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Operações e 
finanças

As operações e atividades do 

ParlAmericas durante o exercício 

fiscal 2014-2015 foram financiadas 

através do apoio dos seus 

parlamentos-membros e o generoso 

aporte do Governo do Canadá.

*NOTA: As contribuições em espécie são 

calculadas somente quando é possível estimar 

razoavelmente os valores justos de mercado 

ou quando o parlamento-membro oferece 

documentação comprobatória. O ingresso 

mostrado não constitui uma representação 

exata do valor total das contribuições em 

espécie recebidas dos parlamentos-membros 

no curso usual das atividades do ParlAmericas 

através do seu trabalho como anfitrião de 

diversas atividades.

Gastos 2014 - 2015
Total : $958,464.85 

Empregados

$320,189.00 

Custos operacionais 

$124,504.00

Implementação 

do Programa 

 $513,771.85 

54%
33%

13%
Fonte: Situação financeira anual 

auditada do ParlAmericas – Setembro 

de 2015

Contribuições 2014 - 2015
Total : $881,056.00

Projectos financiados  

por doadores 

$621,075.00

Contribuições em espécie 

dos membros*

 $37,800.00 

Outros fontes

$59,815.00 

71%

Contribuições dos 

membros 

$162,366.00 

18%

4%

7%
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