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A Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento(  CIAD )pertence ao Conselho 
Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. Esta Comissão analisa os 
pedidos de financiamento para projetos realizados pela SSVP em todo o mundo, com 
foco na assistência de emergência em resposta a crises humanitárias, catástrofes, 
programas de desenvolvimento e projetos destinados a expandir e fortalecer a SSVP.

A CIAD também está encarregada de supervisionar a alocação de fundos relacionados 
a projetos de SSVP em todo o mundo. É formada por 8 voluntários da SSVP, onde 
todos os continentes estão representados, e são apoiados por um membro da equipe 
do CGI.

A ação da CIAD é financiada com doações dos Conselhos Nacionais/Superiores e, 
esporadicamente, com doações externas que se destinam principalmente a grandes 
catástrofes. O CIAD não capta recursos diretamente do público em geral, pois esta 
fonte de recursos é reservada aos Conselhos Nacionais/Superiores. 
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Em números
Ajudas CIAD em 2020:

690.233 €

65 países

Europe 
14.184 € 

2% 

MENA
175.154 € 

Asia
84.389 € 

12% 

Oceanía
8.998€ 

1% 

América 
97.842 € 

14% 

África
309.666€ 

45% 

Desastres: Reconstruçao 
293.455 € 

43% 

Desenvolvimento
44.823€ 

SSVP 
18.861€ 

3% ,.... __ __ 

Emergência 
de desastres:

333.094€ 
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Ajuda para Covid-19 (299.028€ – 43,3%)

A pandemia causada pela Covid-19 atingiu 
duramente o mundo inteiro durante o ano 
de 2020, reduzindo assim a capacidade 
da Sociedade de ajudar nossos amigos 
necessitados, tanto física, quanto 
financeiramente, aumentando 
a necessidade de dar amor e 
serviço, devido às restrições 
e medidas de contenção.

Apesar de tudo, vicentinos 
de todo o mundo 
responderam ao apelo 
do Presidente Geral para 
fazer doações e assim 
combater o vírus. Devido 
ao grande número de 
necessidades e países afetados, 
o CIAD teve que limitar seu apoio 
a pequenas doações de emergência, 
mas conseguiu atingir 60 países.

Europa 
Asia 1 país 

4 países 3.000€ 
12 000 € 1%

� 4% "-..... 

América 
17 países 

56.000€ 
19% 

MENA Oceanía 

21.000€ 2.998€ 

�1% 

EM 2020, OS FUNDOS DE EMERGÊNCIA PARA A Covid-19 
ATINGIRAM O VALOR DE €299.028 (60 PAÍSES) 

África 
31 países 
204.030€ 

68% 

6 países       1 país

A grande maioria dos países concentrou 
a sua ação na ajuda emergencial, 
especialmente no combate direto ao vírus e 
sua transmissibilidade )distribuição de kits de 

higiene, máscaras, desinfetantes, luvas 
e campanhas de conscientização(. 

Alguns países, com uma taxa 
de contágio muito mais 
lenta, foram severamente 
afetados economicamente 
por medidas de contenção 
e restrições, que 
limitaram a distribuição 
de lotes de alimentos. 

Por fim, outros países 
concentraram seus esforços 

na educação por meio de bolsas 
de estudo para famílias vulneráveis   

)Burkina Faso( ou da compra de material 
escolar para aulas online )Dominica(.

Resumo detalhado das 
concessões de 2020 



Relatório Anual da CIAD6

Ajuda de emergência

A CIAD presta assistência imediata às vítimas 
de conflito ou em situação catastrófica, gra-
ças aos vicentinos que atuam em nível local, 
que ajudam a suprir as necessidades básicas 
)alimentos, remédios, água, roupas, cober-
tores ou barracas(. Esta assistência é limitada 
a 3.000-5.000 euros, por não ser considera-
da a atividade principal das Conferências.

