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Nossa Missão

A missão da Fundação Pan-
Americana para o Desenvolvimento 
é dar assistência às pessoas e 
comunidades vulneráveis e 
excluídas nas Américas para alcançar 
um progresso econômico e social 
sustentável, fortalecer as comunidades 
e a sociedade civil, promover a 
participação democrática e a inclusão 
e preparar a população para lidar com 
desastres naturais e outras crises 
humanitárias, promovendo, assim, 
os princípios da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e  
criando um hemisfério de 
oportunidades para todos.
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Todos os dias trabalhamos para criar um 

hemisfério mais próspero e igualitário. 

Por esta razão, a PADF proporciona 

desenvolvimento e apoio à população vulnerável 

e excluída, capacitando-a a obter dignidade e 

autonomia, ao mesmo tempo gerando progresso 

econômico e social duradouro.

Estas são as histórias 
das pessoas com 

quem colaboramos.
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Construindo  
uma nova vida
Famílias deslocadas da  

Colômbia voltam para casa
María Deyanira García perdeu tudo quando foi obrigada a deixar sua 
casa no noroeste da Colômbia. Ela é uma entre as mais de 5,5 milhões 
de pessoas que foram deslocadas pelo conflito civil que afetou seu país 
por décadas.

Graças ao programa Famílias em Sua Terra, María retornou ao seu 
lar no município de Granada e agora está construindo uma nova vida. 

“Planejo comprar uma vaca e começar um pequeno negócio para produzir 
leite e queijo”, diz ela.

A PADF está trabalhando com o Departamento de Prosperidade Social (DPS) 
do governo da Colômbia em 18 províncias prioritárias em todo o país para dar 
assistência a mais de 38.800 famílias deslocadas. Estas famílias estão retornando 
voluntariamente para suas casas para se restabelecerem na comunidade. Voltar 
para casa após anos de deslocamento, no entanto, pode ser desafiador. Muitas 
famílias permanecem financeiramente vulneráveis e lhes falta acesso à comida e 
serviços básicos.

A administração do presidente Juan Manuel Santos permitiu que essa iniciativa 
desse assistência às pessoas durante o restabelecimento. O programa as 
ajuda a gerar renda e se inscreverem para obter crédito bancário 
e subsídio de moradia. Ele também restitui terras e ajuda as 
famílias deslocadas a se restabelecerem, além de fornecer 
reparação financeira prevista pela Lei de Vítimas da 
Colômbia. Muitas dessas pessoas afetadas são povos 
indígenas ou povos de outras minorias étnicas, 
incluindo afro-colombianos do litoral do Pacífico.

O acesso aos recursos do governo ajuda as pessoas 
a criarem uma fundação e uma rede para sustentá-
las a longo prazo, diz Orley Santacruz, prefeito de 
San Rafael, na província de Antioquia. “As famílias 
encontram uma oportunidade de abrir um negócio e 
melhorar sua condição financeira, o que resulta em 
uma melhor qualidade de vida. É uma oportunidade 
de se restabelecerem na sua terra natal.”

Outros programas na 
Colômbia:

• Construção de espaços
seguros para evitar que 
crianças e jovens sejam 
recrutados à força por 
grupos armados

• Assistência a 600
moradores de baixa 
renda para fortalecer suas 
microempresas

• Prestação de assistência
e apoio psicológico às 
mulheres e jovens vítimas 
do conflito armado no 
país

• Capacitação e assistência
técnica à Direção de 
Direitos Humanos do 
governo, para prevenir 
de forma mais eficiente 
as violações aos direitos 
humanos
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Ajudar as 
famílias a se 

restabelecerem 
nas suas terras

Fornecer 
estabilidade 
econômica

Ajudar as pessoas 
a exercerem seus 

direitos 

Fornecer 
reparações 
simbólicas

Fortalecer 
comunidades

Melhorar a 
integração da 

comunidade e o 
tecido social

Ideias Produtivas
As famílias podem investir  
em agricultura, criação de 
peixes e outros negócios  

para melhorar a renda

Reparações 
 Fornecem apoio simbólico 
às famílias, em prestações 

limitadas

Segurança Alimentar
Compra de equipamento  

agrícola para plantar  
hortas caseiras

Moradia
Permite-lhes comprar 

ferramentas e materiais para 
consertar ou ampliar suas casas

Realizam o sonho  
de viver em paz

Oportunidades reais
Confiança renovada  

nas instituições  
do governo

Como as 
reparações ajudam
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Cabo Haitiano
10 empreendedores
3 diáspora

US$ 1,49 milhão
US$ 1,70 milhão

Saint-Marc
2 empreendedores
1 mulher

US$ 144.000
US$ 169.000

Porto Príncipe
17 empreendedores
6 diáspora, 7 mulheres

US$ 5,29 milhão
US$ 2,98 milhão

US$ 2,75 milhão
US$ 600.000

Regiões múltiplas
3 empreendedores

Capital privado

Governo dos  
Estados Unidos

Investimento por Região

Apoio a empresas no Haiti
Empreendedores lideram o caminho
A haitiana-americana Yve-Car Momperousse queria abrir um negócio no Haiti, mas 
enfrentava muitos obstáculos, incluindo a falta de fundos, o acesso instável à internet 
e o desafio de organizar os fazendeiros locais. “Isso exige muita paciência, tempo e 
trabalho”, diz ela.

Reconhecendo que uma parte importante em ajudar o Haiti a progredir está em apoiar 
empreendedores como Momperousse, a PADF investiu US$ 200.000 em capital na empresa 
dela. Isso é parte do programa Aplicação Eficaz de Investimentos Diretos (LEAD, por sua 
sigla em Inglês) financiado pelo USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional), que fornece ás empresas haitianas selecionadas o acesso ao capital e as 
auxilia na implementação dos planos de negócios. É um esforço para apoiar o crescimento 
econômico de longo prazo na região. O LEAD também trabalha com os membros da Diáspora 

Haitiana, encorajando-os a abrir empresas no Haiti e a entender como remessas 
podem ser usadas para fortalecer o setor privado.

Momperousse é a proprietária orgulhosa da Kreyol Essence, uma empresa de 
agroindústria situada em Porto Príncipe e que produz e vende produtos de beleza orgânicos, como 
óleo de rícino negro, pomadas exóticas para o cabelo, sabonetes e velas orgânicos. A empresa 
contratou mais de 50 pessoas e pretende empregar mais 300 no futuro.

O capital do programa LEAD permitiu que a Kreyol Essence melhorasse sua 
infraestrutura tecnológica, comprasse equipamentos, desenvolvesse material de 
marketing e contratasse consultores para treinar os fazendeiros para o cultivo. Como foi 
o primeiro grande investimento que a Kreyol Essence recebeu, o fundo LEAD ajudou a 
empresa a alavancar outros investimentos, diz Momperousse.

O LEAD já investiu mais de US$ 5 milhões em 32 empresas de vários setores da 
economia do Haiti, incluindo agricultura, tecnologia, fabricação e varejo. As 
empresas que recebem os fundos representam uma grande esperança para o futuro 
da economia do Haiti, pois elas enfatizam a inovação, tecnologia, recursos locais e 
geração de exportação. Até agora, mais de 7.300 empregos foram criados, mais da 
metade deles para mulheres. 

