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A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento do CGI (CIAD) é o de-
partamento encarregado de revisar, sob a Vice-presidência de Solidariedade e Pro-
jetos Especiais, os pedidos de financiamento apresentados pela SSVP em todo o 
mundo. A CIAD é responsável por quatro áreas:

1. Ajuda em casos de catástrofes: programas de ajudas de emergência e re-
construção depois das catástrofes naturais ou provocadas pelo homem;

2. Desenvolvimento: projetos solidários sustentáveis   orientados para a mudan-
ça sistêmica;

3. Expansão da SSVP: estabelecimento e crescimento da SSVP em novos paí-
ses (projeto SSVP Plus);

4. Fortalecimento da estrutura institucional quando necessário.

Devido à pandemia global e suas consequências, que causaram uma queda 
acentuada nas doações, o financiamento fornecido pela CIAD em 2021 foi ex-
cepcionalmente baixo, enquanto as necessidades aumentaram. Apesar disso, a 
Comissão fez todo o possível para continuar a apoiar os nossos países.
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Números-chave

Memoria Anual 2021 

Memoria Anual 2021 

La Comisión Internacional para la Ayuda y el Desarrollo del CGI (CIAD) es el departamento encargado de revisar, bajo 
la Vicepresidencia de Solidaridad y Proyectos Especiales, las solicitudes de financiación presentadas por la SSVP en todo 
el mundo. La CIAD es responsable de tres áreas: 

1. Ayuda en caso de catástrofes: programas de ayuda de emergencia y rehabilitación tras catástrofes
naturales o provocadas por el hombre;

2. Desarrollo: proyectos solidarios sostenibles y orientados al cambio sistémico;

3. Expansión de la SSVP: establecimiento y crecimiento de la SSVP en nuevos países (proyecto SSVP Plus)
y fortalecimiento de la estructura institucional donde sea necesario.

Debido a la pandemia mundial y sus consecuencias, que han provocado una fuerte disminución de las donaciones, la 
financiación proporcionada por la CIAD en 2021 ha sido excepcionalmente baja, mientras que las necesidades han 
seguido aumentando. A pesar de ello, la Comisión ha hecho todo lo posible por seguir apoyando a nuestros países. 

Cifras	clave	

Desastres: 
Emergências

73.428 €
21%

Desastres: 
Reabilitação

210.345 €
60%

Desenvolvimento
53.710 €

16%
SSVP

11.728 €
3%

África
49.491 €

14%

América
74.375 €

21%
Ásia

96.345 €
28%

Europa
10.800 €

3%

MENA
118.200 €

34%

Oceânia
0 €
0%

349.211 € concedidos a 31 países.
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Emergência

Embora a ajuda de “emergência” não seja a 
principal vocação dos vicentinos, nossos mem-
bros têm a oportunidade de estar “presente” 
em quase todas as partes do mundo. A CIAD 
possui um protocolo para emergência que per-
mite a entrega rápida de pequenas ajudas para 
cobrir necessidades básicas após uma catástro-
fe (alojamento temporário, comida, água, re-
médios ou qualquer necessidade imediata que 
seja necessária). Por menor que seja essa ajuda 
(normalmente entre 3.000 e 5.000 euros), é um 
gesto de solidariedade com os atingidos pela 
SSVP e seus amigos necessitados. Além disso, 
reforça nossos laços fraternos, permitindo que 
os vicentinos locais atendam imediatamente e 
de maneira efetiva aqueles que sofrem.

A CIAD enviou recentemente ajuda emer-
gencial à SSVP das Filipinas, após a passagem 
do super tufão Rai em dezembro passado, que 
foi tão destrutivo quanto Yolanda em 2013.

Alguns de nossos projetos:
Ajuda em caso de catástrofe

• Argentina (terremoto);
• Haiti (após o pior terremoto desde 2011);
• Indonesia, Timor Leste e Malawi (enchentes); 
• Nicaragua (tempestades tropicais); 
• Brasil (chuvas fortes);
• São Vicente e Granadinas e 

RD do Congo (erupciones vulcânicas);
• Palestina (surto de violência);
• Bangladesh, Ilhas Cayman, Sri Lanka, 

Macedônia e Madagascar (luta contra o Covid-19).