Em 2020, a capacidade de resposta dos 
vicentinos foi seriamente reduzida pela pan-
demia Covid-19. No entanto, o trabalho 
continuou para aliviar os efeitos de inunda-
ções, ciclones, tempestades tropicais e vários 
desastres naturais na África )Madagascar, 
Sudão, Sudão do Sul(, América )Hondu-

Ajuda em catástrofes (327.051 € – 47%)

Retomado em 2019, o programa pres-
tou assistência )alimentos, sacos de 
dormir e redes mosquiteiras( a desloca-
dos internos que fugiram do norte do 
país, onde operavam grupos terroristas.

Assistência básica a vítimas de 
ataques terroristas )5.000 €(

• Beneficiários: 1.000 familias deslocadas
• Conferências: 31
• Membros: 800

BURKINA FASO

ras( e Caribe )Ilhas Cayman(, bem como, na 
Oceania )Vanuatu e Fiji(. Além disso, a ajuda 
de emergência foi enviada ao Líbano após 
a grande explosão no porto de Beirute.

Rehabilitaçao
Os programas de recuperação e desenvolvi-
mento a longo prazo são a forma da SSVP res-
tabelecer a normalidade da população )educa-
ção, formação profissional, reconstrução, etc.(.

Aqui estão alguns programas:

Este programa forneceu alimentos 
)arroz, legumes, açúcar e óleo( e kits 
de higiene para 85 pacientes com 
AIDS especialmente vulneráveis   que 
enfrentam pobreza extrema, grave-
mente agravada pela pandemia.

Assistência alimentar para 
pacientes com AIDS )5.000 €(
• Beneficiários: 85 pacientes 

do Hospital Mondou
• Conferências: 5
• Membros: 105

CHAD
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A SSVP ajudou 2.000 
famílias com kits de 
bens básicos no Ma-
lawi )comida, sabão 
e cobertores(, que 
enfrenta inundações e 
desastres naturais regu-
larmente )Ciclone Idai(. 

Assistência alimentar às vítimas 
das inundações )25.555 €(
• Beneficiários: 200 famílias
• Conferências: 206
• Membros: 3.200
• Suporte para Ajuda 

Fraterna com: Irlanda

MALAWI

A CIAD continuou apoiando este projeto 
para ajudar 800 famílias com alimentos 
e semen-
tes após os 
Ciclones Idai 
e Kenneth. A  
ajuda agrí-
cola também 
foi oferecida 
para a pro-
dução em 
massa de ali-
mentos. Além disso, a CIAD aderiu 
a uma iniciativa da SSVP de Moçam-
bique para apoiar 200 famílias de 
refugiados de guerra em Pemba e 
Nampula, através da distribuição de 
alimentos e utensílios domésticos. 

Ajuda às vítimas de inundações e 
ataques terroristas )30.000 €(
• Beneficiários: 1.000 famílias
• Conferências: 33
• Membros: 1.560

MOÇAMBIQUE

A SSVP de Bogotá )Colômbia( adminis-
tra um lar para idosos e desabrigados. 
Atualmente são 45 residentes com mais 
de 65 anos que recebem hospedagem, 
apoio e serviços de saú-
de, além de acompa-
nhamento e frater-
nidade vicentina. 
O futuro do lar 
está em risco, 
uma vez que 
a estrutura se 
deteriorou, por 
isso não cumpre 
os regulamentos 
técnicos da auto-
ridade local. 
Para esta obra 
social é necessário um 
importante programa 
de reconstrução )reparação de telhados, 
substituição de janelas, canalizações e 
trabalhos elétricos ...(. A CIAD apoiou a 
primeira fase, mas são necessários mais 
fundos para continuar o programa.

https://www.ssvpglobal.org/llamamiento-
de-febrero-rehabilitacion-de-un-hogar-
para-personas-mayores-bogota-colombia/

Reparação de um lar de idosos 
danificado pela chuva )9.795 €(
• Beneficiários: 45
• Conferências: 245
• Membros: 2.205

COLÔMBIA
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Em 2018, um grande terremoto 
e alguns outros desastres naturais 
atingiram a Indonésia. Apesar da 
assistência contínua ao país, foi 
a partir de 2020 que a SSVP da 
Indonésia lançou um programa de 
reconstrução de bairro, proporcio-
nando um novo lar a oito famílias. 
A primeira fase foi realizada com 
sucesso ao longo deste ano. 