“O fundo permitiu que a empresa construísse a base necessária para competir 
globalmente no mercado de óleo de rícino negro e de beleza”, diz Momperousse.  
“Não conseguiríamos exportar produtos e criar empregos no Haiti sem o fundo.”
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Agri S.A.
Região de Cabo Haitiano

Agri S.A. produzirá suco de fruta no norte 
do Haiti em uma área chamada Marmelade, 
onde a produção local de suco permanece 
baixa. O objetivo é promover o marketing 
eficaz para aumentar as vendas de suco de 
laranja, toranja e abacaxi.

Dlo Haiti S.A.
Nas três regiões

Dlo Haiti descentraliza o fornecimento 
de água potável ao criar quiosques de 
água em todo o país. Esses quiosques 
possuem purificadores fornecem água 
limpa e potável para os haitianos, a 
preços acessíveis.

Surtab S.A.
Região de Porto Príncipe

A empresa estabeleceu a primeira 
montadora de eletrônicos para fabricar 
aparelhos portáteis acessíveis e duráveis, 

principalmente o popular tablet de 
7 polegadas (18 cm) com o sistema 

operacional Android. 

>660

Cabo Haitiano

>6.600

Porto Príncipe

>50

Saint-Marc

1
4
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3
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Agricultura

Energia
Alternativa

TI

Fabricação

Reciclagem / 
Outros

Varejo/Atacado

Tecnologia

Turismo

Resumo  
por  

Sector

7
Outras Empresas

Mais de 

7.300  
empregos

criados 



Lutando contra o trabalho infantil
Campanha de conscientização se tornou viral

Mais de três milhões de crianças mexicanas precisam trabalhar para se 
sustentarem, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. A 
maioria trabalha na agricultura e é de família rural pobre. Praticamente um 
terço tem menos de quatorze anos de idade e trabalha pelo menos 35 horas 
por semana.

A PADF trabalhou com a Secretaria de Trabalho e Previdência Social 
(STPS) do governo do México para lançar a campanha "México sem 
Trabalho Infantil". Também recebemos apoio da MTV América Latina, da 
Organização Internacional do Trabalho, da Telefónica, e de Altos Hornos 
de México, a maior empresa siderúrgica do país. O objetivo era empoderar 
aos jovens para divulgar para o mundo a luta contra o trabalho infantil 
através de marketing viral na televisão e nas redes sociais. Lançada em 
agosto de 2014, durante os Prémios Millennial da MTV, na Cidade do 
México, a campanha visava as áreas onde o trabalho infantil é um grande 
problema. A campanha incluiu um show itinerante em quatro estados 
mexicanos, patrocinado pela Fundação Cinépolis, com mostra de filmes e 
oficinas sobre direitos das crianças. No total, essa iniciativa alcançou mais 
de 7,5 milhões de pessoas em todo o país.

A campanha se baseou no trabalho de líderes jovens, como Pedro  
Morales, ativista comunitário de 23 anos que ganhou o prêmio Chiuku  

da MTV por seu esforço para combater o trabalho infantil na sua terra natal no estado de Oaxaca. Morales 
ensina música para jovens em situação de risco e os motiva a continuar na escola. Somente o trabalho  

dele ajudou mais de 500 crianças.

As crianças frequentemente enfrentam grandes obstáculos para permanecerem na 
escola. “Na maior parte do dia, elas têm que trabalhar ou, em alguns casos, têm 

que cuidar dos irmãos mais novos porque os pais estão trabalhando”, diz 
Morales. A campanha inspirou o jovem a continuar a sua missão  

para erradicar o trabalho infantil. Ele diz, “estamos prontos  
para avançar com toda nossa energia”.
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Prémios Millennial  

da MTV, Cidade  

do México
1

Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Principais Parceiros:

Governo do México

Fundação Telefónica

Altos Hornos de México

Organização 
Internacional do Trabalho

The Boeing Corporation

Guadalajara,Jalisco

Viacom

Fundaçao Cinépolis

Alianza Heartland  
Mexico

Coletivo Contra o  
Tráfico Humano

Ixtapaluca,
Estado do México

9
#MexicoSinTrabajoInfantil
#MexicoSemTrabalhoInfantil

Chimalhuacán,

Estado do México

San Luis Potosí,
San Luis Potosí 

3

4 5

6
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Apenas metade 

dos adolescentes 

e jovens no 

Suriname 

conclui o ensino 

secundário, 

e um quarto 

dos jovens está 

desempregado. 

Através deste 

programa, mais 

de 340 jovens 

receberam apoio 

e capacitação, 

resultando em 

estágios e novos 

empregos.

Capacitando os jovens  
no Suriname

O programa ensina profissões, 
competências para a vida
Jenora Wijders (mostrada na página oposta), de Abrabrokie, um bairro de 
Paramaribo, capital do Suriname, deixou a escola aos 17 anos para cuidar 

dos filhos. Ela não conseguia manter um emprego estável. A história dela 
é comum: apenas metade das crianças no Suriname conclui o ensino 

secundário, e um quarto dos jovens está desempregado. Um novo programa 
do USAID e PADF – nosso primeiro no Suriname – está começando a mudar isso.

O Programa de Desenvolvimento de Jovens e Justiça Juvenil do Suriname, conhecido 
localmente como ‘Kari Yu!’, que significa “chamando você”, oferece os recursos e apoio 
que os jovens precisam para ser bem sucedidos na vida. A PADF forma parcerias com o 
governo do Suriname e com ONGs locais para oferecer aos jovens competências básicas 
para a vida, capacitação profissional e colocação no mercado de trabalho. Um componente 
“de jovem para jovem” do programa ensina aos jovens a ter confiança e competências 
para voltarem às suas comunidades e treinarem seus amigos. O projeto também foca na 
reforma do sistema de justiça juvenil e na assistência aos infratores para se reintegrarem 
na sociedade quando são postos em liberdade.

Como participante do programa, Jenora recebeu capacitação profissional 
e contou com um conselheiro pessoal para mantê-la no caminho certo. 
Agora com 24 anos, ela trabalha como funcionária administrativa em 
uma empresa de peças automotivas.

“O programa Kari Yu! realmente me deu uma segunda chance, uma 
chance de uma vida melhor”, diz ela. “Sou independente e posso fazer 
muito mais por mim mesma. É uma sensação ótima.”

Até agora, mais de 340 jovens receberam apoio e treinamento 
através do programa, resultando em mais de 200 estágios e 61 
novos empregos. Para jovens como Jenora, receber uma renda 
estável e sustentar a família causaram um impactoimenso. Agora, 
ela está ampliando os horizontes.

“No futuro, quero fazer um treinamento para me especializar em 
contabilidade”, diz ela.



Apenas 51% dos 
alunos chegarão 
ao último ano do 
ensino primário  
no intervalo de  
seis anos.