 Em 2021, a CIAD apoiou a ajuda vicentina 
em diferentes países:
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Ajudas de longo prazo

Após a fase de emergência, quando a cober-
tura da mídia já cessou e enquanto os recursos 
existentes permitirem, a CIAD continua apoian-
do os países da SSVP em seu esforço para aju-
dar as pessoas afetadas a retornar à normali-
dade na medida do possível. Isso pode incluir, 
entre outras coisas, a reconstrução de casas, 
educação, projetos de ajuda  nos serviços bá-
sicos, apoio alimentar, obtenção de água potá-
vel, realojamento, cuidados médicos, cuidados 
mentais, fraternidade, etc.

Em 2018, a Indonésia foi atingida 
por um tremendo terremoto e outros 
desastres climáticos. Depois de assistir 
às vítimas de forma contínua, foi 
somente em 2020 que a SSVP Indonésia 
conseguiu iniciar um programa de 
reconstrução de casas, proporcionando 
novas casas para 8 famílias. A segunda 
fase foi realizada com sucesso em 2021.

Reparação de casas após 
o ciclone (44.000 €)

• Beneficiários: 8 famílias desabrigadas
• Conferências presentes no país: 391
• Membros: 4.000

INDONÉSIA
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Há muitos anos, o Líbano recebe 
refugiados de guerra, principalmente 
da Síria e do Iraque. Os refugiados 
representam cerca de 25% da 
população total e vivem em condições 
de extrema pobreza. O Conselho 
Nacional da SSVP apoia muitos deles 
de várias formas com dois projetos: 
distribuição de quentinhas quentes 
duas vezes por semana a 90 refugiados 
de idade avançada e pagamento de 
taxas escolares para crianças. Além da 
questão dos refugiados e da Covid-19, 
a grave crise política e financeira está 
causando enormes dificuldades para 
a própria população libanesa, para 
não mencionar as consequências 
que ainda se arrastam da explosão 
do porto de Beirute em 2020.

Ajuda aos refugiados de guerra (111.910 €) 

• Beneficiários: 90 idosos
 1.000 crianças refugiadas

• Conferências presentes no país: 50
• Membros: 930

LÍBANO

Em julho de 2021, a Índia foi 
severamente afetada pela segunda 
onda da pandemia de Covid-19, 
causando uma extrema necessidade 
de cuidados hospitalares, remédios, 
oxigênio e também, infelizmente, 
enterros e cremações. A SSVP na 
Índia disponibilizou suas próprias 
ambulâncias e alugou algumas 
que tinham equipamento médico. 
Instalações temporárias foram 
construídas para admitir pacientes, já 
que os hospitais atingiram a capacidade 
total. Concentradores e cilindros de 
oxigênio foram fornecidos nas áreas 
mais afetadas. A CIAD, com o apoio da 
SSVP na Índia, atendeu a essa demanda 
e prestou assistência suprimentos, 
refeições e remédios para pessoas em 
casa, especialmente idosos, e ofereceu 
apoio aos indivíduos e famílias que 
perderam o emprego ou sua única 
fonte de renda,  bem como órfãos que 
tinham perdido os pais, dando-lhes 
amor, cuidado e acompanhamento.

Ajuda para o Covid-19 (50.000 €) 

• Beneficiários: Milhares de 
famílias afetadas pela Covid-19 
em 87 Conselhos Centrais

• Conferências presentes no país: 7.355
• Membros: 70.100

ÍNDIA
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Em 2021, a SSVP de Moçambique 
continuou a prestar assistência às 
famílias deslocadas, vindas da zona 
norte do país, que foi severamente 
afetada por ataques terroristas. A 
SSVP ajuda continuamente essas 
famílias nos acampamentos com 
muita comida, remédios, amor 
fraterno e cuidados vicentinos.

Ajuda básica para famílias 
deslocadas (10.000 €)

• Beneficiários: Cerca de 200 familias
• Conferências presentes no país: 33
• Membros: 815

MOÇAMBIQUE

Todos os anos, o Malawi é atingido por 
fortes inundações que se alternam com 
períodos severos de seca. Com o apoio 
da CIAD e a Ajuda Fraterna da Irlanda, a 
SSVP local leva ajuda às famílias afetadas 
em forma de alimentos e remédios, bem 
como itens de primeira necessidade, 
como cobertores ou mosquiteiros.

