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I-2021-04774 Futuro do Trabalho Ciudadanía, Trabajo y 
Familia, AC.

Arropa: Por la justicia 
económica para las mujeres 
trabajadoras de la industria 
indumentaria en Tlaxcala y 
Puebla

Incidir em política pública, ação pública organizada e 
matéria regulatória para promover melhorias nas condições 
de trabalho das mulheres trabalhadoras informais e 
autônomas da indústria de roupas em
Tlaxcala e Puebla como uma proposta de mudança 
sistêmica progressiva com base na justiça econômica, 
direitos humanos e perspectiva de igualdade de gênero.

11-dic-21 25 120.000       0% 60.000                  En ejecución

I-2021-04772 Futuro do Trabalho OXFAM México, AC Arropa: Bordando una ruta de 
buenas prácticas empresariales 
para la garantía de derechos 
laborales en la industria 
indumentaria

Ampliar o espaço cívico local e fortalecer o cumprimento 
das obrigações em matéria de direitos humanos de 
empresas no setor têxtil. 

11-dic-21 19 180.000       0% 90.000                  En ejecución

I-2021-04770 Futuro do Trabalho Data Cívica, AC Arropa: “Made in México”, mas 
em que condições?  Discutindo 
os direitos trabalhistas das 
trabalhadoras da indústria de 
roupas no México

Sensibilizar a população em geral sobre as condições de 
trabalho enfrentadas pelas mulheres na indústria de roupas 
no México.

10-dic-21 19 115.000       0% 57.500                  En ejecución

I-2021-04758 Futuro do Trabalho Centro de Reflexión y 
Acción Laboral

Arropa: ESTRATÉGIA DE 
SENSIBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO DAS 
TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES DA 
INDÚSTRIA TÊXTIL E DE ROUPAS

Que as trabalhadoras e trabalhadores da indústria têxtil-de 
roupas no estado de Jalisco conheçam, promovam e 
defendam seus direitos humanos trabalhistas, por meio da 
formação e organização coletiva, de modo a melhorar suas 
condições de trabalho e ter uma vida digna.

3-dic-21 14 76.676          0% 45.406                  En ejecución

I-2021-04717 Futuro do Trabalho Derechos Infancia 
México, AC (REDIM)

Melhorar a qualidade e a 
eficiência do marco regulatório 
de Guanajuato sobre o trabalho 
infantil na indústria de roupas

Melhorar o marco regulatório e aumentar o nível de 
conscientização e conhecimento para a prestação de contas 
sobre o trabalho infantil no México, com foco especial na 
indústria da moda e calçados no estado de Guanajuato. 

2-dic-21 14 76.676          0% 45.406                  En ejecución

I-2021-04699 Biomas (ex Grande 
Chaco Americano)

Naturaleza, Tierra y 
Vida

IAF - LA 205 Implementação na 
Bolívia

Este investimento contribuirá para os resultados globais 
definidos na  parceria com o IAF 
• Pelo menos 1.000 famílias melhorarão sua segurança 
alimentar;
• 750 famílias melhorarão suas práticas agrícolas, 
pecuaristas e de gestão de água existentes ou adotarão 
novas práticas sustentáveis;
• 500 famílias obterão acesso a novos mercados e 
aumentarão suas rendas;
• 1.000 mulheres melhorarão sua conectividade e utilização 
de equipamentos de TIC;
• As três redes das Redes Chaco definirão uma estratégia e 
um plano de trabalho para fortalecer suas capacidades para 
promover seus objetivos e prioridades perante atores 
locais, regionais e nacionais.

1-dic-21 14 71.450          0% 45.225                  En ejecución

I-2021-04612 Reciclagem Inclusiva R4S Roots For 
Sustainability

Latitud R - Guatemala Modelo 
empresarial sustentável de 
mulheres recicladoras da Bacia 
do Lago de Atitlán

A proposta dessa segunda fase do projeto prevê a criação 
de uma cooperativa a partir do projeto Atitlán Recicla, cujo 
foco será na transformação e comercialização de materiais 
recicláveis, coletados pelas 65 mulheres, também chamadas 
de líderes. O modelo de negócios verdes e inclusivos 
proporcionará renda para mais de 1.500 mulheres 
indígenas (beneficiárias diretas) de Sololá, sendo um 
modelo replicável e escalável que pode ser implementado 
em outras áreas da Guatemala. 