Alta taxa de 
desemprego 
entre jovens

Cerca de 25% 
da mão de obra 
jovem entre 
15-24 anos 
de idade está 
desempregada.

Dos jovens detidos 
entrevistados, 76% 
gostariam de ter 
acesso à capacitação 
técnica.

Alunos 
querem mais 

oportunidades
Capacitação 
pré-emprego

340 jovens 
receberam apoio 
e capacitação 
através do 
programa.

O programa Kari Yu! 
resultou em mais de 
200 estágios e 61 novos 
empregos para os 
jovens participantes.

Kari Yu!
O Programa de Desenvolvimento de Jovens e  

Justiça Juvenil do Suriname
Kari Yu!, que significa “chamando você”, convida jovens, pais, empresas, líderes do governo, artistas, a mídia e 

outros grupos para apoiar o crescimento do acesso de jovens ao mercado de trabalho no Suriname.

Fontes: UNICEF, ILO, PADF

 Estágio e 
colocação no 
mercado de 

trabalho

Alta taxa  
de evasão 

escolar
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Desenvolvi-
mento de 

habilidades 
vocacionais

 Conscientização 
sobre carreiras, 

capacitação para 
competências  

para a vida

Acesso 
insuficiente 

à capacitação 
técnica

Pouco acesso 
a possíveis 

empregadores

Apoio na 
procura de 
emprego

A realidade  
da juventude

Como o  
Kari Yu!  

ajuda



Onde 
Trabalhamos

92,3 MILHÕES 
Investimentos em desenvolvimento 
e programas de administração de
desastres na América Latina e Caribe$

Os programas da PADF alcançaram

15,1 milhões de pessoas

PARCEIROS 
CORPORATIVOS
Alcançaram mais de
500.000 pessoas
em 22 países

Altos Hornos 
de Mexico

Caterpillar

EMC

Medtronic

Merck

Royal Caribbean 
Cruises Ltd.

Telefónica

The Boeing  
Corporation

Viacom

Um

Ano Impactante
Um resumo da PADF em 2014

4,0 milhões

América do Sul

15,1
milhões 

3,4 milhões

Caribe

7,7 milhões

México e  
América Central

Principais Parceiros:

Antígua e Barbuda 

Argentina

Bahamas

Barbados    

Belize

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

Dominica    

República Dominicana

Equador

El Salvador

Haiti

Honduras

Jamaica

México

Panama

Peru

São Cristóvão e Nevis 

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas

Suriname

Trinidad e Tobago

Uruguai

Venezuela

US



4 Centros de Excelência

Washington, D.C.

Miami

Porto Príncipe

Bogotá

Os centros de excelência focam em 

inovação, reconstrução e resistência  

da comunidade, transição pós-conflito  

e geração de renda, bem como  

democracia, direitos humanos e  

sociedade civil.

24 MILHÕES
de pessoas entre 2013-14.
Nossa meta é chegar a 
60 milhões até 2017

US$ 173,2 MILHÕES
de dólares americanos 
entre 2013-14, metade 
da nossa meta de 350 
milhões até 2017

A
lc

an
ça

ra
m

M
o

b
il

iz
o

u

Os países com o maior número de pessoas alcançadas pelos programas da 
PADF, doações em espécie e campanhas públicas de conscientização:

México 
7.507.000

Haiti
3.135.000

Colômbia
2.586.000

Uruguai
1.046.000

Brasil
330.000

DOAÇÕES EM

ESPÉCIE 

MAIS DE

60
projetos 
na América Latina 

e no Caribe

US$ 61.600.000
vindos dos governos na região da 
América Latina e Caribe. A Colômbia 
foi a maior doadora pública.M

A
IS

 D
E

Um

Ano Impactante
Um resumo da PADF em 2014

valorizadas em US$ 10,8 milhões de
dólares americanos alcançaram  
1,4 milhão de pessoas em: Brasil, 
Colômbia, El Salvador, Uruguai

13%

Governo dos EUA

67%

Estados Membros  
da OEA / Setor público

12%

Contribuição 
em espécie

8%

Privado

Fontes de 
renda



Capacitando Jovens
Belize: A PADF ofereceu um programa de seis semanas sobre competências para a  
vida e 14 eventos de serviço de emprego para jovens em situação de risco.
Bahamas, Trinidad e Tobago: Com o apoio do Departamento de Estado dos EUA,  
a PADF está implementando programas comunitários para prevenção de crime.
Uruguai: Com o apoio do Royal Caribbean Cruises Ltd., a PADF forneceu recursos e  
educação para mais de 60 jovens mulheres que sofreram abuso.

Aumentando o Desenvolvimento Econômico Local
Colômbia: A PADF trabalhou com mais de 900 pessoas de 20 grupos indígenas para 
fortalecer a sua capacidade para administrar empresas.
Chile: Com o apoio da Boeing, a PADF ofereceu capacitação e serviços de consultoria  
para mais de 80 mulheres para incentivar o empreendedorismo e incentivar a criação  
de empregos.
Haiti: Até o momento, o programa fundado pelo USAID, chamado LEAD, direcionou  
US$ 5 milhões em fundos de capital para 32 pequenas empresas em Cabo Haitiano,  
Saint-Marc e Porto Príncipe.

Entregando Doações em Espécie
PADF entregou doações em espécie no valor de US$ 10,8 milhões para o Brasil,  
Colômbia, El Salvador e Uruguai.
Uruguai: Recebeu camas hospitalares, equipamentos cirúrgicos e cadeiras de roda  
no valor de mais de US$ 2,3 milhões, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas.
Colômbia: Doações em espécie no valor de US$ 5,2 milhões foram mobilizadas  
na Colômbia, incluindo a doação de três centros de capacitação fora de Bogotá,  
originadas da Corporación Minuto de Dios.

Melhorando a Preparação, Resposta e  
Recuperação Devido a Desastres

Honduras: Com fundos do Governo de Taiwan a PADF trabalhou para  
reduzir a vulnerabilidade em relação a inundações, beneficiando mais de  
12.000 pessoas.
São Vicente e Granadinas: A PADF lançou um programa com fundos de  
Taiwan para educar os jovens sobre os riscos da mudança climática.

Fortalecendo a Sociedade Civil
A PADF também alcançou mais de 242.000 pessoas na América Latina e Caribe  
por meio de programas que promovem práticas democráticas, direitos humanos  
e civis, liberdade de expressão e tolerância religiosa.

Colômbia

Os programas da PADF focaram na 
proteção aos jovens em situação de 

risco, fortalecendo os direitos humanos, 
auxiliando as populações deslocadas, 

fortalecendo empresas produtivas, 
oferecendo assistência técnica 
institucional para entidades do  

governo e melhorando as  
condições de vida dos povos  

indígenas e afro- 
colombianos. 

