RELATÓRIO ANUAL
2018

Em 2018, enfrentamos
alguns dos maiores
desafios da nossa região.
Com a colaboração da
sociedade civil, de governos
e de parceiros do setor
privado, oferecemos novas
inovações e soluções de
desenvolvimento sustentável
para 4,5 milhões de pessoas
em toda a América Latina
e o Caribe.
Veja como estamos construindo um
hemisfério onde há oportunidades de
prosperidade para todos.
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TECNOLOGIA INOVADORA

PARA CRIAR

NOVAS SOLUÇÕES

...PARA RECUPERAÇÃO
DAS COMUNIDADES
7.519

Residências
inspecionadas

5.000

Telhados
reparados

As imagens em 3D, coletadas por drone, nos
permitiram identificar com precisão as residências
em risco com telhados cobertos por lona.
Após o furacão Matthew no Haiti, os telhados de
muitas residências precisavam de reparo. Ajudamos
na recuperação com orientações para a comunidade e
com tecnologia aplicável. Usando imagens de drones,
plataformas abertas de dados e e-vouchers, milhares
de membros das comunidades ajudaram na melhoria
de suas próprias residências.

...PARA A JUSTIÇA
Com amostras de DNA e impressões
digitais, usamos biometria para ajudar a
polícia da Jamaica a identificar crimes.

3.500

Amostras de
impressões
digitais coletadas

5.000

Kits distribuídos para
coleta de amostras de
DNA

Com peritos em ciência forense trabalhando no sistema policial
e penitenciário da Jamaica, melhoramos a coleta de evidências
forenses, como documentação de impressões digitais e coleta de
DNA. Agora, agentes treinados têm a capacidade de reunir evidências
forenses que podem ser usadas para solucionar vários crimes.

...PARA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Usando uma nova
plataforma online,
os cidadãos podem
denunciar anonimamente
as ameaças contra a
liberdade de expressão.

186

Alertas
enviados

304

Artigos que
mencionam
alertas

3

Leis
alteradas

Em seu primeiro ano, o sistema conscientizou e compartilhou
dados sobre o progresso da região em relação à liberdade de
expressão em sete países. Ao coletar e compartilhar dados sobre
ataques à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, é
possível identificar onde, o quê e como a questão dos abusos
contra a liberdade pode ser combatida. Acreditamos que a
tecnologia é capaz de ajudar a proteger os direitos e fortalecer a
democracia em nossa região.

CRIAMOS

COMUNIDADES
RESILIENTES

As soluções com benefícios mútuos para
as comunidades locais e as indústrias
extrativistas reforçaram a confiança, a
preservação e os direitos humanos.

Por meio de diálogo e responsabilidade com ética,
trabalhamos com indústrias extrativistas, comunidades
locais e o governo da Colômbia para encontrar soluções
de desenvolvimento com benefícios mútuos. Com o
comprometimento de todas as partes, incluindo as principais
partes interessadas das comunidades, estabelecemos
espaços de conservação, preservamos fontes de água
e respeitamos os direitos dos membros. Agora, todos se
beneficiam de ecossistemas protegidos e do aumento do
crescimento econômico.

QUE SE ADAPTAM A

CONDIÇÕES VARIÁVEIS
Centros comunitários equipados com painéis solares e tanques de
água aumentaram a capacidade de recuperação de Porto Rico.
Em áreas bastante atingidas pelo furacão Maria, reformamos
centros comunitários com sistemas de energia solar e filtragem
de água. No caso de futuros furacões, falta de energia elétrica ou
contaminação de fontes de água, os membros das comunidades
terão acesso aos centros de distribuição para assistência
humanitária, incluindo água potável e energia elétrica.

232

Painéis
solares

47.000

Litros de água
emergencial

35.000

Membros das
comunidades
atendidos

Depois que o vulcão Fuego entrou
em erupção, na Guatemala, a
segurança alimentar das famílias
rurais que viviam em suas encostas
foi comprometida.

800

Pessoas beneficiadas
pelo aumento da
segurança alimentar

A erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, destruiu
8.500 hectares de terras agrícolas e devastou os meios
de subsistência de milhares de famílias de produtores
rurais. Entregamos sementes, filtros domésticos de água,
vouchers, além de realizar treinamentos de prevenção
contra desastres para ajudar centenas de famílias no
processo de recuperação.