1-dic-21 18 90.000          0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04653 Biomas (ex Grande 
Chaco Americano)

ISPN Instituto 
Sociedade, Populacao 
e Naturaleza

POV-VAC-BR: ISPN | Aliança 
Vozes do Tocantins pela Justiça 
Climática

Ampliar e melhorar a atuação e visibilidade de quilombolas, 
indígenas, colonos da reforma agrária e agroextrativistas na 
defesa de seus direitos, na luta por políticas e programas 
públicos adequados e na inclusão de jovens e organizações 
comunitárias de Tocantins no debate global sobre justiça e 
na Agenda Climática para a Amazônia, por meio da 
formação contínua de jovens, fortalecimento de 
organizações comunitárias, promoção da ação em rede 
incentivando parcerias e uma estratégia integrada de 
comunicação e incidência.

29-nov-21 38 200.548       0% 47.136                  En ejecución

I-2021-04600 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Visibles, ONG PULSANTE FO: Visíveis - Da 
opressão à inclusão 
interseccional LGBTIQ+

Fortalecer as capacidades de 9 organizações que fazem 
parte dos movimentos LGBTIQ+, de mulheres e jovens para 
que desenvolvam narrativas comuns para combater os 
imaginários antigênero na Guatemala. 

24-nov-21 17 90.000          0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04536 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Corporación de 
Profesionales 
Construyendo 
Ciudadanía

PULSANTE FO:  Corporação de 
Profissionais Construindo 
Cidadania

Assinatura da agenda nacional de juventudes pelas 
organizações juvenis e os candidatos à Presidência da 
República da Colômbia, possibilitando a inclusão da agenda 
no Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2026, 
transformando a opinião pública sobre o papel dos jovens 
nos processos democráticos do país.

16-nov-21 18 80.000          14% 40.000                  En ejecución

I-2021-04578 Acesso a Água Fundación Cántaro 
Azul, AC

Kellogg 1351 - III: CA -
Fortalecimento da Gestão 
Comunitária da Água e 
Saneamento no México – Fase III

Melhorar a gestão da água e saneamento realizada por 75 
Organizações Comunitárias de Serviços de Água e 
Saneamento no estado de Chiapas a partir de uma 
perspectiva sistêmica.

15-nov-21 21 59.754          0% 59.754                  En ejecución

I-2021-04710 Biomas (ex Grande 
Chaco Americano)

Asociación Civil 
Sumatoria para una 
Nueva Economía

FUNDO DE CONECTIVIDADE 
GRANDE CHACO. Aliança 
SUMATORIA-MICROSOFT

Desenvolvimento e gestão de um modelo acessível, 
escalável e replicável de financiamento para facilitar o 
acesso à conectividade de lares no Grande Chaco 
Americano (Argentina, Bolívia, Paraguai) no âmbito do 
projeto Nanum Mulheres conectadas.

5-nov-21 24 80.000          0% 80.000                  En ejecución

I-2021-04677 Acesso a Água Fondo para la Paz FGRA 1336 - II: FPP - 
Fortalecimento da Gestão 
Comunitária da Água e 
Saneamento no México – Fase II

Contribuir para melhorar a gestão de 76 organizações 
comunitárias de serviços de água e saneamento (OCSAS) 
em Campeche, Oaxaca e Veracruz, em um período de 24 
meses, a partir de uma perspectiva de bacia que permita 
promover a segurança hídrica regional em coordenação 
com os setores público, privado e academia

25-oct-21 16 56.267          0% 56.267                  En ejecución

I-2021-04671 Acesso a Água Fundación Cántaro 
Azul, AC

FGRA 1336 - II: CA: 
Fortalecimento da Gestão 
Comunitária da Água e 
Saneamento no México – Fase II

Melhorar a gestão da água realizada por 30 comunidades 
rurais de dois municípios de Chiapas por meio do 
fortalecimento da gestão comunitária da água.  

