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NOVAS	  MISSÕES	  SOCIAS	  NA	  VENEZUELA:	  EM	  DIREÇÃO	  À	  SUPREMA	  

FELICIDADE	  SOCIAL	  
	  
 

A partir da aprovação da Constituição de 1999, a 
República Bolivariana da Venezuela constitui-se 
como Estado Democrático e Social de Direito e de 
Justiça, que tem como prioridade dignificar e 
proporcionar inclusão social a todos os seus 
cidadãos. Em 2003, são criadas as missões 
sociais do Governo Bolivariano; estas missões 
são uma série de programas públicos de 
atendimento prioritário aos setores populares do 
país que haviam sido excluídos e tinham acesso 
limitado ao serviço de saúde, educação, 
alimentação, moradia e qualidade de vida.  
 
O Governo Bolivariano estabeleceu como meta a 
reconstrução da estrutura social da Venezuela a 
partir de duas perspectivas: em primeiro lugar, o 
estabelecimento das diretrizes estratégicas para a 
incorporação sócio-econômica dos setores antes 
marginalizados e, em segundo lugar, a aplicação 
de medidas que ofereçam resposta imediata e 
digna às necessidades mais críticas da 
população.  
 
O âmbito fundamental da nova estrutura social 
venezuelana nasce com o Projeto Nacional Simon 
Bolívar1 e, particularmente, sobre uma das sete 
diretrizes do Plano Nacional 2007-2013, definida 
como a “Suprema Felicidade Social”, que busca 
eliminar as carências de uma sociedade 
capitalista. 
 
Especificamente no ponto “b”, referente à 
Suprema Felicidade Social, ressalta-se que a 
estrutura social da Venezuela está em processo 
de transição para uma formação econômico-social 
de maior inclusão, já que o governo executa, 
através das missões, um processo de inclusão 
social maciço e acelerado, financiado pela nova 
forma de utilizar a renda petroleira, o que permite 
avançar na cobertura e universalização da 

                                                
1 O Plano Nacional de Desenvolvimento Venezuela 2007-
2013 define os objetivos, estratégias, políticas, medidas, 
metas e projetos que guiam a ação do Governo Bolivariano 
no período constitucional 

satisfação das necessidades de saúde, educação, 
identidade, alimentação, moradia e emprego.  
 

 
Entre as estratégias e políticas para superar a 
pobreza e atender integralmente a população 
em situação de extrema pobreza e máxima 
exclusão social destacam-se:  
 

1.1 O atendimento integral a crianças e 
adolescentes; 

1.2 O atendimento integral a idosos; 
1.6 O atendimento integral à população com 
deficiências. 

 
Após definidas estas políticas, criam-se as novas 
missões: Grande Missão Filhos da Venezuela2 e 
a Grande Missão Amor Maior3. 
 
 

“Grande Missão Filhos da Venezuela” 
 

Esta missão atua sobre quatro 
grupos identificados de 
venezuelanos: afro-
descendentes grávidas em 
situação de pobreza, mulheres 
grávidas que viviam em situação 
                                                
2 Diário Oficial nº. 39.818 em 12 de dezembro de 2011 
3 Diário Oficial nº. 39.819 em 13 de dezembro de 2011 
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A Suprema Felicidade Social é uma visão em 
longo prazo que começa com a construção de 
uma estrutura social de inclusão, formando uma 
nova sociedade de incluídos, um modelo social 
produtivo, socialista, humanista, endógeno, 
onde todos possam viver em condições 
similares. Esta visão está sustentada nas 
palavras do Libertador, Simón Bolívar, no seu 
Discurso de Angostura (1819): O sistema de 
governo mais perfeito é aquele que produz a 
maior soma de felicidade possível, maior soma 
de segurança social e maior soma de 
estabilidade política. 
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de pobreza, filhos e filhas menores de 17 anos 
que estejam em situação de pobreza e pessoas 
com deficiências sem limite de idade.  

 
Através desta missão, famílias venezuelanas 
receberão uma contribuição mensal de 430,00 
bolívares (US$100,00) por filho, aplicável até um 
máximo de três contribuições por família. Aquelas 
famílias que contarem com um integrante 
deficiente receberão uma contribuição de 600,00 
bolívares mensais (US$140,00).  

