanto ouvem vallenatos. “Nós temos um 

funcionário venezuelano, mas esperamos criar mais empregos tanto para colombianos quanto para 

venezuelanos”, afirmou Osiris.

Desenvolvemos ferramentas e fortalecemos

redes que ultrapassam fronteiras para encontrar 

os migrantes desaparecidos do Triângulo Norte 

da América Central (Guatemala, El Salvador e Honduras) e 

reuni-los com suas famílias. Vários desses indivíduos saem 

em busca de melhores oportunidades nos Estados Unidos e 

desaparecem durante a perigosa viagem pelo México. Esse foi o caso de Alejandra, 31 anos, 

e sua filha Vanessa, 5, que deixaram sua casa em Villahermosa, Honduras, com um grupo de 

100 pessoas escondidas em um trailer. Quando chegaram a Veracruz, no México, todos foram 

detidos pela polícia. Graças à nossa rede local, mãe e filha foram encontradas e reunidas em 

segurança com sua família em Honduras.

PESSOAS FORAM 
TESTADAS PARA HIV

5.331
PESSOAS RECEBERAM 
APOIO PSICOLÓGICO

1.942
PESSOAS RECEBERAM 
CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE

7.195

PESSOAS RECEBERAM SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO NA PERU24.699
PESSOAS RECEBERAM ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA NA COLÔMBIA2.650
PESSOAS RECEBERAM ASSISTÊNCIA 
MÉDICA NA COLÔMBIA9.985



Nós acreditamos que a democracia e o respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais são 
elementos essenciais para a prosperidade e a dignidade 
humanas.

DEMOCRACIA,  GOVERNANÇA E 
DIREITOS HUMANOS

Nós promovemos a transparência e o envolvimento cívico e nos 

esforçamos para incluir e capacitar todos os grupos marginalizados.

732 ALERTAS

44 ALERTAS RELACIONADOS A 
GÊNERO

Ao sul do Equador, constatamos que 76% dos jovens 

estavam desempregados e não tinham acesso à 

educação. Lideramos um esforço coordenado para 

oferecer um programa de formação de líderes juvenis e envolver 

os jovens no desenvolvimento e na implementação de políticas 

públicas.

“Este programa nos permitiu contar com uma 
organização certificada, promover a integração 
com residentes indígenas e de várias raças para 
termos um espaço onde podemos aprender 
e contribuir para o desenvolvimento do nosso 
distrito.”

— Participante

    Programa de envolvimento de jovens

México em busca de uma vida melhor para a filha depois que um amigo ofereceu a ela trabalho em um bar. Valentina se tornou vítima de 

exploração sexual. Após vários meses, ela decidiu fugir do bar com uma amiga com o pouco dinheiro que tinha para regressar ao seu país. 

Durante a viagem de volta, ela parou na Cidade da Guatemala. A polícia nacional e a Procuradoria-Geral da República decidiram enviá-

la para um programa de apoio especializado em Coatepeque. Quando chegou ao abrigo, ela recebeu assistência médica e psicológica 

imediatas. Atualmente, Valentina vive em Honduras com sua mãe e suas irmãs e está em contato frequente com o pessoal do abrigo.
404

ALERTAS CONSISTIRAM EM 
ATAQUES À L IBERDADE DE 
IMPRENSA E  DE EXPRESSÃO, 
TENDO O ESTADO COMO INFRATOR

20 NOVAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL  JUVENIL  FORAM CRIADAS

927 JOVENS FORAM 
TREINADOS

No Triângulo Norte, 

estamos trabalhando com 

o setor judiciário e com 

organizações da sociedade civil para 

responder melhor às necessidades das 

vítimas de tráfico humano.

226 VÍTIMAS DE TRÁFICO HUMANO JÁ RECEBERAM 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

250
INDIVÍDUOS FORAM TREINADOS PARA DETECTAR, 
ENCAMINHAR OU PRESTAR SERVIÇOS ÀS VÍT IMAS 
DE TRÁFICO HUMANOO jornalismo independente é um dos pilares da democracia. Os jornalistas 

devem ser capazes de trabalhar em segurança, se o objetivo da mídia for 

o de fiscalizar, e precisam também chamar a atenção para as falhas do 

poder, como corrupção, uso indevido de recursos e outros abusos. Em 

colaboração com organizações da sociedade civil, desenvolvemos padrões 

e metodologias para monitorar a liberdade de expressão e de imprensa 

na América Latina. Originalmente, o projeto alinhou os esforços de 

monitoramento de organizações de fiscalização de oito países e, desde 

então, esse número cresceu para 12.



Nós acreditamos que paz, justiça e segurança são vitais 
para o desenvolvimento social e o progresso humano.

PAZ,  JUSTIÇA E  SEGURANÇA

Estamos empenhados em promover sociedades mais pacíficas, garantir 

o acesso à justiça a todos, aprofundar a aplicação das leis e melhorar 

as condições de segurança em todo o hemisfério. Lutamos contra a 

corrupção, o abuso de poder e os negócios ilícitos.