Costa Rica

Honduras

Belize

Meninas e mulheres

Saúde

Direitos humanos

Infraestrutura e 
moradia

Parcerias 
público-privadas

Cooperação de  
Sul-Sul

Afrodescendentes e 
grupos indígenas

Fortalecimento da  
capacidade

Pessoas deslocadas

Educação

Meio ambiente

El Salvador

Panamá 

Jamaica

Jovens

Geração de empregos

Doações em espécie

Preparação e resposta 
a desastres

Comunidades e sociedade 
civil mais fortes

Destaques 
do Programa 
PADF



Haiti

Os principais programas incluíram a 
reconstrução de casas atingidas por 

terremoto, melhoria da infraestrutura  
local e revitalização de bairros. A PADF 

também apoiou pequenos  
empreendedores por meio de  

investimentos para aumentar a  
criação de empregos no Haiti e  
auxiliou jovens e mulheres por  

meio de capacitação  
vocacional. 

Brasil

Com o apoio da Fundação  
Caterpillar, a PADF fez parceria com 

uma organização líder em conservação 
no Brasil, localizada no Estado do 
Paraná, para proteger as florestas 
ameaçadas de extinção. A PADF 

também entregou scanners SPECT  
para um hospital no Rio de Janeiro, 

uma doação só foi possível com  
o apoio do USAID e Royal  

Caribbean Cruises Ltd.

Regional

Implementou a campanha “Acredite 
na Tolerância”, com o apoio do 

Departamento de Estado dos EUA e 
da “Facing Our History and Ourselves” 

(Enfrentando Nossa História e Nós 
Mesmos), situada em Boston, para 
promover a tolerância religiosa e 
conscientizar as pessoas sobre o 

antissemitismo na América Latina  
e no mundo, alcançando mais  

de 100.000 pessoas em  
21 países.

Argentina

Chile

Peru

Equador

México Bahamas

República Dominicana 

Suriname

Venezuela

São Cristóvão e Nevis  

Antígua e Barbuda 

Dominica

Santa Lúcia 

Barbados

São Vicente e Granadinas

Trinidad e Tobago

Uruguai

Panamá 

Beneficiários 
alcançados 
por país

Mais Menos

Projetos  
por país

Mais Menos



Criar Oportunidades 
Econômicas
∞ Gerar empregos e renda para resgatar a 

autoconfiança

∞ Desenvolver micro, pequenos e médios
empreendimentos e iniciativas empresariais 
comunitárias

∞ Apoiar a agricultura e desenvolvimento rural

∞ Proteger e conservar o meio ambiente

∞ Implementar parcerias público-privadas e apoiar
responsabilidade social corporativa

∞ Facilitar o comércio entre os países na região e
cooperação transfronteiriça

∞ Apoiar o desenvolvimento da força de trabalho

Promover o Progresso Social
∞ Ações de desenvolvimento voltado para as comunidades

∞ Desenvolvimento da infraestrutura e melhoria da
habitação

∞ Melhorar acesso à educação tecnológica e serviços
de saúde através de doações em espécie

∞ Combate ao tráfico humano, a violência, e as
atividades das gangues em comunidades de base

∞ Assistência a jovens em situação risco, evitando que
venham a fazer parte de organizações criminosas

∞ Fortalecimento das associações de bairros e 
vizinhanças carentes

∞ Captação de recursos junto a comunidades de
emigrantes no estrangeiro

Áreas Estratégicas de Enfoque
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Fortalecendo Comunidades e a 
Sociedade Civil
∞ Valorização das práticas democráticas e cívicas

∞ Fortalecimento da sociedade civil, das comunidades 
e de empreendedores sociais

∞ Promoção dos direitos humanos, incluindo os
afrodescendentes, povos indígenas e outros grupos 
vulneráveis.

∞ Aumento da participação social e promoção de uma 
cultura de legalidade

∞ Incentivo a propostas corporativas inovadoras de
participação cívica 

∞ Apoio a Carta Democrática Interamericana

Resposta a Desastres Naturais
∞ Preparando comunidades para catástrofes naturais

∞ Fornecimento de assistência emergencial

∞ Ajuda na recuperação, reconstrução e mitigação
pós-catástrofes

∞ Fortalecimento das respostas comunitárias aos
desastres naturais

∞ Apoio ao Comitê Interamericano para Redução de
Desastres

∞ Assistência as vítimas de crises humanitárias

Áreas Estratégicas de Enfoque
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Parceiros Hemisféricos 
Recentes Visite padf.org/partners

Corporações e 
Instituições
Altos Hornos de México

Boeing

Caterpillar

Chevron

Cinépolis

Citi

Coltabaco

Cornwell Quality Tools 
Company

Courts Belize (Unicomer  
Group)

Cuello’s Distillery

Diageo

Digicel

Ecopetrol

EMC

Emil C. Pinelo & Associates

Gaia, Silva, Gaede & Associados

Global Marketing

Greenberg Traurig LLC

Grupo Santander

Medtronic

Merck

MPC Marketing

Ramada Belize City Princess

Ready Call Center (RCC)

Riley-Sloane

Royal Caribbean Cruises Ltd.

SMART

Telefónica

The Liaison Capitol Hill

The Office Gurus

Viacom

Virtual Executive Services

Wood Stop (The Mena Group of 
Companies)

Câmaras de Comércio 
e Associações 
Empresariais
Associação de Comércio e 
Indústria do Suriname (VSB)

Associação de Fábricas do 
Suriname (ASFA)

Associação de Hospitalidade do 
Suriname

Associação de Pequenas e 
Médias Empresas do Suriname 
(AKMOS)

Câmara de Comércio do Norte 
(Haiti)

Câmara de Comércio dos EUA

Câmara de Comércio e Indústrias 
do Nordeste (Haiti)

Câmaras de Comércio no Chile, 
Colômbia, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Nicarágua, Trinidad e 
Tobago e Venezuela

FEDECARIBE

Fórum de Negócios do Suriname 
(SBF)

La Inmaculada Credit Union Ltd.

Fundações
Fidelity Charitable Gift Fund

Fundação Casas para o Haiti

Fundação Caterpillar

Fundação Charles Delmar

Fundação Cinépolis

Fundação Cristã para 
Projetos em Educação no 
Suriname(PROJEKTEN)

Fundação Donner

Fundação MAPFRE

Fundação mGive

Fundação My Future

Fundação para a Comunicação, 
Cultura e Desenvolvimento 
(COCON)

Fundação para o 
Desenvolvimento de Áreas 
Rurais (SORG)

Fundação Puerto Bahía

Fundação Restrepo Barco

Fundação Sage

Fundação Telefónica Mexico

Fundação Towards A New 
Alternative (TANA)

Women’s Issues Network Belize

ONG Aliadas 
Internacionales
Alianza Heartland México

Boys & Girls Club of Broward 
County

Caritas

Caritas Emergencias, A.C.