 
Até 31 de janeiro de 2012, já haviam se 
cadastrado na Grande Missão Filhos da 
Venezuela 1.051.770 pessoas (aproximadamente 
3,7% da população venezuelana), o que 
corresponde a 247.561 famílias. Desse número de 
pessoas, 69.156 são deficientes, 158.343 são 
adolescentes de 14 a 17 anos (das quais 5.707 
estão grávidas), e as outras são 4.543 adultas 
também grávidas. Em 1º de março de 2012, 
começou a abertura de contas bancárias para a 
entrega de recursos aos primeiros 20 mil 
beneficiários da missão, em 13 estados do país.  
 
O instrumento legal que define a base sustentável 
da Missão Filhos da Venezuela é o Fundo de 
Poupança Familiar e Investimento Social4, que 
visa estabelecer um regime especial de 
contribuições familiares, universal, integral e 
solidário para a ajuda econômica e social dos 
setores mais vulneráveis da população, em função 
das condições especiais que possam existir nos 
lares venezuelanos em situação de pobreza crítica 
com renda familiar menor ao salário mínimo.  

 
 

“Grande Missão Amor Maior” 
 

O objetivo desta missão é 
proteger as pessoas idosas, 
especificamente aquelas que no 
passado tinham renda inferior a 
um salário mínimo. 

 
Trata-se de ajudar aos idosos que nunca puderam 
pagar as parcelas correspondentes ao seguro 
social no Instituto Venezuelano de Previdência 
Social (IVSS, por sua sigla em espanhol). A partir 
da proclamação da lei, estas pessoas poderão 

                                                
4 A Presidência da República sentenciou o Regulamento 
Parcial nº1 para a Grande Missão Filhos da Venezuela, que 
regulamenta a organização, administração e gestão do Fundo 
de Poupança Familiar e Investimento Social, segundo o 
estabelecido no decreto nº. 8.777 publicado no Diário Oficial 
nº 39.849 com data 24 de janeiro de 2012 

receber a pensão de aposentadoria, homologada 
com o salário mínimo. 
 
Os beneficiários são todas aquelas mulheres 
maiores de 55 anos e homens maiores de 60, 
venezuelanos ou estrangeiros, com mais de dez 
anos de residência legal no país. Terão prioridade, 
também, aquelas pessoas com deficiências ou 
doenças que lhes impeça valer-se por si mesmas.   
 
Em fevereiro de 2012, esta missão encerrou sua 
fase de cadastro com um registro total de 
1.500.543 idosos em todo o país, que serão 
incorporados neste novo plano de atendimento 
social, que representa aproximadamente 3,7% da 
população venezuelana.  
 

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO  
1988-2011* 

FONTE: Instituto Venezuelano de Previdência Social (IVSS) 
 
Outro ponto sobre as políticas e estratégias para 
atingir a Suprema Felicidade Social é a 
necessidade de garantir o acesso à moradia 
digna.  
 
A partir daí, e levando em conta que é obrigação 
do Estado venezuelano garantir o direito à 
moradia, consagrado na Constituição da 
República Bolivariana da Venezuela, é criada a 
Grande Missão Habitação Venezuela.  
.  
 

“Grande Missão Habitação Venezuela” 
 

A Grande Missão Habitação 
Venezuela (GMVV, por sua sigla 
em espanhol) faz parte do plano 
de construção de moradia do 
governo revolucionário que 
busca solucionar 

estruturalmente o déficit histórico de moradia que 
tem sofrido o povo venezuelano, especificamente 
os setores sociais menos favorecidos e 
vulneráveis. 
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A GMVV tem o desafio de cumprir com a 
construção de 2.753.159 habitações em nível 
nacional, em sete anos, sob o seguinte esquema: 
150 mil em 2011; 200 mil em 2012; 300 mil em 
2013; 325 mil em 2014; 325 mil em 2015; 350 mil 
em 2016 e 350 mil em 20175.   
 
Neste grande desafio, as comunidades 
organizadas, os governos estaduais e municipais, 
as empresas privadas e países irmãos participam 
através de acordos internacionais e desenvolvem 
projetos de habitação.  
 