PROTEGEMOS

GRUPOS VULNERÁVEIS

AUMENTANDO

A PAZ, A JUSTIÇA E A SEGURANÇA

72

Workshops sobre
tráfico, liderados
por mulheres

240

Defensoras
das comunidades

5.500

Membros das
comunidades
alcançados

Ao capacitar as mulheres indígenas para treinar suas
comunidades, combatemos o tráfico de pessoas na área
rural da Bolívia.
Em parceria com líderes de comunidades indígenas, treinamos
240 mulheres indígenas para se tornarem Defensoras das
Comunidades, que evitaram e reagiram ao tráfico de pessoas em
suas comunidades. Por sua vez, elas instruíram mais de 5.500
vizinhos. Estamos expandindo a metodologia exclusiva para evitar
o tráfico de pessoas na Guatemala e em toda a região.

A aproximação entre jovens das áreas urbanas
e policiais em Trinidad e Tobago reduziu a
criminalidade em bairros de risco crescente.
Os jovens das áreas urbanas no Caribe são vulneráveis
e podem ser recrutados por grupos criminosos e se
envolver em violência e atividades ilícitas. Em 2018,
continuamos implementando nosso modelo eficiente de
envolvimento entre polícia e comunidade em Trinidad
e Tobago com uma colaboração maior entre a polícia
local e os membros das comunidades. O programa
estabeleceu as bases para uma abordagem baseada em
riscos locais para prevenção de crimes sociais no Caribe.

Segurança das comunidades
+20%
+10%

-10%
-20%

+17%

Comunidades
atendidas pela
PADF

-21%

Comunidades
vizinhas

RESPONDEMOS À

MIGRAÇÃO
CRESCENTE
NA NOSSA REGIÃO

SOLUCIONANDO

OS PRINCIPAIS PROBLEMAS
Estima-se que 500.000 migrantes atravessam o México a
cada ano. No Triângulo Norte, identificamos e reduzimos os
principais motivos da migração com uma abordagem holística.

Sistema de alertas
antecipados
Após a implantação do
novo sistema de alertas
antecipados, os governos
do Triângulo Norte podem
identificar deslocamentos
em massa antes que eles
aconteçam.

Assistência
direta
Tratamos as causas da
migração com programas
para jovens reincidentes,
direitos humanos,
empreendedorismo e
engajamento político.

Políticas
públicas
Realizamos um estudo
sobre migrantes no México
que fornece informações
para criar políticas
públicas de abordagem
das principais causas da
migração.

E INTEGRANDO
OS MIGRANTES ÀS

COMUNIDADES
QUE OS ACOLHEM
Mais de 3,4 milhões de venezuelanos
deixaram o país desde 2015.

Como o êxodo continuou, os migrantes
procuraram desesperadamente por moradia,
empregos e serviços médicos. Ajudamos
os migrantes a se integrarem às novas
comunidades, fornecendo acesso à educação
local, saúde e moradia. Além disso, nosso
trabalho aumentou o acesso dos migrantes a
mecanismos de proteção e ajudou a prevenir
a violência baseada em gênero.

25.000

Migrantes
venezuelanos
reassentados

FIZEMOS GRANDES INVESTIMENTOS

EM EMPREENDEDORISMO
Conectamos empreendedores a recursos
e programas de mentoria para estimular
o crescimento econômico no Haiti.

Trabalhando diretamente com micro, pequenas
e médias empresas nas principais cadeias
de valor, fornecemos capital e assessoria
técnica aos empreendedores do Haiti. Com as
ferramentas certas, conexões e acesso a capital,
esses proprietários de pequenas empresas
geraram resultados significativos.

45

Empresas
assessoradas

18.000

Empregos criados

US$33 milhões
Gerados
em vendas

E MEIOS DE

SUBSISTÊNCIA
SUSTENTÁVEIS

Com a melhoria da agricultura, da
segurança alimentar e das condições
de vida, os colombianos que
migraram internamente tiveram novas
oportunidades para prosperar.
Desde o início do conflito civil na
Colômbia, 7 milhões de pessoas
foram desalojadas internamente,
fazendo com que muitas famílias
tentassem ganhar a vida em
novas comunidades. Ajudamos as
famílias a se integrar e ter melhores
condições de vida com a melhoria da
agricultura, da segurança alimentar e
da moradia.