Formamos uma parceria com 

a polícia nacional da Colômbia 

para implementar programas de 

prevenção de crimes em oito 

zonas rurais carentes e altamente 

vulneráveis à violência.

pessoas 
alcançadas

10.776 
dos participantes acreditam que as 
intervenções resultaram em uma 
segurança melhor para os cidadãos

84%
de aumento da confiança entre 
as comunidades e a polícia

61%

Como parte dessa parceria de sucesso, ensinamos taekwondo às mulheres 

em Cúcuta como um instrumento de crescimento e proteção pessoal.

“Através dessa iniciativa, aprendi sobre a importância 
do respeito ao próximo e sobre como a tolerância é um 
princípio de autodefesa quando devemos assumir o 
controle de uma situação imprevista.”

— Carmen Sofía Manosalva

     Participante 

Os 

jovens 

de 

Norosí, na Colômbia, 

foram apresentados à 

arte do grafite como 

um instrumento para 

reduzir a violência e 

canalizar as emoções 

negativas.

“Espero que vocês continuem a trabalhar 
conosco para reforçar nosso currículo e 
desenvolver ainda mais as habilidades dos 
estudantes para que eles tenham sucesso 
em suas vidas. Esta atividade foi um 
processo de aprendizado positivo para nós 
e para os estudantes.”

— William Ramírez,

    Diretor, Iniciativa Educacional El Cristal

Envolvemos os jovens em situação de risco na região do Caribe e os preparamos para 

oportunidades de emprego, reforçando suas habilidades técnicas e comportamentais. 

Essas atividades previnem e reduzem o envolvimento desses jovens em atividades 

criminosas. Formamos também uma equipe de treinadores para fornecer mentoria aos participantes.

723
JOVENS COMPLETARAM 
O PROGRAMA

“Sem dúvida, o programa foi uma experiência de aprendizado tanto para mim quanto para nossos 
participantes. Eu entrei nesse programa devido à grande vontade que tinha em trabalhar com os 
jovens e ajudá-los a traçar um caminho que os fizesse superar sua realidade atual, que muitas vezes 
é o resultado de más decisões, e atingir todo seu potencial. Minhas próprias habilidades de falar em 
público, de me comunicar eficazmente e de gestão do tempo foram aperfeiçoadas quando passei a me 
dedicar a me tornar um treinador pessoal.”

— Sonia Dewsbury

    Treinador, Basic Life & Employability Skills Program, Guiana
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APOIE  NOSSO TRABALHO
Trabalhamos em toda a América Latina e no Caribe para tornar nossa região mais saudável, segura, próspera 

e justa. Durante quase 60 anos, temos ajudado as pessoas mais vulneráveis do hemisfério. Somos ágeis e 

inovadores, com uma capacidade única de trabalhar em todos os níveis, dos setores público e privado até 

a sociedade civil. Somos administradores responsáveis pelos investimentos dos doadores e honramos a 

confiança do público.

Como parceiro estratégico e afiliado à Organização dos Estados Americanos (OEA), fazemos parte do Sistema 

Interamericano, mas mantemos, ao mesmo tempo, um status de independência. Temos o compromisso de 

defender os valores da OEA e apoiar sua missão de garantir mais direitos para mais pessoas.

Convidamos você a trabalhar conosco para promover o progresso significativo e sustentável nas Américas.

NOSSO ENFOQUE



PATROCINADORES E  PARCEIROS

Setor Privado

American Endowment 

Foundation

Aqua Splash

Atlantic Council

BMW

Camara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa

Chevron

Empresas Públicas de Medellín 

(EPM)

Fundación Dish

Gilead

Greenberg Traurig LLC

International Research & 

Exchanges Board (IREX)

Instituto Politécnico Nacional

Oracle Academy

PepsiCo

PepsiCo Foundation

Royal Caribbean Cruises, Ltd. 

Sneed Family Foundation

The Boeing Company

The Coca-Cola Company

The Kislak Family Foundation

Universidad Autónoma de 

México

Universidad Iberoamericana

Universidad Tecnológica de 

Centroamérica (UNITEC)

Setor Público

Governo de Belize

Ministry of National Security

National Forensic Science 

Service

Governo do Canadá

Governo da Colômbia

Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República 

(DAPRE) 

Asociación Colombiana del 

Petróleo (ACP) 

Departamento de Prosperidad 

Social (DPS) 

Ministerio de Justicia y del 

Derecho

Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) 

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

Governo da Guatemala

Secretaria Contra la Violencia 

Sexual, explotación y Trata de 

Personas

Secretaria de Bienestar Social 

(SBS)

Organismo Judicial

Governo do Haiti

Ministry of Interior

Governo de Honduras

Comisionado Nacional de 

Derechos Humanos (CONADEH)

Governo da Itália

Embaixada da Itália no México

Governo da Jamaica

Jamaican Constabulary Force 

Ministry of National Security 

Office of the Clerk of the Courts

Office of the Director of Public 

Prosecutions

Governo do México

Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR) 