CEPEI

ChildFund

Colectivo Contra la Trata de 
Personas en México

CONCERN

Cruz Vermelha Americana

Facing History and Ourselves

Feed My Starving Children

Feed the Children

Fundação Nacional de 
Desenvolvimento da Dominica 
(NDFD)

Fundação Soufriere

GAYAP

Global Impact

Habitat for Humanity

Haiti Partners

Heartland Alliance International

Infancia Común

International Center for Not-
for-Profit Law

International Lifeline Fund

International Service of Hope/
IMPACT

JP/HRO

Junior Chamber International – 
Suriname

KIND

Marion House

MTV EXIT

Partners of the Americas

Private Sector of the Americas

Sociedade Chaua

Sociedade da Cruz Vermelha de 
São Vicente e Granadinas

Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental 
(SPVS)

University Research Co., LLC 
(URC)

Young Women’s Christian 
Association

Yunus Social Business

Setor Público
Governo das Bahamas
Centro de Crise das Bahamas

Departamento de Serviços Sociais

Gabinete do Procurador Geral

Juizado de Menores

Ministério da Educação

Ministério da Juventude

Ministério de Segurança Nacional

Ordem dos Advogados das 
Bahamas

Polícia Real das Bahamas

Governo de Belize
Departamento de Polícia de Belize

Ministério de 
DesenvolvimentoHumano

Programa de Desenvolvimento de 
Jovens Conscientes (CYDP)

RESTORE Belize

SBDC Belize

Serviço de Comércio e 
Desenvolvimento de Investimento 
de Belize (BELTRAIDE)

Governo do Brasil
Município de Campo Largo

Governo da Colômbia
Departamento de Prosperidade 
Social (DPS)

Ministério da Justiça e Direito

Ministério das Relações Exteriores

Serviços de 
Engajamento Jovem 

(YES)

Belize

Esse programa é direcionado 
aos jovens que possuem 
oportunidades limitadas e visa 
apoiar pequenas empresas 
que aumentam o acesso a 

empregos e incentivam o 
empreendedorismo na 

Cidade de Belize.
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Desenvolvimento 
Impulsionado Pela 

Comunidade
Haiti

A PADF está trabalhando com 
várias comunidades locais na área 

metropolitana de Porto Príncipe 
para identificar e conduzir 

programas de desenvolvimento 
que são escolhidos pelos 

residentes locais.

Prevenção 
de Crime

Bahamas/Trinidad e Tobago

A PADF está melhorando a 
capacidade dos jovens, dos 

oficiais de polícia e de justiça 
para trabalharem juntos 
na prevenção do crime, 

promovendo uma mudança 
comportamental e 

motivando a confiança.

Governo de Trinidad e Tobago
Associação de Direito de 
Trinidad e Tobago

Gabinete de Política de Aplicação 
da Lei

Judiciário de Trinidad e Tobago

Ministério da Educação

Ministério da Justiça

Ministério de Desenvolvimento 
Comunitário

Ministério de Gênero e 
Desenvolvimento de Jovens e 
Crianças

Ministério de Segurança 
Nacional

Ministério do Povo e do 
Desenvolvimento Social

Programa de Segurança do 
Cidadão

Programa Nacional de 
Orientação

Serviço Policial de Trinidad e 
Tobago

Governo dos Estados Unidos
Administração de Serviços Gerais

Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID)

Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento 
Internacional/Programa de 
Propriedade Excedente Limitada

Comando do Sul dos Estados 
Unidos

Departamento de Assuntos para 
Veteranos

Departamento de Defesa

Departamento de Estado

Departamento de Estado, 
Controle Internacional de 
Narcóticos e Aplicação da Lei

Departamento de Segurança 
Interna

Embaixada dos Estados Unidos 
da América, Colômbia

Embaixada dos Estados Unidos 
da América, Suriname

Multilateral
Banco de Desenvolvimento  
do Caribe

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento

Banco Mundial

BID Juventud

Fundo das Nações Unidas para 
a Infância

Fundo das Nações Unidas para 
a População

Fundo Japonês de 
Desenvolvimento Social

Fundo para Desenvolvimento 
Internacional OPEC

Instituto Interamericano de 
Cooperação Agrícola (IICA)

Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização no Haiti 
(MINUSTAH)

Organização dos Estados 
Americanos

Organização Internacional do 
Trabalho

Organização Pan-Americana 
da Saúde

Programa Alimentar Mundial

Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento

Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos 
Humanos

Outros Parceiros
Comitês comunitários locais 
(GCB e COPRODEP): Bel-
Air, Carrefour-Feuille, Cité 
Soleil, Delmas 32, Martissant, 
Simmonds-Pelé

Desenvolvimento Econômico 
Local do Caribe (CARILED) 
Belize

Instituto de Excelência Samuel 
Haynes

Paróquia St. Bernadette de 
Martissant

Universidade de Belize

Universidade Nacional 
Autônoma de Honduras 
(UNAH)
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Ministério do Comércio, 
Indústria e Turismo

Ministério do Interior

Ministério do Trabalho

Município de Barrancabermeja

Unidade Administrativa para 
Consolidação Territorial

Unidade de Atenção e Reparação 
Integral às Vítimas (UARIV)

Governo do Haiti
Comitê Inter-Ministerial para 
Planejamento Territorial (CIAT)

Direção-Geral de Defesa Civil 
(DPC)

Direção-Geral Nacional de 
Água e Saneamento (DINEPA) 

Departamento Sul-Leste
Eletricidade do Haiti (Ed’H)

Gabinete de Monetização 
de Programas de Auxílio ao 
Desenvolvimento (BMPAD)

Ministério da Economia e 
Finanças (MEF)

Ministério da Educação

Ministério de Obras Públicas, 
Transporte e Comunicações 
(MTPTC)

Ministério do Comércio e 
Indústria (MCI)

Ministério do Interior e 
Coletividades Territoriais (MICT)

Município de Anse-à-Pitres

Município de Cité Soleil

Município de Delmas

Município de Porto Príncipe

Governo de Honduras
Comissão Permanente de 
Contingências (COPECO)

Comitê Emergencial Municipal 
para o Distrito Central (CODEM)

Comitês Emergenciais Locais 
(CODELs)

Secretaria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social (SEDIS)

Governo do México
Secretaria de Trabalho e 
Previdência Social (STPS) 

Governo da Holanda
Embaixada da Holanda, 
Colômbia

Governo de São Vicente e 
Granadinas
Gabinete Nacional de 
Administração de Emergência 
(NEMO)

Ministério da Agricultura

Ministério da Habitação

Ministério da Mobilização 
Nacional

Governo do Suriname
Centro de Capacitação em 
Hospitalidade e Turismo do 
Suriname (SHTTC)

Fundação para Mobilização do 
Trabalho e Desenvolvimento 
(SAO)

Instituto de Pesquisa Social - 
Universidade do Suriname

Ministério da Educação 
e Desenvolvimento 
Comunitário

Ministério da Justiça e Polícia

Ministério de Assuntos Social 
e Moradia Comunitária

Ministério do Trabalho, 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Meio Ambiente

Ministério dos Esportes e 
Assuntos da Juventude

Parlamento Nacional de 
Juventude

Unidade de Competitividade 
do Suriname

Governo da República da 
China (Taiwan)
Embaixada da República da 
China (Taiwan), Haiti

Embaixada da República da 
China (Taiwan), Honduras

Embaixada da República da 
China (Taiwan), São Vicente e 
Granadinas

Gabinete Representativo 
Econômico e Cultural de 
Taipei (TECRO)

Ministério das Relações 
Exteriores



Há mais de uma década, na Cúpula Extraordinária das 
Américas, os líderes se reuniram para discutir o rápido 
crescimento econômico do hemisfério, juntamente com o 
aumento dos níveis de pobreza. Na Declaração de Nuevo 
León, eles renovaram o compromisso de fortalecer uma 
governança democrática, protegendo os direitos humanos 
e promovendo o desenvolvimento e inclusão social. Estava 
claro que as Américas precisavam mais do que crescimento 
econômico para florescer. Precisávamos incorporar os 
princípios de inclusão e equidade como medidas verdadeiras 
deprosperidade.