25-oct-21 16 50.894          0% 50.894                  En ejecución

I-2021-04651 Biomas (ex Grande 
Chaco Americano)

Grupo SUNU POV - PY- SUNU- Gerando redes 
para a incidência climática

Fortalecer os territórios e organizações de mulheres e 
jovens a partir da apropriação de ferramentas digitais que 
promovam o acesso à informação pública e a formação e 
geração de conteúdos próprios, gerando redes com o 
objetivo de criar estratégias de ação e incidência na agenda 
climática com perspectiva de gênero, interseccional e 
intercultural.

22-oct-21 18 90.000          0% 44.200                  En ejecución

I-2021-04417 Reciclagem Inclusiva Asociación Nacional de 
Recicladores

Latitud R _ Pre Fase América 
Central - Rede LACRE

O objetivo geral é motivar e fortalecer os processos 
organizacionais dos recicladores de base na América Central 
e Caribe.

15-oct-21 13 270.000       9% 100.000                En ejecución

I-2021-04640 Biomas (ex Grande 
Chaco Americano)

MINGARA Asociación 
para el Desarrollo

POV- PY- Vozes do Chaco para a 
Ação Climática- MINGARA

Fortalecer as comunidades rurais e povos indígenas para 
sua inclusão no Plano de Adaptação Local às Mudanças 
Climáticas (PALCC) e no Plano Nacional de Adaptação às 
Mudanças Climáticas para a proteção de seus territórios 
com práticas de produção adaptativas às mudanças 
climáticas

7-oct-21 18 100.000       0% 40.000                  En ejecución



I-2021-04535 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

ASSOCIAÇÃO LEGISLA 
BRASIL

PULSANTE FO: Legisla Brasil Aumentar o acesso a cargos comissionados na Assembleia 
Legislativa, para que pelo menos 50 talentos diversos 
possam colocar sua trajetória e habilidades a serviço da 
sociedade brasileira ocupando cargos parlamentares de 
assessoria por mandatos em um período de 15 meses.

5-oct-21 15 80.883          0% 48.000                  En ejecución

I-2021-04599 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Associação Elas No 
Poder

PULSANTE FO: Elas No Poder Esperamos que a produção, livre troca de experiências e 
conteúdos em diferentes formatos de campanhas eleitorais 
possam impulsionar novas mulheres líderes de grupos 
sociais excluídos sistematicamente da política institucional 
do país, para que construam candidaturas mais sólidas nas 
eleições de 2022 no Brasil

30-sep-21 14 80.000          0% 48.000                  En ejecución

I-2021-04587 Migrações Business & Human 
Rights Resource Centre

Walmart: Business & Human 
Rights Resource Centre

Fortalecer as capacidades do setor privado, sociedade civil e 
trabalhadores do setor agropecuário no México para 
melhorar as condições de trabalho e o respeito aos direitos 
humanos e trabalhistas, além de participar 
significativamente nas políticas públicas em matéria de 
direitos humanos.

29-sep-21 15 60.000          0% 30.000                  En ejecución

I-2021-04598 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Asociación Somos 
jóvenes diversos en 
acción

PULSANTE FO: Associação 
SOMOS Jovens Diversos em 
Ação “SOMOS”

Fortalecer a participação da liderança LGBTIQ+ de 3 
municípios priorizados para a promoção, criação e 
monitoramento de políticas públicas municipais, com foco 
em Direitos Humanos, de modo a empoderar os cidadãos 
melhorando os ambientes comunitários, tornando-os mais 
justos, acessíveis, democráticos e inclusivos.

28-sep-21 18 70.000          0% 35.000                  En ejecución

I-2021-04537 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Cohesión Comunitaria 
e Innovación Social A.C.

PULSANTE FO: Coesão 
Comunitária e Inovação Social 
A.C.

O objetivo é aumentar a participação informada de 120 
mulheres, adolescentes e jovens, povos e comunidades 
indígenas e afromexicanos, pessoas com deficiência e/ou 
populações móveis  – de 24 das 32 entidades federativas do 
México – em mecanismos e procedimentos e/ou em 
estratégias de exigência e incidência voltadas a autoridades 
e empresas com obrigações e responsabilidades 
relacionadas à tomada de decisões no contexto da 
realização de projetos durante o ano de 2022 e início de 
2023; além disso, aumentar a disposição de 10 autoridades 
líderes de setor e de 56 câmaras, conselhos, confederações, 
organismos empresariais e empresas de diferentes setores 
de interesse para gerar, publicar e disponibilizar ao público 
informações sobre os projetos e seus impactos de acordo 
com os padrões, princípios e diretrizes estabelecidos.