Governo do Estado de Morelos

Governo do Estado de Oaxaca

National Commission for Human 

Rights (CNDH)

Secretaria da Educação

Secretaria do Turismo

Governo da Suécia

Governo da Suíça

Swiss Agency for Development 

and Cooperation (SDC)

Governo de Taiwan

Taipei Economic and Cultural 

Representative Office (TECRO)

Governo dos Estados 
Unidos da América

Department of Commerce

Economic Development 

Administration

Department of State

Bureau of Administration, Office 

of Logistics Management, Office 

of Acquisition Management 

Bureau of Conflicts and 

Stabilization Operations

Bureau of Human Rights and 

Labor

Bureau of International Narcotics 

and Law Enforcement Affairs 

Bureau of Population, Refugees 

and Migration

Office to Monitor and Combat 

Trafficking in Persons

United States Agency for 

International Development 

(USAID)

Office of Food for Peace (FFP)

Office of U.S. Foreign Disaster 

Assistance (OFDA)

Bureau for Global Health

Bureau for Latin America and the 

Caribbean

Organizações 
Multilaterais

Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture 

(IICA)

International Labor Organization 

(ILO)

Organização dos Estados 

Americanos (OEA)

United Nations Development 

Programme (UNDP)

United Nations Mission 

for Justice Support in Haiti 

(MINUJUSTH)

Banco Mundial



OEA/ADMINISTRADORES

Luis Almagro Lemes, Presidente

Secretário geral, Organização dos Estados Americanos
Embaixador Nestor Mendez,

Vice-presidente

Secretário-geral adjunto, Organização 
dos Estados Americanos

Membros “ex officio” Administradores

“A Pan American Development Foundation está 
estrategicamente posicionada para responder aos desafios 
de desenvolvimento da nossa região, fomentando parcerias 

público-privadas e trabalhando diretamente com a sociedade 

civil. Há quase 60 anos, a OEA se orgulha de sua parceria com a 
PADF para oferecer soluções sustentáveis e inovadoras.”

— Luis Almagro Lemes

Conselheiros eleitos
Luis A. Ubiñas, Presidente

Alexandra Valderrama, Primeira vice-presidente 

Edouard Bausan, Segundo vice-presidente Kathleen 

C. Barclay, Tesoureira

Alexandra Aguirre, Secretária e conselheira geral

Philippe R. Armand 

Gilbert F. Casellas 

Jean-Pierre L. Conte 

William D. Gambrel

Frank D. Gómez

Federico González-Denton

Sandra M. Guazzotti

German Herrera

Emil R. Infante 

Philip Kelliher

Roberto Matus 

Mina Pacheco Nazemi 

Steve Liston 

José Antonio Muñoz 

Javier Saade 

Robert M. McGee 

André Pousada 

Ambassador Alfonso Quiñonez

Ambassador Juan Gabriel Valdés

F INANÇAS

Receitas e despesas das operações

Patrocínio e receitas

Subsidios e contribuições

Contribucioes em espécie

Outras receitas

Total de receitas

Despesas

Oportunidades econômicas, saúde e nutrição, educação

Democracia, governança e direitos humanos

Paz, justiça e segurança

Resiliência a desastres, meio ambiente

Total de serviços do programa

SERVIÇOS DE PROGRAMAS

Gerenciamento e geral

Desenvolvimento

Total de serviços de assistência

Total das despesas

Mudança nos ativos líquidos antes de outros itens

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Outros itens

Ganho de conversão em moeda estrangeira

Mudanças nos ativos líquidos

Ativos líquidos

Inicial

Final

Receitas das operações
ANO FISCAL 2019

63% Governo dos Estados Unidos

27% Estados membros da
OEA / setor público

7% Em espécie

3% Setor privado

Despesas
ANO FISCAL 2019

38% Oportunidades
econômicas, saúde e 
nutrição, educação

35% Democracia, governança 
e direitos humanos

10% Resiliência a
desastres, meio 
ambiente

10% Apoio a programas de
serviços

7% Paz, justiça e segurança

ANO FISCAL 2019

59.396.010

4.676.556

105.667 

 64.178.232

 24.135.884

 22.487.211

 4.689.933

 6.304.005

 57.617.033

 5.211.305

 929.373

 6.140.678

 63.757.711

 420.522

 168.798

 589.320

 6.131.613

 6.720.933



A Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento 

(PADF) procura criar um hemisfério justo, pacífico e 

próspero, onde todas as pessoas tenham oportunidades 

de prosperar. A PADF é uma organização sem fins 

lucrativos 501(c)(3) estabelecida pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA) em 1962. Criamos parcerias 

e capacitamos a sociedade civil, os governos e o setor 

privado para o bem maior da região.

connect@padf.org

Tel: 202.458.3969

1889 F Street NW 2nd Floor
Washington, D.C. 20006

padf.org

Junte-se a nós!

/PADForg

@PADForg

@PADForg

Crédito das fotos: Capa (Associated Press), introdução 
(Polícia Nacional da Colômbia) e Resiliência a desastres 
(Royal Caribbean International)