39

Municípios
na Colômbia

15.000

Famílias
participantes

60.000

Pessoas
desalojadas
internamente
e reassentadas

ESTIMULAMOS

SALAS DE AULA CRIATIVAS

E APLICAÇÕES DO MUNDO REAL PARA

O ENSINO DE STEM

Com a iniciativa para ensino de Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), os
alunos solucionaram problemas do mundo real em
atividades práticas na sala de aula.
O mercado de trabalho atual precisa de
trabalhadores treinados em áreas relacionadas
à iniciativa STEM. Com a nossa iniciativa STEM
Americas, capacitamos meninas e meninos,
treinamos professores e desafiamos os alunos
a solucionarem problemas do mundo real
com criatividade usando ciências, tecnologia,
engenharia e matemática.

497

Professores

13.600
Alunos

Em 2018, patrocinamos uma competição de robótica
no Panamá que desafiou os alunos a criarem soluções
robóticas para segurança alimentar e agricultura.

APOIADORES E PARCEIROS
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS
AJERCA
Arteaga Asociados
Association of American
Chambers of Commerce in Latin
America and the Caribbean
(AACCLA)
Atlantic Council
The Boeing Company
CECI
Celebrity Cruises
Challenger
Chevron
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Foundation
Corporación Excelencia en la
Justicia

Greenberg Traurig LLC
Homecenter
Instituto Politécnico Nacional (IPN
México)
International Center for Not-forProfit Law
Itinerarium, Turismo, y
Experiencias Culturales
Kuepa
MPC Marketing
Nadine Hogan Memorial Fund
National American Chambers of
Commerce throughout Latin
America and the Caribbean
Oracle Academy
Pan American Institute for History
and Geography
PepsiCo
PepsiCo Foundation

Discovery Communications

Quala

Empresas Públicas de Medellín
(EPM)

RIMCO
Royal Caribbean Cruises, Ltd.

Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe (FILAC)

Scotiabank México

Fundación Mapfre
Fundación Ramírez Moreno
Fundación Telefónica Colombia
The George Washington
University
Gilead
Global Communities

Smart Contact Center (AST)
Softtek
Telefónica Foundation Mexico
Teleperformance
Universidad Autónoma de México
Universidad Iberoamericana
U.S. Chamber of Commerce

AGÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS E
MULTILATERAIS
Governo do Canadá
Governo da Colômbia
Agência Nacional de
Hidrocarbonetos
Agência Nacional de Terras
Agência de Renovação Territorial
Departamento de Prosperidade
Social (DPS)
Ministério da Habitação
Ministério do Interior
Ministério da Justiça e dos
Direitos
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Relações
Exteriores
Ministério do Trabalho
Unidade de Atenção e Reparação
Integral a Vítimas (UARIV)
Governo da Espanha
Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para
o Desenvolvimento (AECID)
Governo dos Estados Unidos
Departamento do Comércio
– Administração de
Desenvolvimento Econômico
Departamento de Estado
Departamento de Estado,
Agência para Operações de
Conflito e Estabilização

Departamento de Estado,
Agência para Democracia,
Direitos Humanos e Trabalho
Departamento de Estado,
Agência para População,
Refugiados e Migração
Departamento de Assuntos
Internacionais de Narcóticos e
Aplicação da Lei
Secretaria de Alimentos para
Países Pobres (USAID/FFP)
Secretaria Norte Americana de
Assistência a Desastres no
Exterior (USAID/OFDA)
Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento
Internacional (USAID)
USAID, Agência para Saúde
Global
USAID, Agência para a América
Latina e o Caribe
Governo da Guatemala
Mancomunidad Gran Ciudad del
Sur
Governo do Haiti
Ministério da Educação
Ministério do Interior
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Obras Públicas
Ministério da Saúde
Governo da Itália
Embaixada da Itália, no México

Governo da Jamaica
Diretoria do Ministério Público
Força policial da Jamaica
Laboratório de ciência forense
Ministério da Segurança Nacional
Secretaria do Tribunal de Justiça

Governo de Taiwan
Escritório de Representação de
Economia e Cultura de Taipei
(TECRO)
Secretaria de Economia e Cultura
de Taipei, no México

Governo do México
Comissão Nacional dos Direitos
Humanos (CNDH)
Governo de Morelos
Governo de Oaxaca
Ministério do Trabalho e
Previdência Social (STPS)
Programa de Inclusão Social
PROSPERA
Secretário de Agricultura,
Pecuária, Desenvolvimento
Rural, Pesca e Alimentos
(SAGARPA)
Secretaria de Desenvolvimento
Social (SEDESOL)
Secretaria de Educação, cidade
do México
Secretaria de Educação, estado
do México
Secretaria de Educação Pública
(SEP)