Reparação doméstica para os danos 
causados   pelo ciclonen )44.000 €(
• Beneficiários: 8 famílias desabrigadas
• Conferências: 391
• Membros: 4.000

INDONÉSIA

Em janeiro de 2020, Madagascar foi se-
veramente afetado pelas inundações. A 
SSVP Madagascar apresentou um apelo 
de fundos para ajuda de emergência às 
vítimas no valor de € 80.000 )principal-
mente para alimentação e reconstrução 
de casas(. De-
vido à falta de 
fundos, a ajuda 
da CIAD teve 
que ser limitada 
a € 10.000.

Ajuda e redução de danos causados   por 
desastres naturais - Fase 1 )10.000 €( 
• Beneficiários:  Vítimas de enchentess
• Conferências: 160
• Membros: 3.015

MADAGÁSCAR

Devido à turbulência 
econômica e política 
na Venezuela, o Peru 
está recebendo um 
fluxo maciço de migra-
ção )mais de 800.000 
imigrantes(, vivendo 
em extrema pobre-
za. Em colaboração 
com os Padres Vicentinos e Filhas da 
Caridade, a SSVP Peru inaugurou um 
centro de acolhimento que atende 40 
pessoas por dia )pacotes de alimenta-
ção e café da manhã, banho e lavan-
deria, assistência médica, apoio social 
e psicológico e assistência jurídica(. 

https://www.ssvpglobal.org/
llamamiento-de-
noviembre-proyecto-el-es-mi-
hermano-lima-peru/

Lar para imigrantes venezuelanos
)€ 22,400( 
• Beneficiários: 40 inmigrantes al día
• Conferências: 33
• Membros: 372

PERU
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Todos os anos, as Filipinas são atingidas 
por vários tufões. Em 2020, o tufão 
Goni, conhecido localmente como 
Rolly, deixou muita destruição. Como 
de costume, a SSVP das Filipinas, além 
da ajuda emergencial, prestou apoio de 
médio e longo prazo às vítimas. Desta 
vez, oferecendo material e assistência 
técnica para a reparação / reconstru-
ção de moradias )205 moradias(.

Reparação de casas por danos 
causados   pelo ciclone )18.000 €( 
• Beneficiários: 205 famílias
• Conferências: 551
• Membros: 7.544

FILIPINAS

A situação no Líbano é, infelizmente, 
bem conhecida: a extrema pobreza 
agravada por mais de um milhão de 
refugiados do Iraque e da Síria, a agi-
tação política, a explosão do porto 
de Beirute e a crise de saúde causada 
pelo Covid-19. Em todos os momen-
tos, a SSVP continua a ajudar os mais 
vulneráveis   e a CIAD, graças à gene-
rosidade dos países da SSVP, tem po-
dido apoiar as seguintes atividades:

- Refeições semanais para 
90 idosos refugiados;

- Entrega de refeições quen-
tes durante o confinamento;

- Distribuição de medicamen-
tos às Conferências e aos cen-
tros médicos da SSVP;

- Distribuição de eletrodomésticos 
para os afetados pelas explosões.

)Financiamento de 123.705 €( 
• Conferências: 49
• Membros: 880
https://www.ssvpglobal.org/

llamamiento-del-mes/ 

LÍBANO

)Casas reconstruídas a partir de um projeto anterior(
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A CIAD respondeu a pequenos pedidos de assis-
tência, principalmente aqueles dedicados a ajudar 
crianças em idade escolar nas aldeias do Nepal: 

- Bolsas de estudo, uniformes e material escolar; 

- Cursos de formação profissional para alu-
nos que abandonam a escola; 

- Reparos em casas; 

- Adaptação de lares para crianças deficientes. 