Cuidados básicos para as vítimas 
das enchentes (10.000 €)

• Beneficiários: Cerca de 1.000 familias
• Conferências presentes no país: 258
• Membros: 3.500

MALAWI
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Ajuda às vítimas da fome (7.000 €) 

• Beneficiários: Famílias afetadas pela fome
• Conferências presentes no país: 150
• Membros: 2.970

MADAGASCAR

A parte sul de Madagascar foi afetada por um longo período de crise alimentar, 
agravada pela pandemia do Covid19. Em colaboração com a SSVP da França e 
com o generoso apoio financeiro da SSVP do Tirol do Sul, a CIAD respondeu a 
este pedido de ajuda fornecendo alimentos a centenas de famílias afetadas.
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Projetos de desenvolvimento

Desde 2019, a CIAD apoia este projeto (a 
última fase terminou em 2021). O objetivo 
é desenvolver uma fazenda orgânica que 
seja utilizada para a promoção de práticas 
sustentáveis. A fazenda é usada para treinar 
a comunidade local em agricultura orgânica, 
gerando assim renda para apoiar o trabalho 
realizado pela Conferência (Foumban) e ajudar 
as famílias e jovens locais. A produção agrícola 
serve também para a distribuição de alimentos 
a pessoas necessitadas que a Conferência 
ajuda: 60 famílias, 300 presos e 100 jovens. 
Por fim, este projeto gera oportunidades 
de emprego para cinco trabalhadores 
permanentes e mais de 100 estudantes locais 
durante as férias escolares, para que possam 
ganhar dinheiro para pagar algumas taxas 
escolares, roupas e suprimentos básicos.

Fazenda - 4.800 € (20.000 € em 3 anos)

• Beneficiários:  5  empregos 
permanentes e 100 
empregos temporários

• Conferências presentes no país: 42
• Membros: 146

CAMARÕES

Sempre que possível, a CIAD deseja apoiar as 
iniciativas vicentinas locais focadas em mudanças 
sistêmicas e desenvolvimento sustentável que pode 
levar à criação de empregos e meios de subsistência 
para as pessoas afetadas por pobreza (ajuda 
direta), e que por sua vez geram receitas para a 
Sociedade. A CIAD também apoia o bom trabalho 
das Conferências por meio de suas atividades. 
Infelizmente, a ajuda da CIAD nesta área ainda é 
muito pequena.

A única Conferência da SSVP na 
Rússia é em Krasnoyarsk, na Sibéria. 
A CIAD apóia suas atividades diárias, 
realizadas principalmente em asilos 
e orfanatos, onde os vicentinos 
oferecem amor e cuidado, assistência 
alimentar, atividades recreativas, 
bem como apoio espiritual.

Ajuda para as atividades da 
Conferência (7.850 €)

• Beneficiários: Órfãos e idosos
• Conferências presentes no país: 1
• Membros: 7

RÚSSIA
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Em um dos países mais pobres do 
mundo, a SSVP continua muito ativa 
e dinâmica, por isso os vicentinos 
decidiram reduzir sua dependência da 
ajuda externa. Para isso, empreenderam 
um projeto de cultivo de arroz. A CIAD 
apoiou a primeira fase (compra de 
terrenos e materiais) deste projeto que 
fornecerá alimentos para os mais pobres 
e empregos para os agricultores locais, 
bem como uma renda para a SSVP 
local, destinada a apoiar seus trabalhos 
diários com os mais necessitados. Além 
disso, podem contar com o sucesso e as 
boas práticas de um projeto semelhante 
gerido por uma Conferência de jovens 
no país vizinho, República Dominicana.

Cultivo de arroz (17.237 €)

• Beneficiários: Agricultores locais, 
Conselhos da SSVP e pessoas 
assistidas pelas Conferências

• Conferências presentes no país: 32
• Membros: 480

HAITI

Este projeto está localizado em uma 
comunidade rural pobre. Como a maioria 
das crianças da creche  não tem muitas 
possibilidades para o futuro, o projeto 
garantirá que elas recebam, todos 
os dias, um café da manhã saudável 
durante todo o ano, que irá ajudar no 
seu desenvolvimento físico, mental, 
emocional e acadêmico. Este projeto 
foi divulgado pela CIAD como “Apelo 
do mês” e foi generosamente apoiado 
por uma Conferência do Canadá.