Agências multilaterais
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)
Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura
(IICA)
Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE)
Instituto Pan-Americano de
Geografia e História (PAIGH)
Missão das Nações Unidas para
o Apoio à Justiça no Haiti
(MINUJUSTH)
Organização dos Estados
Americanos (OEA)
Organização Internacional do
Trabalho (OIT)
Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura
(FAO)
Programa Alimentar Mundial
(PAM)
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD)

Governo de Portugal
Governo da Suécia
Governo da Suíça
Agência Suíça para
Desenvolvimento e
Cooperação (SDC)

ADMINISTRADORES
“A comunidade internacional deve
responder às maiores necessidades do
nosso hemisfério. Seguindo os princípios
da OEA, a Fundação Pan-Americana
para o Desenvolvimento é um parceiro
confiável para implementar práticas de
desenvolvimento sustentável.”
- Luis Almagro Lemes
Secretário geral, OEA

DIRETORES ELEITOS

ADMINISTRADORES

Luis Almagro Lemes

Philippe R. Armand

Secretário geral, presidente

Nestor Mendez

Secretário-geral adjunto,
vice-presidente

Luis A. Ubiñas
Presidente

Edouard Baussan

A Fundação Pan-Americana
para o Desenvolvimento (PADF)
é uma afiliada orgulhosa da
Organização dos Estados
Americanos (OEA) e continua
colaborando com a OEA para
apoiar sua missão:

MAIS DIREITOS
PARA MAIS
PESSOAS

William D. Gambrel
Frank D. Gómez
Federico GonzalezDenton
Sandra Marta Guazzotti

Primeiro vice-presidente

German Herrera

Alexandra Valderrama

Philip Kelliher

Segunda vice-presidente

Kathleen C. Barclay
Tesoureira

Alexandra Aguirre

Secretária e conselheira
geral

Steve Liston
Roberto Matus
Robert M. McGee
José Antonio Muñoz
Mina Pacheco Nazemi
Embaixador Alfonso
Quiñonez
Javier Saade
Embaixador Juan
Gabriel Valdés

FINANÇAS
RECEITAS E DESPESAS DAS OPERAÇÕES

Ano fiscal 2018

RECEITAS DAS OPERAÇÕES

2018

2017

Subsídios e contribuições

66.300.698

73.992.990

Contribuições em espécie

4.255.780

5.928.560

78.835

177.219

70.635.313

80.098.769

PATROCÍNIO E RECEITAS

Outras receitas
Total de receitas

DESPESAS

55% Estados membros da
OEA/setor público

Serviços de programas

37% Governo dos Estados Unidos

Oportunidades econômicas, saúde e
nutrição, educação

38.450.253

54.760.393

17.557.599

13.490.392

2.912.782

3.665.435

6.203.656

2.665.425

65.124.290

74.581.645

4.465.429

5.290.093

585.194

791.892

Total de serviços de assistência

5.050.623

6.081.985

Total das despesas

70.174.913

80.663.630

460.400

(564.861)

Democracia, governança e direitos humanos
Paz, justiça e segurança
Resiliência, gestão de desastres,
adaptação ao clima
Total de serviços de programas

6%

Em espécie

1%

Setor privado

Ano fiscal 2018

DESPESAS

Serviços de assistência
Gerenciamento e geral
Desenvolvimento

Mudança nos ativos líquidos antes de outros itens

OUTROS ITENS
Ganho de conversão em moeda estrangeira
Mudanças nos ativos líquidos

43.043

642.996

503.443

78.135

ATIVOS LÍQUIDOS
Inicial

5.628.170

5.550.035

Final

6.131.613

5.628.170

55% Oportunidades econômicas,
saúde e nutrição, educação
25% Democracia, governança
e direitos humanos
9%

Resiliência, gestão de
desastres, adaptação ao clima

7%

Apoio a programas de
serviços

4%

Paz, justiça e segurança

A Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento
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 OEA em 1962.
Criamos parcerias e capacitamos a sociedade civil, os
governos e o setor privado para o bem maior da região.

Junte-se a nós!

connect@padf.org
Tel.: +1 (202) 458-3969

/PADForg

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

@PADForg

padf.org

@PADForg