Pequenos projetos – )5.340 €(
• Beneficiários: 180 crianças 

e estudantes, menores com 
deficiência e famílias 

• Conferências: 12
• Membros: 45

NEPAL

A CIAD apoiou este projeto pela primeira vez 
em 2019. Esta atividade agrícola visa desenvol-
ver uma horta ecológica para promover práticas 
sustentáveis. A fazenda é utilizada para educar 
a comunidade local sobre a agricultura orgâni-
ca e gerar renda para sustentar o serviço que 
a Conferência )Foumban( realiza para atender 
famílias e jovens da região. A produção é desti-
nada à distribuição de alimentos às pessoas ca-
rentes atendidas pela Conferência: 60 famílias, 
300 presos e 100 jovens. Além disso, o projeto 
oferece oportunidades de emprego para 5 traba-
lhadores permanentes e mais de 100 estudantes 
locais )que fazem trabalhos práticos na fazenda 
durante as férias escolares(. Dessa forma, eles 
podem ganhar dinheiro para pagar as mensalida-
des da escola, roupas e suprimentos domésticos. 

Fazenda - 12.850 € )20,000 €(
• Conferências: 42
• Membros: 146

CAMARÔES

Desenvolvimento
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Apoio à atividade dos Padres Vicentinos e financiamento para famílias carentes 

ITALIA

Por razões óbvias, apenas algumas con-
ferências estão ativas na Palestina. Eles se 
esforçam para ajudar os mais necessitados. 
Para melhor atendê-los, a SSVP construiu 
um centro social em uma pequena cidade, 
projetado para hospedar e oferecer serviços 

de assistência a idosos, fornecer sessões 
de treinamento para jovens e reduzir o 
êxodo de longo prazo de famílias cristãs. 
A CIAD financiou o mobiliário deste centro 
social. Duas outras conferências fornece-
ram material escolar para as crianças. 

Creche (7.016 €( e apoio escolar )8.300 €(

PALESTINA
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Reconstrução após o terremoto 
)780.000 € em três anos(

Após o tremendo terremoto de 2015, 
a SSVP lançou um ambicioso programa 
de reconstrução de casas em 2016 com 
a colaboração da Cáritas. As 300 casas 
planejadas foram concluídas em 2018.

Além disso, as Conferências da SSVP 
realizaram alguns pequenos projetos: 
criação de porcos e outros animais, 
apoio educacional, assistência mé-
dica ou distribuição de alimentos.

NEPAL

Expansão (18.861 € - 3%)

SSVP Plus (11.230 €)

SSVP Plus é o programa do CGI que visa 
criar ou restabelecer a SSVP em países onde 
ela não está presente. As missões deste ano 
aconteceram na Tanzânia e na Libéria.

A crise de saúde da Covid-19 e, em parti-
cular, os bloqueios e restrições de viagens 
tiveram um grande impacto nas missões 
SSVP Plus e seu planejamento, minimizando 
a atividade das equipes CGI. Espera-se que o 
ano de 2021 nos permita voltar aos trilhos.

Reforço da SSVP (7.631 €)

Este projeto se concentra no desenvolvi-
mento ou fortalecimento da SSVP em países 
com pouca presença. A CIAD tem apoiado o 
financiamento de diversas atividades como 
a formação, a colaboração com as despesas 
de funcionamento dos Conselhos Nacionais, 
equipamento ou financiamento de reuniões 
e assembleias. Ações desse tipo foram reali-
zadas em Madagascar, República Democrá-
tica do Congo, Camarões e Santa Lúcia.

Projectos anteriores

Assistência a vítimas de guerra/
terrorismo )38.950 €(

O país mais pobre do mundo vive 
um momento extremamente violen-
to. A SSVP assiste milhares de pes-
soas deslocadas que fogem da vio-
lência ou voltam para suas casas.

Com o apoio da CIAD, foram realizadas 
4 missões em 2017 e 4 em 2018 para 
distribuição de alimentos, kits de higie-
ne, utensílios domésticos e roupas.

REPÚBLICA  
CENTRO-AFRICANO
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Formação profissional para reclusos )4.300 €(

Junto com a boa notícia do restabelecimento da SSVP na 
Etiópia, uma Conferência que trabalhava em uma pri-
são de Ambo adquiriu uma máquina de soldar e uma má-
quina de carpintaria para que os presos pudessem rece-
ber treinamento profissional e assim ganharem a vida. 