28-sep-21 18 90.000          0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04538 Inovação para a 
Democracia (ex TCS)

Red Peruana de 
Jóvenes 
Afrodescendientes

PULSANTE FO: Ashanti Perú 
Rede Peruana de Jovens 
Afrodescendentes

Os jovens afroperuanos que fazem parte do Ashanti Perú 
exercerão sua cidadania criando reuniões de trabalho com 
militantes e líderes de partidos políticos peruanos com o 
objetivo de incidir na agenda afroperuana, em seus planos 
de governo e também para incorporar afroperuanos nas 
candidaturas para vereadores nas eleições regionais e 
municipais de 2022, para que possam replicar sua 
experiência na região.

27-sep-21 20 72.000          0% 43.200                  En ejecución

I-2021-04579 Acesso a Água Fondo para la Paz Kellogg 1351 - III: FPP-
Fortalecimento da Gestão 
Comunitária da Água e 
Saneamento no México – Fase III

O projeto continua com o fortalecimento de gestão no nível 
local, a partir de uma perspectiva de bacia, incentivando 
que as organizações comunitárias de serviços de água e 
saneamento possam fortalecer a segurança hídrica regional, 
com base na organização e trabalho associativo com o setor 
público, privado e academia.

1-sep-21 23 105.132       0% 105.132                En ejecución

I-2021-04532 Futuro do Trabalho Popular Education 
Research Group

Maquila Solidarity Network 
(Core support)

A MSN trabalha para empoderar os trabalhadores nas 
indústrias mundiais têxteis e de calçados, e promover 
mudanças sistêmicas na indústria que possibilitem que os 
trabalhadores alcancem salários dignos, condições de 
trabalho decentes e respeito por seus direitos.

23-ago-21 16 168.450       0% 56.150                  En ejecución

I-2021-04418 Reciclagem Inclusiva FUNDEMAS 
FUNDACION 
EMPRESARIAL PARA 
LA ACCION SOCIAL

Latitud R: C1 Fortalecimento da 
Cadeia de Valor para Modelo de 
Reciclagem Inclusiva no 
Mercado de El Salvador

Objetivo Geral
Inovar um modelo de competitividade e resiliência no 
mercado de reciclagem em El Salvador.

4-ago-21 13 70.000          614% 40.000                  En ejecución

I-2021-04490 Futuro do Trabalho Fashion Revolutions 
CIC

México Fashion Transparency 
Index 2021/2022

Criar o Índice de Transparência da Moda no México 
2021/2022 para saber a quantidade de informações que as 
maiores marcas e varejistas do país publicam sobre suas 
políticas, práticas, processos e compromissos sociais e 
ambientais em suas cadeias de valor e aumentar seus níveis 
de transparência com sua participação ativa para influenciar 
as mudanças necessárias para a indústria em temas de 
direitos humanos, de trabalho e meio ambiente.

6-jul-21 18 93.691          0% 46.845                  En ejecución

I-2021-04393 Reciclagem Inclusiva Asociación 
Centroamericana para 
la Economía, la Salud y 
el Ambiente (ACEPESA)

Latitud R: Piloto de RI na Costa 
Rica, coinvestimento Target F. e 
execução da ACEPESA

Fortalecer o sistema urbano de limpeza com reciclagem 
inclusiva na Costa Rica em 2022

23-jun-21 20 155.000       37% 62.000                  En ejecución

I-2021-04403 Reciclagem Inclusiva Federacion Red 
Nacional de 
Recicladores del 
Ecuador

Latitud R - ECU 
Desenvolvimento da Empresa 
dos Recicladores de Base para 
sua Sustentabilidade Econômica 
e da RENAREC