Continuamos trabalhando em direção a essa importante 
meta. Em 2014, a Fundação Pan-Americana para o 
Desenvolvimento (PADF), afiliada da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) por mais de cinco décadas, 
implementou o maior programa da sua história. A PADF 
mobilizou mais de US$ 92 milhões para o desenvolvimento 
e assistência em desastres. Esses esforços auxiliaram 15 
milhões de pessoas vulneráveis em toda a América 
Latina e Caribe.

Os programas inovadores da PADF ajudaram o 
governo da Colômbia a implementar a Lei de  
Vítimas e promover inclusão para afrodescendentes 
e povos indígenas. Eles também deram mais oportunidades 
para as vítimas do conflito civil que durou décadas no país e 
desenvolveram centros para os jovens em situação de risco.

No Haiti, a PADF trabalhou com mais de 1.000 comunidades 
para nutrir a participação popular e permitir que os haitianos 
definissem suas próprias prioridades de desenvolvimento, 
de acordo com a Carta Democrática Inter-Americana. A 
Fundação também apoiou o desenvolvimento de pequenas 
empresas e implementouprogramas de reconstrução urbana 
após o terremoto de 2010.

Por toda a região, a PADF expandiu seus programas com 
meninas, mulheres e jovens em situação de risco. Outros 
projetos fortaleceram as organizações da sociedade civil, 
promoveram a prevenção ao crime nas comunidades, 
expandiram a conservação ambiental e promoveram 

JOSÉ MIGUEL INSULZA

Secretário Geral
Organização dos Estados Americanos
Presidente Honorário
Conselho Administrativo da PADF

RUTH ESPEY-ROMERO

Presidenta
Conselho Administrativo da PADF

JOHN SANBRAILO

Diretor Executivo

PADF
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Promovendo Prosperidade 
com Equidade

melhorias cruciais em algumas das comunidades mais pobres 
do hemisfério. A PADF se uniu às comunidades para ajudá-
las a se preparar melhor para desastres e abordar os efeitos da 
mudança climática.

Para alcançar esses objetivos, a PADF construiu parcerias 
com governos nacionais e locais, doadores bilaterais, 
organizações multilaterais e outros aliados-chave que estavam 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável e 
igualitário.

No entanto, grandes desafios permanecem. Enquanto 
algumas pessoas na América Latina e no Caribe estão mais 
prósperas do que há uma década, milhões delas ainda 
permanecem excluídas. Pobreza, desemprego, discriminação 
sexual e falta de acesso à educação afetam muitos, de 
forma desproporcional. Povos indígenas, afrodescendentes, 
jovens, meninas, mulheres e pessoas desabrigadas estão 
particularmente vulneráveis.

Em relação a esse problema, as estatísticas continuam a ser 
assustadoras. Hoje, 40% da população mais pobre na América 
Latina recebe apenas 15% da renda total. Cerca de 21% (130 
milhões) da população da América Latina vive na pobreza 
desde 2004, de acordo com o Banco Mundial.

Nossa missão é mudar isso. A PADF continuará a criar novas 
oportunidades para a inclusão social e o progresso econômico 
para os mais necessitados. Isso irá melhorar a renda e a 
qualidade de vida daqueles que ainda não colheram os 
benefícios da prosperidade da região.

Em resposta ao chamado de “Prosperidade com Equidade”, 
o tema da sétima Cúpula das Américas, a PADF continuará 
a trabalhar para esse futuro compartilhado. Nossa 
meta é alcançar aqueles que têm sido tradicionalmente 
marginalizados. Juntos, continuaremos a construir um 
hemisfério mais próspero, igualitário e inclusivo para todos.



José Miguel Insulza 
Presidente Honorário
Secretário Geral
Organização dos Estados Americanos

Albert R. Ramdin  
Vice-Presidente Honorário
Secretário Geral Adjunto
Organização dos Estados Americanos

Ruth Espey-Romero  
Presidenta, Conselho Administrativo
Acionista
Greenberg Traurig, LLP

Gladys Coupet  
Presidenta Interina, Conselho 
Administrativo 
(a partir de fevereiro de 2014)
2o. Vice-Presidenta e Tesoureira, 
Conselho Administrativo
Presidente e CEO
Banque de l’Union Haitienne S.A.

Frank Kanayet Yépes 
1o. Vice-Presidente, Conselho 
Administrativo (em junho de 2014)
Presidente e CEO
Grupo GPC Holding 

Carlos Mariño García 
( a partir de julho de 2014)
1o. Vice-Presidente, Conselho 
Administrativo
Presidente e CEO
Investments & Technologies Ltd.

Edouard Baussan
2o. Vice-Presidente, Conselho 
Administrativo (a partir de julho de 2014)
Vice-Presidente
UNIBANK Haiti

Michael Ronan  
Atual membro do Conselho 
Administrativo (Secretário em junho de 
2014)
Vice-Presidente, Relações 
Governamentais
Caribe, América Latina e Ásia
Royal Caribbean Cruises Ltd.

Precious Murchison Gittens
Secretária, Conselho Administrativo  
(a partir de julho de 2014)
Acionista
Greenberg Traurig, LLP

Kathleen C. Barclay
Ex-Presidenta, AACCLA
Diretora
Asesorías KCB, Ltda.

Jesús J. Canahuati
(em junho de 2014)
Vice-Presidente Executivo
ELCATEX  

Ivelisse Estrada 
(em abril de 2014)
Vice-Presidenta Sênior
Relações corporativas e comunitárias
Univision Communications Inc.

J. Nicholas Galt 
(a partir de outubro de 2013)
Presidente, AACCLA
Presidente Executivo
TSL Group

William D. Gambrel  
Ex-Presidente, AACCLA
Ex-Presidente, BankBoston, Colômbia

Frank D. Gómez 
(a partir de maio de 2014)
Ex-Presidente, PADF
Consultor Estratégico, Gabinete do 
Diretor Administrativo
Educational Testing Service (ETS)

David L. Hunt
Vice-Presidente Sênior e Diretor de 
Operações
Divisão Global
Educational Testing Service (ETS)

William Irwin 
(em janeiro de 2014)
Gerente, Assuntos Governamentais 
Internacionais
Chevron

Craig Kelly 
Diretor para as Américas
Assuntos Governamentais 
Internacionais
ExxonMobil

Paul G. Knollmaier
Marketing e Operações
Diretor de Apoio
Divisão de Distribuição de Serviços 
nas Américas
Caterpillar, Inc.