ETIÓPIA

Equipamento do centro 
médico SSVP (14.265 €( 

Com a ajuda da SSVP da França e o 
apoio da Igreja local, a SSVP do Be-
nin construiu um centro médico em 
uma área que carecia de instalações 
sanitárias. A CIAD financiou a com-
pra de suprimentos médicos. Graças 
a esta iniciativa, 200.000 pessoas têm 
acesso a serviços médicos essenciais, 
o que é um sucesso retumbante. 

BENIN

Distribuição de água )12.000 €(

O projeto financiado pela CIAD 
ajudou significativamente os 
moradores de Viditalativu a te-
rem acesso à água potável, algo 
que até então era inacessível 
para a maioria da população. 

O projeto já está em pleno funcio-
namento, com um trator e uma 
cisterna que fazem três rodadas 
de distribuição de água por dia, 
abastecendo esse bem básico para 
500 famílias. A água é um bem 
precioso de difícil acesso. Tam-
bém é distribuído gratuitamente 
aos idosos que ficam acama-
dos em casa e às funerárias.

SRI LANKA
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Formação para a criação de porcos )8.020 €(

O projeto consiste na criação de pequenas pro-
priedades agrícolas nas próprias instalações 
dos beneficiários. Todos os anos, entre cinco 
e dez jovens da paróquia recebem formação 
durante um mês sobre práticas de gestão da 
criação de porcos e melhoria da produtivida-
de. Isso inclui materiais de criação, leitões, 
manutenção, alimentação e treinamento pro-
fissional para que os beneficiários alcancem 
a autossuficiência e segurança alimentar. 

BURKINA FASO

Fazenda piloto )15.000 €(

Com o apoio da CIAD e outros 
parceiros, a SSVP Sudão do Sul 
está desenvolvendo a agricultura 
orgânica para gerar renda para 
sustentar projetos SSVP, melho-
rar a segurança alimentar e for-
necer alimentos aos pobres por 
meio de programas de ajuda.

SUDÃO DO SUL

Orfanato “Be in Hope” )30.000 €(

Embora não esteja entre sua 
atividade principal, a CIAD ajuda 
a cobrir as despesas de funcio-
namento de um orfanato que 
fornece todas as necessidades 
)acomodação, alimentação, 
acesso à educação( para 20 
crianças de rua. O apoio finan-
ceiro é contínuo desde 2018.
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Chuveiro móvel

Semanalmente, os vicentinos de Juiz 
de Fora, no estado de Minas Gerais, 
não só trazem alimentos, produtos 
de higiene, roupas e cobertores aos 
moradores de rua, mas também ofe-
recem escuta fraterna, apostando na 
vida digna das pessoas que ajudam.

Por isso, a CIAD apoiou a compra e 
adaptação de uma carreta usada para 
se tornar um serviço de chuveiro móvel, 
que circula pela cidade para prestar esse 
atendimento aos moradores de rua.

BRAZIL

Projeto de hospitalidade (17.377 €(

A CIAD apoiou a iniciativa de uma 
oficina de culinária / restauração cria-
da por uma Conferência que participa 
do desenvolvimento local por meio 
da compra da produção agrícola da 
região e da geração de empregos. 
A própria atividade, desse negócio 
sustentável, gera renda para os tra-
balhadores e para a Conferência.

LÍBANO

A CIAD apoiou a construção de uma biblio-
teca, uma área de estudo e um laboratório 
de informática para os filhos adotivos. A 
SSVP também abre este Projeto para ou-
tras crianças carentes da vizinhança.

BOSTWANA
Centro de informação para crianças 
assistidas pela SSVP )13.800 €(

A Conferência da Catedral Cristo Rei 
administra uma casa chamada “Cen-
tro SSVP” para crianças órfãs, bem 
como para idosos desfavorecidos que 
não têm familiares para cuidar deles.



Se você deseja apoiar a CIAD por meio de doações ao Fundo Internacional de Solidariedade )FIS(, 
entre em contato com o seu Conselho Nacional ou com o Conselho Geral Internacional