 
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 1999-2010 

Fonte: Banco Central da Venezuela 2006-2009. Dados ano 2010; 
Público: dados do MINVIH/MINCOMUNAS e Câmara Venezuelana 
da Construção 
 
 
Como exemplos deste esforço, em 2011 foram 
construídos 150 mil moradias, 69.745 delas pelo 
Governo Nacional, 49.171 pelo Poder Popular, 
10.423 por convênios internacionais, 13.423 por 
governos estaduais e municipais, 8.779 por 
empresas privadas, além de 1.725 que foram 
entregues em janeiro e fevereiro de 20126.   
 
É importante ressaltar que o período histórico de 
construção de moradia na Venezuela foi 98.320, 

                                                
5 Dados do Instituto Nacional de Habitação, vinculado ao 
Ministério do Poder Popular para Moradia e Habitação 
6 Dados fornecidos pelo Ministério do Poder Popular para 
Habitação e Moradia: 
http://www.misionvivienda.gob.ve/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=85&Itemid=100 

isto é, 68.196 do setor privado e 30.124 do setor 
público em 20097.   
 
No último censo realizado na Venezuela pelo 
Instituto Nacional de Estatística, em 20118, deu 
como resultado que a média de pessoas que 
moram em um lar é 3,9, isto é, mais de 600.000 
pessoas beneficiadas pela GMVH no primeiro ano 
(2,14% da população). Estes dados são 
importantes, considerando que a Venezuela tem 
uma população de aproximadamente 28 milhões 
de pessoas.  
 

DEMANDA DOS CHEFES DE FAMÍLIA 
CADASTRADOS NA GMVV 

Fonte: Instituto Nacional de Habitação – Ministério do 
Poder Popular para Habitação e Moradia 

 
 

Dentro do Projeto Nacional Simon Bolívar 2007-
2013, também se estabelece que para atingir a 
Suprema Felicidade Social é preciso: 
 
8.1 Incrementar a participação dos Conselhos 

Comunais no planejamento e controle da 
economia; 

 
8.2 Estabelecer mecanismos administrativos e de 

controle para a socialização de excedentes; 
 
8.3 Apoiar o equilíbrio entre produtores, poder 

popular e o Estado no planejamento, gestão 
econômica e distribuição de excedentes. 

 
Com base nos pontos antes expostos, cria-se a 
Grande Missão Agro-Venezuela9. 

 
 
 
 
 

                                                
7 Dados do Banco Central da Venezuela 2006-2009 
8 Censo 2011: Publicado em 23 de fevereiro de 2012: 
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePobla
cionyVivienda/ppt/Resultados_Censo2011.pdf 
9 Diário oficial nº. 39.869, em 24 de fevereiro de 2012 

MARCO LEGAL GMVV 
Diário Oficial Extraordinário 6.018 de 29 
de janeiro publicou a Lei Orgânica de 
Emergência para Terrenos e Habitação, 
que regulamentará o uso dos imóveis e 
terrenos urbanos improdutivos.  
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“Grande Missão Agro-Venezuela” 
 
Foi criada em 24 de fevereiro de 
2011 pelo mandado do 
Presidente Hugo Chávez, visando 
incrementar a produção nacional 
e atingir a Soberania e 
Segurança Alimentar sob cinco 
linhas estratégicas: 
 
1. Grande aliança nacional para a produção de 

alimentos; 
2. Concentração de esforços em itens 

específicos; 
3. Crescimento da fronteira agrícola; 
4. Fomento da agricultura urbana e peri-urbana;  
5. Fortalecimento da organização do poder 

popular.  
 
Hoje, já se cadastraram 682.125 produtores e 
produtoras (aproximadamente 2,15% da 
população venezuelana). 
 
Em relação ao financiamento10, a Missão Agro-
Venezuela realiza um esforço com o setor 
bancário público e privado incrementando em 
180% o número de créditos outorgados em 
relação a 2008, e 734% em relação a 2012, isto é, 
859 mil hectares semeados que cultivaram 18.124 
toneladas de alimentos.  
 
Em 2011, a Banca Pública Social entregou 
135.299 financiamentos que beneficiaram a 
244.349 produtores e produtoras (57,42% são 
produtores individuais e 42,15% agrupados em 
coletivos); isto permite o desenvolvimento de 
906.625 hectares.  
 
