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Objetivo do documento: Este documento destina-se a fornecer informações detalhadas para o 

desenvolvimento de conteúdo do portal web Plataforma Refugiados Empreendedores. 

 

1. Título do Projeto: Plataforma Refugiados Empreendedores 
 

2. Descrição da Iniciativa: O ACNUR, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global e apoio de 
FACEBOOK, Aliança Empreendedora, MIGRAFLIX, Instituto Rede Mulher Empreendedora e Governo 
dos EUA lançou a plataforma refugiados empreendedores (www.refugiadosempreendedores.com.br) 
que dá visibilidade a negócios administrados por pessoas refugiadas. A plataforma conta ainda com 
uma sessão de ferramentas de apoio gratuitas aos empreendedores incluindo capacitações, 
orientação em como legalizar seus negócios, mentorias e microcrédito.  
 
Contexto: A Plataforma Refugiados Empreendedores surgiu no contexto da crise global despertada 
pela pandemia do Covid-19 como uma ferramenta para dar maior visibilidade aos negócios liderados 
por empresários refugiados no Brasil. Além de uma crise de saúde pública, a pandemia também afeta 
as pessoas deslocadas à força de forma desproporcional, causando mais do que uma crise de saúde, 
lacunas na proteção e na situação socioeconômica daqueles que precisam fugir de seus lares em busca 
de segurança. Nesse contexto, é essencial promover parcerias inovadoras para a inclusão das pessoas 
refugiadas através da expansão das oportunidades de subsistência a longo prazo. Mais do que ser a 
principal ferramenta do ACNUR para apoiar o empreendedorismo dos(as) refugiados(as), essa 
plataforma pretende se consolidar como referência para o setor privado para a promoção de como 
fazer negócios com refugiados.  Na plataforma também é possível encontrar uma série de histórias 
incríveis e inspiradoras, que podem ajudar tanto refugiados(as) que queiram iniciar ou fortalecer seus 
negócios no país quanto brasileiros(as) que desejam conhecer mais sobre esses empreendimentos – 
e incluí-los em seu dia-a-dia.  Apesar de ter sido criada diante de uma crise de saúde global, o ACNUR 
e o Pacto Global pretendem que a plataforma seja duradoura e possa alcançar públicos variados, 
mesmo depois que a crise do Covid-19 for superada. 
 

3. Escopo do Trabalho e Produtos Previstos: 

O(a) jornalista contratado deve entregar os seguintes produtos: 
 

a) Apoio na produção de novos cases de empreendedores (Seção Acesse Produtos e Serviços) 
Atividades: Contato com parceiros do ACNUR e prospecção de 25 empreendedores que serão 
indicados para a agência parceira (que produzirá a primeira versão do texto); revisão e edição de 25 
cases produzidos pela agência parceira para inserção na plataforma.  
Produtos esperados: lista de empreendedores a serem entrevistados pela agência parceira; revisão 
de cases produzidos pela agência parceira. 
Carga horária estimada: 30 horas 
Período: Março a Outubro de 2021 

 
b) Inserção de conteúdo na plataforma 

Atividades: revisão e atualização do conteúdo do site, inserção de novos conteúdos (cases, cursos, 
microcrédito, mentoria e outras seções) de acordo com as sugestões do ACNUR, etc. 
Carga horária estimada: 30 horas 
Produtos esperados: produção de conteúdo e inserção do conteúdo no site. 
Período: Março a Outubro de 2021 
 

  

4. Duração do trabalho: o trabalho deverá ser realizado durante o período de oito meses.  

5. Experiência e qualificação necessárias: 

• Formação em jornalismo ou empresa especializada em criação de conteúdo. 

• Experiência em conteúdo escrito para portal/plataformas web. 
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• A experiência comprovada de trabalhar com o ACNUR ou outra agência da ONU é uma vantagem 

adicional. 

• Capacidade de trabalhar em tempo hábil e entregar resultados de alta qualidade.  

• Experiência no desenvolvimento de conteúdo para plataforma web de empreendedores é uma 

vantagem adicional. 

 

6. Recebimento de Propostas: 

Com base nas informações fornecidas acima, favor redigir uma breve nota conceitual, bem como 

confirmar sua disponibilidade. Por favor, use uma tabela de excel para descrever o custo do 

desenvolvimento de cada atividade. 

 

7. Critérios de avaliação técnica da proposta 

1. Qualidade geral da nota conceitual  

2. Qualificação e experiência na área de desenvolvimento de conteúdo para portal/plataforma web 

3. Experiência demonstrada de trabalho com o ACNUR ou outra agência da ONU é uma vantagem 

adicional 

4. Oferta finaceira com o melhor custo benefício 

 