Robert M. McGee  
Ex-Presidente, PADF
Ex-Presidente, Occidental 
International Corporation

Armando Pérez
ExxonMobil Corporation (Ret.)
Vice-Presidente, Conselho 
Administrativo
COANIQUEM
Corporação de Assistência para 
Crianças Queimadas

Luis A. Ubiñas 
(a partir de maio de 2014)
Consultor Independente
Ex-Presidente, Fundação Ford

Secretários Gerais da OEA 
e Presidentes Honorários
José A. Mora, 1962-1968
Galo Plaza, 1968-1975
Alejandro Orfila, 1975-1984
João Clemente Baena Soares, 1984-1994
César Gaviria, 1994-2004
Miguel Ángel Rodríguez, 2004
Luigi R. Einaudi, Acting, 2004
José Miguel Insulza, 2005-Atual 

Presidentes do Conselho 
Administrativo da PADF
William Sanders, 1962-1972
T. Graydon Upton, 1972-1977
L. Ronald Scheman, 1977-1983
R.I. Jervis Jones, 1983-1985
Leveo Sánchez, 1985-1988
J. John Jova, 1988-1990
Robert M. McGee, 1990-1992
George M. Kroloff, 1992-1995
Jorge Ríos, 1995-1997
Jack Heller, 1997-2000
Alexander F. Watson, 2000-2002
Frank Gómez, 2002-2004
Ruth Espey-Romero, 2004-2006
Alexander Watson, 2006-2009
Frank Gómez, 2009-2011
Maston N. Cunningham, 2011-2012
Frank Gómez, 2012-2013
Ruth Espey-Romero, 2013-Atual

Diretores Executivos da 
PADF
L. Ronald Scheman, 1962-1968
Sy Rotter, 1968-1974
Norman Goijber, 1974-1977
Michael D. Miller, 1977-1980
Edward Marasciulo, 1980-1988
Marvin Weissman, 1988-1990
Peter Reitz, 1990-1997
Frederick Schieck (interino), 1997-1998
Sarah Horsey-Bar, 1998-1999
Robert Moore (interino), 1999
John Sanbrailo, 1999-Atual

Alexandra Valderrama 
(a partir de março de 2014)
Gerente, Assuntos Governamentais 
Internacionais
Política, Governo e Assuntos Públicos
Chevron
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Relatório dos Auditores 
Independentes
Para o Conselho Administrativo
Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento
Washington D.C.

We have audited the accompanying financial statements of the Pan 
American Development Foundation (the Foundation), which comprise 
the statements of financial position as of September 30, 2014 and 2013, 
and the related statements of activities and changes in net assets, 
functional expenses and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements.

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of 
these financial statements in accordance with accounting principles 
generally accepted in the United States of America; this includes the 
design, implementation and maintenance of internal control relevant 
to the preparation and fair presentation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audits. We conducted our audits in 
accordance with auditing standards generally accepted in the 
United States of America and the standards applicable to financial 
audits contained in Government Auditing Standards, issued by the 
Comptroller General of the United States. Those standards require 
that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free from material 
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence 
about the amounts and disclosures in the financial statements. The 
procedures selected depend on the auditor’s judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the 
entity’s preparation and fair presentation of the financial statements 
in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. Accordingly, 
we express no such opinion. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness 
of significant accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, 
in all material respects, the financial position of the Foundation as of 
September 30, 2014 and 2013, and the changes in its net assets and its 
cash flows for the years then ended in accordance with accounting 
principles generally accepted in the United States of America.

77%

Criação de 
Oportunidades 
Econômicas

11%

Fortalecimento de 
Comunidades e a 

Sociedade Civil

1%

Resposta a 
Desastres 
Naturais

6%

Administração e 
despesas gerais

4%

Promoção 
do Progresso 
Social

1%

Desenvolvimento   

Receita Operacional 
Ano Fiscal 2014

Despesas  
Ano Fiscal 2014
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2014

13%

Governo dos EUA

2014

67%

Estados Membros  
da OEA/Setor público

12%

Doações 
em espécie

8%

Privado

Gelman, Rosenberg & Freedman
Bethesda, MD

March 18, 2015
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SUPPORT AND REVENUE

Grants and contributions

In-Kind contributions

Shipping reimbursables/subsidies

Other income

Foreign currency translation (loss) gain

Net assets released from restrictions

Total Support and Revenue

EXPENSES

Program Services

Creating Economic Opportunities

Strengthening Communities and Civil Society

Responding to Natural Disasters

Promoting Social Progress

Total Program Services

Supporting Services

Management and general

Development

Total Supporting Services

Total Expenses

Change in net assets before other item

Other Item

Receipt of parcel of land and building

Change in net assets

NET ASSETS

Beginning

Ending

2014

Total

81,022,188

11,155,226

163,394

32,477

398,694

$92,771,979

71,189,773

10,276,731

526,299

3,866,698

$85,859,501

6,038,111

663,404

$6,701,515

$92,561,016

210,963

210,963

6,774,994

$6,985,957

Operating Revenue  
and Expenses

2013

Total

61,266,022

8,847,475

161,884

2,311

(506,112)

$69,771,580

48,920,303

13,083,306

1,306,640

460,896

$63,771,145

4,761,493

563,490

$5,324,983

$69,096,128

675,452

1,711,324

2,386,776

4,388,218

$6,774,994

PADF was issued an unmodified audit report for FY 2014 and is audited annually by the accounting firm Gelman, Rosenberg & Freedman.  
Copies of audited financial statements and federal form 990 are available at padf.org/financials.
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Washington, D.C. 
John Sanbrailo 
Diretor Executivo

Judith Hermanson, Ph.D. 
Diretora Executiva Adjunta e 
Diretora de Operações

Kristan Beck 
Diretora Sênior de Finanças e 
Administração

Caterina Valero
Diretora Sênior de Programas

Louis Alexander  
(em julho de 2014)
Diretor Sênior de Programas

Pilar Heraud
Diretora de Programas, Doações em 
Espécie

Lance Leverenz 
Diretor de Desenvolvimento 
Empresarial

Hearly G. Mayr 
Diretor de Comunicações e Assuntos 
Públicos 

Joseph Blubaugh
Diretor de Subsídios e Contratos

Luisa Villegas 
Diretora de Programas, América do 
Sul

Magalie Brunet 
Diretora de Programas, Haiti

Liza I. Mantilla
Diretora para Administração de 
Desastres 

Cynthia Colas
Diretora de Recursos Humanos

Camila Payán
Diretora de Programas, Sociedade 
Civil

Bernard Fructuoso
Diretor de Finanças

Sandra Pérez
Diretora de Assuntos 
Administrativos e do Conselho

Shanna Tova O’Reilly
Diretora de Projetos, Caribe

José Pandal
Diretor de Tecnologia da Informação

Shakeh Akopian
Controller

Carlos Castellanos
Diretor Adjunto para Orçamento e 
Subsídios à Colômbia

Adriana Gahm
Contadora Sênior e Analista Financeira

Paul Fisher  
(em agosto de 2014)
Diretor de Parcerias Corporativas e 
Desenvolvimento

