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Norma para Fábricas  

Nome do Projeto 
Qual é o nome do projeto?  

Loja de Preços Justos.  

Descrição do Projeto  
Sobre o que é o projeto? Quem se beneficiará dele? 

Quem mais está envolvido além do Comitê do Comércio 

Justo? 

O projeto consiste na criação de uma loja de preços 

justos nas instalações da fábrica. Os produtos vendidos 

são comprados em grandes quantidades, permitindo 

que os trabalhadores comprem alimentos a preços 

mais acessíveis. Por isso, o projeto tem fornecedores de 

alimentos como aliados externos.  

 Finalidade do Projeto  
Qual foi a necessidade identificada pela Avaliação de 

Necessidades? Quais são as causas e os efeitos? 

Quantas pessoas identificaram a necessidade? 

A necessidade identificada foi de que 50% dos 

trabalhadores não conseguem ter acesso a alimentos 

nutritivos devido ao alto preço no mercado. Isso levou 

as famílias a reduzirem o número de refeições diárias e 

consumirem alimentos baratos, mas não nutritivos, a 

fim de saciarem sua fome. 

Objetivo do Projeto  
Qual é o objetivo do projeto? Que benefícios ele 

oferece? Quais são os resultados que se espera 

alcançar? 

O objetivo do projeto é fornecer uma alternativa para a 

compra de alimentos nutritivos a preços acessíveis 

para alimentar os trabalhadores e suas famílias.  

Espera-se a melhora da saúde e a redução da 

desnutrição dessas pessoas. 

País Beneficiado  
Que país se beneficia deste projeto?  

Índia  



3 
 

Estado/Município/Região Beneficiado  
Que estado, município ou região se beneficia do 

projeto? 

Punjab  

Situação do Projeto  

Em andamento  

Número de Beneficiários 
Insira o número de indivíduos que se beneficiaram ou se 

beneficiarão desse projeto.  

1.050  

Data de Início do Projeto  
Selecione no calendário a data em que o projeto foi ou 

será iniciado.  

12/4/2016 

Orçamento Estimado  

Insira o orçamento estimado para este projeto (número 

inteiro). 

203.060  

Moeda 
A moeda que você selecionar para o seu projeto 

também será usada para todas as atualizações.  

INR  

Categoria  

Necessidades Básicas 

Subcategoria  

Alimentação e Nutrição
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Norma de Pesca de Captura  

Nome do projeto 
Qual é o nome do projeto?  

Compra de refrigeradores industriais para melhorar a 

qualidade da produção.  

Descrição do Projeto  
Sobre o que é o projeto? Quem se beneficiará dele? 

Quem mais está envolvido além do Comitê do Comércio 

Justo? 

O projeto consiste na compra de quatro grandes 

refrigeradores industriais para substituir 20 

refrigeradores menores. O objetivo é ter melhor 

tecnologia para o armazenamento de peixes e garantir 

a qualidade da produção. A compra foi feita com um 

fornecedor local, que contribuiu com um desconto 

significativo.  

Finalidade do projeto  
Qual foi a necessidade identificada pela Avaliação de 

Necessidades? Quais são as causas e os efeitos? 

Quantas pessoas identificaram a necessidade? 

O resultado da Avaliação de Necessidades indicou que 

20% da produção foi descartada por não atender aos 

critérios de segurança devido à falta de refrigeração, o 

que significou perda de renda e desperdício de 

recursos.  

Objetivo do Projeto  
Qual é o objetivo do projeto? Que benefícios ele 

oferece? Quais são os resultados que se espera 

alcançar? 

A finalidade do projeto é resolver a perda de produto 

devido à refrigeração ineficiente. O resultado esperado 

é aumentar a receita com a venda dos 20% que 

estavam sendo desperdiçados e cumprir os critérios de 

qualidade e segurança. 
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País Beneficiado  
Que país se beneficia deste projeto?  

Indonésia  

Estado/Município/Região Beneficiado 
Que estado, município ou região se beneficia do 

projeto? 

Ternate  

Situação do Projeto  

Em andamento  

Número de beneficiários 
Insira o número de indivíduos que se beneficiaram ou se 

beneficiarão desse projeto.  

340

Data de Início do Projeto 

Selecione no calendário a data em que o projeto foi ou 

será iniciado.  

4/6/2021  

Orçamento Estimado  
Insira o orçamento estimado para este projeto (número 

inteiro).  

100.000.000  

Moeda 
A moeda que você selecionar para o seu projeto 

também será usada para todas as atualizações.  

IDR  

Categoria  

Investimento em produção e infraestrutura 

Subcategoria  

Outro



6 
 

Norma de Produção Agrícola  

Project Name (nome do projeto) 
Qual é o nome do projeto?  

Construção de escola.  

Descrição do Projeto  
Sobre o que é o projeto? Quem se beneficiará dele? Quem 

mais está envolvido além do Comitê do Comércio Justo? 

