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Em 2019, a Fundação ECLT 
apoiou 292,000 crianças, 
agricultores e famílias.

+9900 agregados 
familiares  aprenderam 

competências para aumentar os 
seus rendimentos, aceder a crédito 

e gerir as finanças familiares

+3500 pais e cuidadores   
têm agora um melhor acesso 

a regimes de crédito e de 
empréstimos para uma melhor 

estabilidade de rendimentos

Estes destaques mostram como o nosso trabalho em todo mundo contribui 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

 Guatemala

 Moçambique

 Zimbabué

 Tanzânia  Uganda

 Maláui Indonésia

+17900 crianças   
têm agora refeições na escola, o 
que melhora a sua concentração 

e desempenho

DESTAQUES DE 2019



+500 estudantes  
receberam apoio no acesso 

à educação, tendo todos 
passado para o ano seguinte 

+600 estudantes   
receberam bolsas na Tanzânia, 
o que lhes permitiu frequentar 

a escola durante todo o ano

+6000 estudantes   
participaram em programas de 
numeracia e literacia no Maláui

+5200 mulheres   
foram empoderadas em 

termos financeiros através da 
participação em grupos de 
poupanças e empréstimos

85% dos membros de 
grupos de poupanças  

são mulheres, o que promove 
a sua independência e 
estabilidade financeira



3 distritos   
no Maláui, que correspondem 

a milhares de famílias, têm 
agora bombas de irrigação para 

melhorar a produção, as colheitas 
e os meios de subsistência

+2400 crianças  
beneficiaram de casas de 
banho novas e renovadas 

nas escolas do Uganda

+16000 crianças  
foram retiradas ou impedidas 
de entrar no trabalho infantil

+470 jovens concluíram 
formação profissional nos 

vários projetos

+50 jovens concluíram 
estágios remunerados de 6 

semanas na Guatemala

+190 jovens e 
agricultores receberam 

formação sobre segurança e 
saúde no trabalho, melhorando 

o acesso a trabalho digno



+279000 membros 
da comunidade 

aprenderam acerca dos 
perigos do trabalho infantil 

e como prevenir, retirar e 
ajudar quem está em risco 

1 Parceria em Ação 
crítica para impulsionar o 
combate contra o trabalho 

infantil na Indonésia 

+1200  
crianças e pais   

conhecem agora melhor 
os riscos dos casamentos 
precoces ou com crianças

Primeira Filial da ECLT 
que junta representantes 

do setor privado de quatro 
produtos e do setor público

2 Planos de Ação Nacionais   
para erradicar o trabalho infantil 

no Uganda e no Maláui foram 
apoiados pela ECLT



A Fundação ECLT

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 zonas que cultivam tabaco.

Defendemos a necessidade de políticas fortes, partilhamos as mel-

hores práticas para multiplicar o nosso impacto e envolvemos as 

famílias rurais, para que possam beneficiar da agricultura, garantin-

do ao mesmo tempo que os seus filhos se mantêm saudáveis, edu-

cados, a salvo da exploração e que são encorajados a alcançar o seu 

pleno potencial. 
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