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O PROJETO

Iniciativa conjunta da Agência da

ONU para Refugiados (ACNUR),

Rede Brasil do Pacto Global e

ONU Mulheres com foco na

empregabilidade de mulheres em

situação de refúgio.



A quarta edição do projeto

Empoderando Refugiadas

ocorreu entre setembro de

2019 a março de 2020.

Durante o período, foram

oferecidas capacitações

profissionais, eventos de

integração cultural e

facilitação do acesso ao

mercado de trabalho

brasileiro às participantes

em edições nas cidades de

São Paulo e Boa Vista.

Registro do primeiro workshop realizado na sede do Grupo Mulheres do Brasil, em São Paulo (10/09/19) - Crédito: Fellipe Abreu



SÃO PAULO

Edição IV

Set/2019 a Mar/2020



Foram oferecidas

6 capacitações sobre leis

trabalhistas brasileiras,

empreendedorismo, mídias

sociais, entrevistas de

trabalho e produção de

currículos e educação

financeira. Após os

workshops, as refugiadas

tiveram a oportunidade de

participar de entrevistas de

emprego com empresas

parceiras e apoiadores. 

Workshop de Mídia Sociais na sede do Facebook (01/11/19) - Crédito: Fellipe Abreu

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/projeto-em-sp-prepara-mulheres-refugiadas-para-o-mercado-de-trabalho/7952866/


A TURMA

54 mulheres 
Foram selecionadas mulheres de diferentes

idades e nacionalidades com base nos critérios de

perfil profissional, disponibilidade para integral

cumprimento do programa e interesse.

12 nacionalidades
46% venezuelanas e 54% da Rep. Democrática do

Congo, Irã, Palestina, Colômbia, Angola, Guiana,

Paquistão, Marrocos, Togo, Quênia e Congo.



Boas-vindas

Apresentação das equipes ACNUR,
Pacto Global, Mentoras, PARR e
Foxtime. Apresentação  do
programa, diretrizes e normas,
seleção de mentoras e dinâmicas
de integração do grupo 

Mercado de Trabalho

Palestra e atividades práticas
sobre elaboração de currículos e
entrevistas com equipe Manpower.
Mentorias finais com Carrefour,
Renner, Camicado, Sodexo, MRV.

Leis e canais de denúncia de
violência contra a mulher

Palestra com Dra. Vilma Toshie
Kutomi, João Marques (EMDOC) e
Dr. Mario Assunção, juiz da Vara de
Violência Doméstica de São Miguel
Paulista (Projeto Tem Saída).

Workshops

Parceiro: Grupo Mulheres do Brasil Parceiro realizador: Carrefour
Parceiro Técnico: ManpowerGroup Parceiro: Mattos Filho Advogados

Empreendedorismo

Painel apresentado pela equipe
Sebrae sobre MEI, atividade
modelo Canva com Migraflix,
palestras sobre Consulado da
Mulher (Cônsul) e Uber Eats.

Mídias Sociais

Palestras com equipe Facebook
sobre como potencializar negócios
nas redes sociais: Facebook,
Instagram e Whatsapp. Mentoria
com Sodexo, Carrefour e Foxtime.

Educação Financeira

Palestra com Caco Santos,
Planejador Financeiro. Atividade de
planejamento com equipe Caco.
Mentoria com We Work, Blue Tree,
ABN AMRO, GMB Sebrae e Foxtime.

Parceiro realizador: MRV
Parceiros Técnicos: Migraflix e Sebrae

Parceiro realizador: Facebook Parceiro: ABN AMRO



Eventos de Empregabilidade

24 Contratantes 

Empresas estavam com vagas
abertas e entrevistaram as
participantes

44 Refugiadas

Completaram a jornada e
estavam aptas a participar
dos eventos de contratação

2 Encontros

Foram reaizados nos dia 02/12
/2019 e 18/02/2020 com apoio
técnico da We Work, que
cedeu o espaço, suporte
profissional 

+200 Empresas

Foram convidadas pela We
Work, Foxtime, PARR e pela
equipe do projeto para
participarem das
contratações



BOA VISTA

Edição Piloto

Out/2019 a Nov/2019



Em caráter inédito, o projeto capacitou e

empregou mulheres venezuelanas em

situação de alta vulnerabilidade (incluindo

chefes de famílias monoparentais e LGBTI),

selecionadas nos abrigos Rondon 2 e São

Vicente. A meta era alcançar justamente as

pessoas mais vulneráveis. As 20 refugiadas

foram contratadas para trabalharem nas

Lojas Renner. O projeto foi pioneiro ao

prover a interiorização laboral liderada por

mulheres. Ao fazê-lo, permitiu que as

participantes e suas famílias encontrassem

novas formas de se reerguerem

economicamente e se estabilizarem.

https://www.acnur.org/portugues/2019/11/05/empoderando-refugiadas-oportunidades-para-um-recomeco/


A TURMA

+60 inscrições 
Seleção feita pelas educadoras do Instituto

Aliança, com apoio da gerente de lojas da Renner

em Boa Vista

25 mulheres
Foram selecionadas 20 refugiadas venezuelanas

dos abrigos São Vicente e Rondon 2, com o apoio

da AVSI Brasil, mais 5 brasileiras em situação de

vulnerabilidade social. A mescla teve como intuito

promover a integração cultural, desenvolvimento

do idioma português e coexistência pacífica.



