2018
em figuras

Desde 2000, a
Fundação ECLT apoiou

700,000+
crianças, agricultores
e famílias.
Cada uma destas
crianças, jovens e
adultos tem uma
história para contar.
Estes são os nossos destaques de
2018, no apoio ao trabalho

Guatemala
Indonésia
Maláui
Moçambique
Tanzânia
Uganda

50+ técnicos de

empresas receberam
formação como formadores
para aumentar as
competências financeiras
e empresariais de 3,000+
agricultores.

3,000 membros da

comunidade aprenderam
competências para
aumentar os seus
rendimentos, aceder
a crédito ou gerir as
finanças familiares.

200+ grupos de

poupança e empréstimos
apoiam agricultores e
famílias, para serem
mais resilientes a nível
financeiro.

7,000+ crianças

receberam refeições
escolares, para poderem
concentrar-se nos
estudos sem o estômago
vazio.

87% dos membros de

grupos de poupanças
e empréstimos são
mulheres, promovendo a
independência financeira
e a estabilidade familiar.

100% dos

estudantes no nosso
projeto piloto na
Guatemala concluíram o
curso e avançaram para
o nível seguinte.

240 estudantes no
Uganda têm agora
lâmpadas solares para
poderem estudar à noite.

9,000+ crianças têm

uma melhor preparação,
com competências
básicas de leitura e
matemática adquiridas
em 145 centros de
aprendizagem no Maláui.

30+ vilas têm agora
acesso a água potável
fornecida por bombas de
irrigação solares.

2 jovens

provaram que a voz
dos jovens importa na
promoção da educação
na ONU em Genebra.

100+ estudante e

professores têm agora
instalações sanitárias
limpas em escolas da
Guatemala.

10,500+

crianças foram apoiadas
a permanecerem na
escola e fora do trabalho
infantil.

380+

jovens adquiriram
novas competências
profissionais e criaram
negócios.

4,000+

agricultores tiveram
formação para gerirem
riscos e tornarem as suas
quintas lugares mais
seguros.

100+

agentes reuniram-se na
Indonésia na primeira
parceria multissectorial
de sempre contra o
trabalho infantil na
agricultura.

6 planos de ação

nacional sobre trabalho
infantil foram apoiados
para aumentar a proteção
das crianças nos países
com projetos da ECLT.

11 empresas
avaliaram o seu progresso
contra o trabalho
infantil nas cadeias
de abastecimento. 5
partilharam práticas
positivas para acelerar o
progresso.

A Fundação ECLT
Quem somos

Transparência
Responsabilidade
Integridade
Sustentabilidade

A Fundação ECLT tem como compromisso o desenvolvimento de
soluções colaborativas para as crianças e famílias que combatam as
causas profundas do trabalho infantil em comunidades rurais que
cultivam tabaco.
Fundada como uma fundação suíça independente no ano 2000 para
reunir os principais agentes de combate contra o trabalho infantil
na cadeia de abastecimento da cultura do tabaco, a Fundação ECLT
está sediada em Genebra, na Suíça. A Fundação é membro do Pacto
Global da ONU e possui um estatuto consultivo especial no Conselho
Económico e Social da ONU.

O que fazemos
Defendemos a necessidade de políticas fortes, investigamos as melhores
práticas para multiplicar o nosso impacto e envolvemos famílias rurais,
para que possam beneficiar da agricultura, garantindo ao mesmo tempo
que os seus filhos se mantêm seguros, saudáveis, educados e que são
encorajados a alcançar o seu pleno potencial.
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