Mischka Garel  
(em junho de 2014)
Gerente Sênior de Programas, Saúde

Colômbia
Soraya Osorio
Diretora Nacional

Luz Cristina Pinzón
Diretora, Desenvolvimento de Novos 
Empreendimentos,
Relações com Governos e Comunicações

Gloria Nelly Acosta
Diretora, Desenvolvimento 
Socioeconômico e Fortalecimento 
Institucional

Alfonso García
Diretor Adjunto, Desenvolvimento 
Territorial e Governabilidade

Adriana Escobar
Gerente, Contratos, Subsídios e Acordos

Haiti
Nadia Cherrouk
Diretora Nacional 
Diretora de Programa, LEAD

Jean-Erick Déryce 
Programa de Reabilitação de Abrigo 
Emergencial 

Cédrelle A. Jean Louis  
(a partir de outubro de 2014)
Diretora de Administração e Finanças

Farook Doomun  
(em agosto de 2014)
Diretor de Administração e Finanças

Kerline P. Rock 
Diretora de Projeto, Desenvolvimento 
Urbano Impulsionado pela Comunidade 
(PRODEPUR)

A.E. Friedrich Nicolas
Diretor de Projeto

Rosemonde St. Hilaire Sopin  
(a partir de nov. 2014)
Responsável de Recursos Humanos

Nathalie Yvrance Cardichon  
(a partir de junho de 2014)
Responsável de Comunicações

São Vicente e 
Granadinas
Christobelle Ashton
Coordenadora de Projeto
Projeto de Meios de Subsistência 
Resistentes, SVG – Taiwan

Devon Wright
Diretor Administrativo e Financeiro
Projeto de Meios de Subsistência 
Resistentes, SVG – Taiwan

Suriname 
Carlo Arze
Diretor de Programa
Programa de Desenvolvimento 
de Jovens e Justiça Juvenil do 
Suriname – Kari Yu!

Majella van der Werf
Consultora Sênior
Programa de Desenvolvimento 
de Jovens e Justiça Juvenil do 
Suriname – Kari Yu!

Lilian Wiebers
Diretora de Juventude, Gênero e 
Parcerias
Programa de Desenvolvimento 
de Jovens e Justiça Juvenil do 
Suriname – Kari Yu!

Honduras
Marco Aranda Bautista
Coordenador de Projeto
Projeto de Redução de Riscos de 
Desastres Honduras – Taiwan

Julio C. Quiñonez
Consultor Técnico
Projeto de Redução de Riscos de 
Desastres Honduras – Taiwan

Martha E. López
Consultora Técnica
Projeto de Redução de Riscos de 
Desastres Honduras – Taiwan

Dunia Yañez
Diretora de Finanças e 
Administração
Projeto de Redução de Riscos de 
Desastres Honduras – Taiwan

Belize
Minerva Pinelo
Diretora de Projeto
Serviços de Engajamento Jovem 
(YES)

Equipe da PADF



Você Pode Fazer a Diferença
De doações individuais à parcerias corporativas, uma variedade de fontes de contribuição aumentam a capacidade da PADF 
de atingir os mais necessitados. Governos e doadores multilaterais, fundações, companhias privadas e pessoas como você são 
essenciais para facilitar o nosso trabalho no hemisfério.

PADF é o parceiro ideal para Programas de Responsabilidade Social
A PADF apresenta uma proposta inovadora através da qual corporações privadas e fundações podem suprir as necessidades 
fundamentais de desenvolvimento e dar resposta aos desastres naturais na América Latina e Caribe. Com uma administração 
transparente, métodos eficazes e boas parcerias, a PADF consegue mobilizar contribuições eficientemente e oferecer opções 
de responsabilidade social para aumentar a visibilidade de corporações privadas. 

A PADF quer estabelecer uma parceria com você
Se você representa uma fundação ou uma agência internacional, a PADF pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos de 
investimentos sociais no hemisfério através de programas inovadores tendo como base as comunidades. Para mais informações, 
por favor entre em contato com a sede da PADF no número +1 202-458-3969 ou envie um e-mail para info@padf.org.

As Suas Contribuições são Isentas de Impostos
A PADF é uma organização registrada sob 501 (c)(3) de acordo com legislação fiscal norte-americana. Contribuições dadas à 
PADF são em regra isentas de imposto. A aplicabilidade dessas leis pode variar, assim os doadores são incentivados a buscar 
uma consultoria tributária. Em outros países, a legislação tributária deve ser consultada em relação a isenção de impostos 
sobre doações.

Como Contribuir

On-line
Doe online em padf.org/donate

Cheque ou Ordem de Pagamento
Pan American Development 
Foundation
1889 F Street NW, 2nd Floor
Washington, DC 20006
Tel: 202.458.3969

Doação Planejada
Doações em heranças podem 
ser feitas para a PADF através do 
testamento ou truste do doador.

Outras Doações
Doações de ações, imóveis 
e propriedades, apólices de 
seguros ou trustes podem ser 
feitas à PADF em apoio aos seus 
programas.

Investindo no Progresso Social
2004—2014
(em milhões de dólares)

Você Pode Fazer a 
Diferença Visite padf.org/donate

Administração 
A PADF se orgulha da administração dos seus ativos 
e de suas práticas financeiras sólidas. Como parte 
do nosso esforço de maximizar o valor de cada dólar 
que recebemos, nós monitoramos e analisamos 
cuidadosamente as despesas com os programas 
utilizamos as doações e subvenções para os fins 
previstos e procuramos maneiras de aumentar o 
impacto dos recursos.

Nós também nos submetemos a auditorias 
externas anuais rigorosas para nos certificarmos 
que mantemos controles internos fortes e 
permanecemos em conformidade com todas as 
regras e legislações aplicáveis. Este ano, novamente, 
a PADF recebeu uma auditoria inalterada.

A PADF é certificada como parceiro confiável 
pela GuideStar e recebeu o Selo de Excelência da 
InterAction, a maior aliança de organizações não-
governamentais (ONGs) internacionais sediadas nos 
Estados Unidos.

2004
2005

2006
2007 2008 2009 2010 2011

2012
2013

2014

$22
$26

$40.5
$48.5

$58
$51 $55

$50 $53

$69

$92



A Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento (PADF),  

uma organização sem fins lucrativos, reúne muitos interessados em  

melhorar a vida de populações, capacitar comunidades, fortalecer a sociedade 

 civil, apoiar os direitos humanos, proteger o meio ambiente e dar resposta a  

desastres naturais na América Latina e Caribe. Estabelecida pela Organização dos Estados 

Americanos em 1962, a PADF já trabalhou em todos os países da região. Em 2014, a PADF 

beneficiou a 15 milhões de pessoas ao investir mais de US$ 92 milhões de dólares em 

recursos de desenvolvimento em 27 países da América Latina e Caribe.

1889 F Street, NW, 2nd Floor

Washington, D.C. 20006

202.458.3969

padf.org

/padfnobrasil

@padfbrasil