Metodologia
Instituto Aliança

As aulas ocorreram entre o

período de 11/10/19 a 06/11/19, das

8h às 12h. Foram ministradas

por duas educadoras do

instituto. Clique no ícone acima

e confira o plano de ensino.

Aulas

Conclusão de
curso e formatura

As 25 mulheres participantes

foram certificadas pela

Universidade Estadual do

Ceará e receberam o diploma

em cerimônia organizada pelo

projeto. Saiba mais no ícone.

Certificação

Visita Técnica à
loja de Boa Vista

O plano de aulas contava com

uma visita técnica à loja Renner

de Boa Vista para conhecer a

equipe, as instalações, o método

de trabalho e aprender mais

sobre a empresa. Confira fotos

no ícone.

Visita



Atividades para
crianças

Filhos e filhas das participantes

puderam acompanhar as mães

nas aulas, e participaram de

atividades lúdicas do projeto

Brincantar, executado com

base na metodologia do

Cirandando Brasil

Brincantar



O processo foi pilotado pela equipe estratégica do
projeto com o apoio de organizações da rede do
ACNUR no Brasil e demais parceiros locais
mobilizados pelas Lojas Renner SA e Instituto Aliança

Kindernothilfe, Governo do Grão Ducado de Luxemburgo, Governo de Roraima,

Movimento dos Focolares, Secretaria de Direitos Humanos de Sobral, Secretaria de

Direitos Humanos e Assistência Social de Fortaleza, Rede de proteção (Campo

Grande e Cuiabá), Cáritas (Sobral, Fortaleza, Curitiba), Centro do Formação Marista

(Colégio Santo Ângelo), Maristas de Champagnat de Curitiba, Agro Bravo, Prefeitura

de Paraupebas, Governo do Amazonas, CDDH Guarulhos, Casa de Acolhida para

Migrantes e Refugiados Dom Luciano mendes de Almeida, Hostel Casa Cuiabá, La

Mochila Produções, Skylab Films e redes de amigos locais.

INTERIORIZAÇÃO



RESULTADOS

 



SÃO PAULO

110
Mulheres formadas
pelo projeto nas 3
edições anteriores

54
participantes na

turma da 4ª
edição - recorde

de inscrições

+300
empresas

impactadas pelas
comunicações e

atividades do
projeto

+50
empresas

engajadas ao
projeto e à causa

Alguns processos seletivos iniciados com as participantes continuam em andamento com as empresas

61%
de participantes

contratadas
durante o projeto*



25
Mulheres formadas - 20

refugiadas venezuelanas
que viviam em abrigos +

5 brasileiras em
vulnerabilidade social

RORAIMA

20
refugiadas contratadas e

interiorizadas pela Renner
junto de seus familiares,

para 13 cidades

75
pessoas diretamemte

impactadas pelo
projeto - refugiadas +

familiares

Clique no botão e assista o vídeo de fechamento do projeto gravado pela Renner 
100%

de contratação das
participantes

https://www.youtube.com/watch?v=yhEt1qZCxwE


"Aqui em Roraima, no abrigo Rondon 2, a equipe

fala até hoje sobre como o projeto mudou a

mentalidade dos abrigados, que ficaram muito

mais motivados a buscar capacitações, estudar,

se preparar pra entrevistas e melhorar o

português. Na época, as participantes do projeto

voltavam das aulas e repassavam tudo o que

tinham aprendido para os colegas de abrigo." 
 

Marília Cintra Correa

Associada de Soluções Duradouras do ACNUR

Moradores do abrigo Rondon 2 reunidos para assistir o vídeo de encerramento do projeto Empoderando
Refugiadas, produzido pela Lojas Renner.



Durante os meses de execução do
projeto, foram contatadas inúmeras
empresas para participarem das mais
diversas fases do projeto -
principalmente dos encontros de
empregabilidade. 

PARCEIROS
Patrocinadores

Apoiadores

 



EMPRESAS COM
REFUGIADOS

A plataforma tem por objetivo estruturar

modalidades de apoio às iniciativas privadas

de capacitação profissional de refugiados,

considerando as necessidades de

empregabilidade dessa população e os

interesses do setor privado em contribuir

para a integração. Disponibiliza informações

sobre refúgio, cases de sucesso, materiais de

referência, pesquisas e orientação sobre o

processo de contratação de refugiados.

https://www.empresascomrefugiados.com.br/


CONTATOS  

 
Gabriela Almeida 

Assessora de Direitos Humanos – Pacto Global 
gabriela.almeida@pactoglobal.org.br   

 
Camila Sombra 

Associada de Soluções Duradouras - ACNUR
 sombra@unhcr.org  

 
Yana Lima 

Coordenadora do projeto 
yanaslima@hotmail.com