Iniciar o funcionamento da Empresa de Reciclagem da Rede 
Nacional de Recicladores do Equador, como estratégia para 
contribuir para sua Sustentabilidade Econômica e 
Institucional, e melhorar a renda dos recicladores de base.  
A Empresa de Reciclagem ofertará produtos e serviços que 
permitam identificar oportunidades de negócio que 
maximizem a valorização dos resíduos e minimizem o 
impacto ambiental, com a inclusão de recicladores de base

18-jun-21 12 100.617       0% 100.617                En ejecución

I-2021-04411 México Fundes México FUNDES - PLATAFORMA E-
learning

Apoiar a implementação e início da plataforma ENKO - E- 
Learning  (capacitação digital voltada para pequenos 
negócios)

10-jun-21 12 157.800       0% 157.800                En ejecución

I-2021-04309 Migrações Stronger2gether Walmart: Stronger2gether Ampliar a implementação das melhores práticas do setor 
privado na contratação, por meio das quais as empresas 
cumprem os padrões, compromissos e regulamentações 
existentes, para respeitar os direitos dos trabalhadores 
migrantes e melhorar as condições de trabalho em suas 
redes de fornecimento.

9-jun-21 19 160.000       0% 63.200                  En ejecución

I-2021-04374 Futuro do Trabalho Fundación Mexicana 
de Apoyo Infantil A.C.

Construindo parcerias para a 
prevenção e redução do 
trabalho infantil na indústria de 
roupas

Promover melhores políticas públicas e práticas 
corporativas que contribuam para a prevenção e 
erradicação do trabalho infantil no México

20-may-21 22 348.606       0% 199.137                En ejecución

I-2021-04373 Futuro do Trabalho Sociedad Mexicana 
Pro Derechos de la 
Mujer A.C.

Fortalecimento das capacidades 
institucionais de organizações 
que defendem os direitos 
trabalhistas de trabalhadoras da 
indústria têxtil no México

Este projeto tem como objetivo geral melhorar as 
condições de trabalho e de vida das trabalhadoras da 
indústria têxtil no México com suas estratégias: 
Objetivo Específico 1: Fortalecer a capacidade institucional 
de organizações de mulheres de base que defendem os 
direitos trabalhistas.
Objetivo Específico 2: Incentivar o desenvolvimento de 
novas parcerias em temas relacionados ao respeito e 
promoção dos direitos trabalhistas no México, aumentando 
assim o nível de conscientização sobre as condições 
vivenciadas pelas trabalhadoras na indústria têxtil e 
reconhecendo o papel dos grupos de base como agentes de 
mudança para inspirar outras mulheres a exigirem seus 
direitos e incentivar outras trabalhadoras a fazerem o 
mesmo.

20-may-21 20 315.488       0% 159.138                En ejecución



I-2021-04322 Futuro do Trabalho Arte, Lenguaje e 
Investigación para el 
Cambio Social, A.C

Índice de Transparência da 
Moda no México 2021/2022

Gerar, ano a ano, o Índice de Transparência da Moda no 
México para saber a quantidade de informações que as 
maiores marcas e varejistas do país publicam sobre suas 
políticas, práticas, processos e compromissos sociais e 
ambientais em suas cadeias de valor e aumentar seus níveis 
de transparência com sua participação ativa para assim 
influenciar as principais mudanças necessárias para a 
indústria em temas de direitos humanos, de trabalho e 
meio ambiente.

12-may-21 20 130.909       0% 65.455                  En ejecución

I-2021-04242 Futuro do Trabalho Dignificando el 
Trabajo, AC

Trabalho infantil, forçado e 
tráfico de pessoas na indústria 
de roupas no México

Reduzir, em alguns anos, o trabalho infantil, forçado e o 
tráfico de pessoas, por meio da identificação, análise e 
compreensão adequadas e prevenção da exploração do 
trabalho, considerada o principal risco para a população na 
indústria de roupas no estado do México, Tlaxcala, Puebla e 
Cidade do México.

10-may-21 20 363.536       0% 182.876                En ejecución

I-2021-04228 Futuro do Trabalho Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales A.C. 
(ProDESC)

Fortalecendo a defesa dos 
direitos humanos trabalhistas 
no México, a partir de uma 
perspectiva transnacional

Em 2022, o ProDESC estabelece um precedente na defesa 
dos direitos humanos trabalhistas no México, a partir de 
uma perspectiva transnacional.