O projeto consiste na construção de duas escolas, uma de 

ensino fundamental I e uma de ensino fundamental II, cada 

uma com seis salas de aula com capacidade para 20 alunos, 

uma quadra e dois banheiros para homens e dois para 

mulheres. Além da compra de móveis básicos: cadeiras, 

mesas e lousas. Os beneficiários são os filhos, com idades 

entre 6 e 15 anos, dos trabalhadores do Prêmio do Comércio 

Justo. O projeto conta com o apoio do Ministério da 

Educação, que concordou em fornecer seis professores para 

ministrar aulas de acordo com o programa oficial de 

educação, e com o apoio da empresa, que forneceu os 300 

metros quadrados de terreno para construção.  

Finalidade do projeto  
Qual foi a necessidade identificada pela Avaliação de 

Necessidades? Quais são as causas e os efeitos? Quantas 

pessoas identificaram a necessidade? 

A necessidade identificada foi a falta de escolas próximas à 

comunidade onde vivem os trabalhadores; uma das causas 

é a falta de desenvolvimento de infraestrutura de educação 

pública, o que significa que crianças e adolescentes não têm 

acesso à educação básica. O que as pessoas fazem é enviar 

seus filhos para a escola na comunidade vizinha, a 30 

quilômetros de distância, mas como eles têm que gastar 

dinheiro com transporte, a frequência presencial não é 

diária — razão pela qual 30% dos alunos decidiram 

abandonar a escola.  

Objetivo do Projeto  
Qual é o objetivo do projeto? Que benefícios ele 

oferece? Quais são os resultados que se espera 

alcançar? 

O objetivo do projeto é proporcionar à comunidade um 

local para receber educação básica gratuita. Os 
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resultados esperados são a redução do absenteísmo 

escolar e o aumento da alfabetização. 

País Beneficiado  
Que país se beneficia deste projeto?  

México  

Estado/Município/Região Beneficiado  
Que estado, município ou região se beneficia do 

projeto? 

Chiapas  

Situação do Projeto  

Em andamento  

Número de beneficiários 
Insira o número de indivíduos que se beneficiaram ou se 

beneficiarão desse projeto.  

120  

Data de Início do Projeto  
Selecione no calendário a data em que o projeto foi ou 

será iniciado.  

16/2/2017 

Orçamento Estimado 
Insira o orçamento estimado para este projeto (número 

inteiro).  

900.000  

Moeda  
A moeda que você selecionar para o seu projeto 

também será usada para todas as atualizações.  

MXN  

Categoria  

Educação 

Subcategoria  

Infraestrutura  
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Programa de Reconhecimento 

Nome do projeto 
Qual é o nome do projeto?  

Limpeza e reflorestamento de florestas comunitárias.  

Descrição do Projeto  
Sobre o que é o projeto? Quem se beneficiará dele? 

Quem mais está envolvido além do Comitê do Comércio 

Justo? 

O projeto consiste na implementação de um programa 

de responsabilidade ambiental para limpar o lixo nas 

florestas e reflorestá-las com árvores nativas para a 

sustentabilidade da comunidade. Conta com o apoio da 

universidade de agronomia da comunidade e com a 

assessoria de dois engenheiros especializados.  

Finalidade do projeto  
Qual foi a necessidade identificada pela Avaliação de 

Necessidades? Quais são as causas e os efeitos? 

Quantas pessoas identificaram a necessidade? 

A Avaliação de Necessidades identificou que a 

produção de café foi afetada pelas mudanças 

climáticas, pois nos últimos anos ocorreram alterações 

no ciclo hídrico que afetaram 30% dos produtores. As 

causas são diversas, mas uma que nos preocupa é a 

perda de florestas devido à exploração madeireira 

ilegal na área.  

Objetivo do Projeto  
Qual é o objetivo do projeto? Que benefícios ele 

oferece? Quais são os resultados que se espera 

alcançar? 

A finalidade do projeto é mitigar as consequências das 

mudanças climáticas que afetam a área para o bem de 

nossa comunidade, para que a produção de café 

continue a ser uma fonte de emprego. Os resultados 

esperados são conscientizar a população sobre a 

importância da floresta e obter dessa população o 

compromisso de proteger e cuidar das florestas.  
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País Beneficiado  
Que país se beneficia deste projeto?  

Colômbia  

Estado/município/região beneficiado 
Que estado, município ou região se beneficia do 

projeto? 

Huíla  

Situação do Projeto  

Em andamento  

Número de beneficiários 
Insira o número de indivíduos que se beneficiaram ou se 

beneficiarão desse projeto.  

80 

Data de Início do Projeto 

Selecione no calendário a data em que o projeto foi ou 

será iniciado.  

20/3/2019 

Orçamento Estimado  

Insira o orçamento estimado para este projeto (número 

inteiro).  

110.563  

Moeda 
A moeda que você selecionar para o seu projeto 

também será usada para todas as atualizações.  

USD  

Categoria  

Meio Ambiente 

Subcategoria  

Mitigação das/adaptação às mudanças climáticas
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