Café da manhã diário para 
uma creche (3.200 €)

• Beneficiários: 31 crianças (3-4 anos)
• Conferências presentes no país: 33
• Membros: 480
• Contribuinte: Uma 

Conferência Canadense

GRANADA
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Nessa área politicamente sensível, 
principalmente por causa da perseguição aos 
palestinos, os vicentinos lutam para ajudar 
os mais desfavorecidos. Todos os anos, por 
ocasião do novo ano letivo, a Conferência 
oferece mochilas e material escolar para alunos 
de famílias pobres. Cada mochila contém 
cadernos (para escrever e para desenhar), 
lápis, canetas, réguas, estojo e calculadora. 
Embora geralmente arrecadem fundos entre 
seus benfeitores e amigos, este ano não 
foi possível devido aos efeitos conjuntos 
do Covid-19 e do tenso clima político.

Material escolar (3.200 €)

• Beneficiários: 77 alunos
• Conferências presentes no país: 1
• Membros: 6 (Haifa)

ISRAEL

A SSVP de Bogotá administra um lar 
para idosos que acolhe 45 pessoas, 
que recebem alojamento e serviços 
de saúde, além de companhia e 
amizade no estilo vicentino. A estrutura 
deteriorou-se e tornou-se imprescindível 
um extenso programa de reparos e 
reabilitação no local. Embora a SSVP 
tenha arrecadado aproximadamente 
50% do orçamento total, a CIAD se 
comprometeu a apoiar este projeto.

Reabilitação da Residência SSVP 
para idosos (17.730 €
(35.460 € em 3 anos))
• Beneficiários: 45
• Conferências presentes no país: 200
• Membros: 1.692

COLÔMBIA
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SSVP Plus e Expansão

A CIAD também é responsável pelo financia-
mento de projetos SSVP Plus, voltados à imple-
mentação e desenvolvimento da Sociedade nos 
países em que não está presente, ao mesmo 
tempo em que apoia institucionalmente nos 
países com presença escassa ou com dificulda-
des em sua estrutura.

Em 2021, tal como em 2020, os esforços 
nesta área foram quase inúteis devido à crise do 
Covid-19, que dificultou o planejamento dessas 
viagens missionárias. 

No que diz respeito à missão de fortalecer 
a Sociedade, a CIAD apoiou parte dos gastos 
para estabelecer a instituição jurídica do Con-
selho Nacional de El Salvador, custeou as des-
pesas de funcionamento do Conselho Nacional 
do Haiti e forneceu material de comunicação à 
SSVP de Cuba.

Um avanço dentro do programa SSVP Plus 
foi o restabelecimento de nossa Sociedade em 
dois países: CIAD apoiou as despesas da mis-
são para estabelecer o Conselho Nacional da 
Libéria e expandir a SSVP em novas dioceses 
da Tanzânia.

Situação atual

O trabalho da CIAD se sustenta, essencial-
mente, com as doações feitas pelos Conselhos 
Nacionais ao Fundo Internacional de Solidarie-
dade (FIS). De qualquer forma, qualquer doa-
ção que você queira fazer é bem-vinda.

Atualmente, o FIS não tem capacidade fi-
nanceira: as doações ainda são generosas, mas 
inevitavelmente de quantia menor; e as neces-
sidades são cada vez mais prementes. Conse-
quentemente, a CIAD dificilmente pode apoiar 
qualquer iniciativa. Alguns dos projetos que 
aguardam financiamento são os seguintes:

• Madagáscar: reconstrução de casas e ajuda 
às vítimas de incêndios, ciclones e enchentes;

• Moçambique: ajuda às famílias deslocadas 
pelo terrorismo (em andamento);

• Líbano: apoio a refugiados; refeições para 
idosos (em andamento) e projeto de leite es-
pecial para bebês; 

• Colômbia: reparos na casa de repouso da 
SSVP (fase 3);

• Sri Lanka: projeto de água potável para uma 
aldeia;

• Assistência para o combate ao Covid-19 em 
muitos países. Neste caso, o apoio da CIAD 
limita-se a pequenas ajudas.



Se deseja apoiar a CIAD por meio do Fundo de Solidariedade Internacional 
(FIS), entre em contato com o seu Conselho ou o CGI.

Para mais informações, entre em contato com

cgi.ciad@ssvpglobal.org
 