10-may-21 20 314.615       0% 158.265                En ejecución

I-2021-04224 Ação Climática United Nations 
University Vice- 
Rectorate in Europe 
(UNU-VIE)

Cooperação Sul-Sul - Capacity 
Building - UNU VIE

O objetivo principal do projeto é aumentar o conhecimento 
e as capacidades para melhorar a ação climática nos países 
africanos e seu compromisso com o “ciclo de ambição” do 
Acordo de Paris por meio de uma síntese de pesquisa 
adaptada ao contexto, um programa de capacitação virtual 
sul-sul e um laboratório de soluções climáticas e 
participação.

1-abr-21 38 189.000       0% 62.000                  En ejecución

I-2021-04223 Ação Climática Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales- Sede 
Ecuador

Cooperação Sul-Sul - 
Capacitação FLACSO Equador

O projeto “Global Cooperation for Climate Action: southern 
engagement with climate negotiations and commitments 
2020-2023” tem como objetivo ampliar o conhecimento e 
as capacidades de países em desenvolvimento para 
melhorar a ação climática, fortalecendo seu papel na 
prestação de contas global (Global Stocktake) de 2023. O 
Projeto busca alcançar seu objetivo fortalecendo o papel de 
novos agentes de mudança para a ação (jovens, 
especialmente mulheres) por meio de meio de pesquisa e 
capacitação.

1-abr-21 38 84.300          0% 44.300                  En ejecución

I-2021-04177 Migrações Cierto Global Walmart: CIERTO A CIERTO busca fortalecer seu Processo de Recrutamento 
Ético com o objetivo de reduzir e erradicar práticas 
irregulares, além de trabalhar nos corredores de 
Hidalgo/Mississippi e San Luis Potosí/Hidalgo/Georgia, e 
gerar mais oportunidades de emprego para os 
trabalhadores e trabalhadoras migrantes agrícolas. 

10-mar-21 21 110.000       0% 66.000                  En ejecución

I-2021-04145 Migrações Centro de Estudios en 
Cooperación 
Internacional y Gestión 
Pública, A.C.

Walmart: CECIG O projeto busca fortalecer, no período de dois anos, a 
capacidade das trabalhadoras migrantes agrícolas internas 
em comunidades de três estados do México. O projeto 
promoverá a colaboração intersetorial entre trabalhadores 
e trabalhadoras migrantes, organizações da sociedade civil, 
funcionários/as go governo, setor privado e organizações 
internacionais. 

16-feb-21 22 60.000          0% 60.000                  En ejecución

I-2021-04143 Migrações Centro de los 
Derechos del 
Migrante, Inc.

Walmart: Centro de Direitos do 
Migrante

O CDM aproveitará suas relações com as comunidades de 
migrantes e organizações parceiras em dois corredores 
migratórios (Oaxaca/Veracruz-California e San Luis 
Potosí/Hidalgo-Georgia) e sua premiada plataforma 
Contratados para difundir informações sobre os direitos dos 
trabalhadores H-24 antes de 31 de outubro de 2022. Ao 
ampliar o alcance da plataforma Contratados, o CDM 
informará os trabalhadores H-24 sobre seus direitos 
trabalhistas no recrutamento interno e nos EUA, utilizando 
uma perspectiva de gênero. Parte do conteúdo da 
Contratados do CDM terá como foco específico a prevenção 
e a discussão da discriminação por motivos de gênero.

8-feb-21 22 150.000       0% 90.000                  En ejecución

I-2021-04157 Acesso a Água Asociación Civil El 
Cuenco - Equipo 
Ambiental

CC 1411: Replenish Coca-Cola 
LA CALERA 2021

Estudar e aplicar pautas de gestão para a conservação de 
florestas e pastagens localizadas na Reserva Natural de la 
Defensa La Calera, como ênfase na recuperação de espécies 
vegetais nativas e controle de espécies exóticas, além da 
preservação e recuperação dos ambientes fitogeográficos 
ali existentes. 

3-feb-21 12 71.530          0% 71.530                  En ejecución
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