O 93,32% destes recursos foram para a produção 
primária, principalmente, para cereais e 
leguminosas, e foram financiadas 3.949 unidades 
de mecanização, 1.384 tratores, 2.476 
implementos agrícolas, colheitadeiras e veículos 
utilitários. 
 
A meta de 2012 é financiar 2,5 milhões de 
hectares para a produção de 24 milhões de 
toneladas de produtos agrícolas: leite, carne, 
queijo, cereais, frutas.  

 
                                                
10 Decreto Nº 8.809: fica estabelecida a Lei do Fundo 
Ezequiel Zamora para o fortalecimento e financiamento da 
Grande Missão Agro-Venezuela. Também, indica-se que os 
recursos deste fundo poderão ser executados através das 
instituições financeiras do setor público, bem como dos entes 
públicos nacionais encarregados pela execução, 
desenvolvimento ou fomento da atividade agrícola ou 
agroindustrial 

“Grande Missão Saber e Trabalho” 
 

Por fim, na busca da Suprema Felicidade Social 
vinculam-se as necessidades sociais com o 
sistema de produção-distribuição de bens e 
serviços. Assim, na medida em que os 
trabalhadores venezuelanos contribuam para a 
produção da riqueza social, de acordo com suas 
capacidades e com o desenvolvimento de seu 
potencial, aumentarão as possibilidades de 
satisfazer as necessidades sociais. Sob este 
princípio, cria-se, então, a nova Missão Saber e 
Trabalho11.  
 
A Grande Missão Saber e 
Trabalho Venezuela (GMST) foi 
criada para formar pessoas que 
estão sem emprego, em áreas 
estratégicas para o 
desenvolvimento nacional nos 
próximos sete anos. 
 
Esta missão possui quatro linhas estratégicas:  
 
1. Sistema de cadastro de necessidades e oferta 

de emprego; 
2. Novo marco jurídico e institucional 

revolucionário; 
3. Sistema de formação para a produção; 
4. Modelo produtivo, orientado a pessoas em 

situação de desemprego absoluto, com ênfase 
em jovens e mulheres, ou aquelas pessoas 
que desejem participar dos novos projetos 
produtivos. 

 
A missão iniciou sua fase de cadastro em 14 de 
janeiro de 2012 para incluir mais de 800 mil 
pessoas desempregadas nos grandes projetos 
empreendidos pelo Governo Nacional na faixa 
petrolífera do Orinoco em ralação à moradia, 
obras públicas, áreas médico-assistencial, 
atendimento ao deficiente, agricultura e florestal.  
 
Hoje, já se cadastraram 666.273 venezuelanos12, 
que entraram em um processo de formação de 
três meses para serem integrados nos novos 
empreendimentos.  
 
 
 
 
 

                                                
11 Diário Oficial nº. 39.797, de 10 de novembro de 2011 
12 Cifras divulgadas pelo Ministro do Poder Popular para as 
Indústrias Básicas, Ricardo Menéndez:  
http://www.radiomundial.com.ve/article/gran-misi%C3%B3n-
saber-y-trabajo-registra-m%C3%A1s-de-600-mil-inscritos  
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“Impacto das novas missões na sociedade 

venezuelana” 
 
• A Grande Missão Saber e Trabalho (GMST), 

conjuntamente com a Missão Habitação, Agro-
Venezuela, Filhos da Venezuela e Amor 
Maior, tenta gerar as condições sociais, 
jurídicas e políticas de um novo modelo 
territorial e produtivo que permita aos 
trabalhadores se organizar e, ao mesmo 
tempo, dar participação aberta a novos atores 
sociais e a uma nova cultura política.  
 

• As missões representam o maior esforço 
público para enfrentar de maneira 
compartilhada as necessidades do povo 
venezuelano, como meio para garantir sua 
plena incorporação no desenvolvimento local e 
nacional, e fazem parte da democracia 
participativa e protagonista da Venezuela. 

 
 

 
 
Fotografia Nº 1: Cadastro na Missão Amor Maior 

 
 
 

 
Fotografia Nº 2: Cadastro na Missão Saber e Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fotografia Nº 3: Cadastro Missão Filhos da Venezuela 
 
 
 
 


