
 
Carta de Intenções 

de clubes brasileiros em solidariedade às pessoas refugiadas no Brasil 
 

1. A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) é uma organização humanitária dedicada 

a salvar vidas, garantir os direitos e prover meios para um futuro digno às pessoas que 

foram forçadas a deixar seus lares devido a guerras, conflitos armados, perseguições 

ou graves violações dos direitos humanos. No Brasil, ainda que seja um país 

internacionalmente reconhecido como acolhedor, as pessoas refugiadas também 

encontram dificuldades para se integrar à sociedade.  
 

2. A proteção e integração local das pessoas refugiadas é a premissa dos trabalhos do 

ACNUR, um papel do Estado e uma responsabilidade de todos. No Brasil, as pessoas 

refugiadas e solicitantes da condição de refugiado podem exercer os mesmos direitos 

civis que qualquer cidadão brasileiro. Estratégias conjuntas entre diferentes órgãos 

públicos, privados, organizações não-governamentais, academia, instituições e 

indivíduos podem promover um espaço mais oportuno para a integração das pessoas 

refugiadas.  
 

3. As pessoas refugiadas buscam autossuficiência por meio de sua integração 

socioeconômica e cultural na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento local por 

meio de seus conhecimentos e experiências já adquiridas e em construção. Elas 

buscam oportunidades de emprego condizentes com suas formações, continuidade dos 

estudos, acesso aos serviços públicos e de se tornar empreendedoras, sem que tenham 

que se submeter a discriminação, seja pela sua nacionalidade, raça ou gênero. 
 

4. As pessoas refugiadas contribuem efetivamente com as comunidades que as acolhem, 

estimulando a diversidade e a inovação em diferentes ambientes, potencializando os 

ganhos a partir das experiências e valores que trazem com elas. Onde quer que estejam 

inseridas, as pessoas refugiadas favorecem aprendizados profissionais e de vida, 

movidas por sua resiliência e determinação que lhes são características comuns. 

 

5. O esporte tem um papel social fundamental na percepção de jovens e adultos sobre a 

sociedade, refletindo valores de cooperação, respeito às diferenças, construção de 

vínculos e de superação dos problemas, sendo uma importante ferramenta de 

informação pela paixão associada à sua atividade. O esporte, portanto, dialoga com os 

interesses do ACNUR de incluir, proteger e ser solidário às pessoas refugiadas. 



 
 

O clube ___________________________________ se compromete a atuar de forma solidária 

às pessoas refugiadas no Brasil, combatendo quaisquer formas de discriminação em relação a 

nacionalidade, raça ou gênero das pessoas que se somam à sociedade brasileira, buscando 

gerar oportunidades para a devida acolhida e integração das pessoas refugiadas no Brasil. 

Para isso, assume publicamente seu compromisso para: 

 

1. Compartilhar campanhas e informações do ACNUR sobre o tema dos refugiados, dentro 

de suas capacidades e possibilidades, com o propósito de promover conhecimento, 

empatia e conscientização sobre os direitos dessa população, promovendo ações 

solidárias em favor da acolhida respeitosa e digna. 

  

2. Assumir uma postura respeitosa e inclusiva sobre as pessoas refugiadas, esforçando-

se para construir mecanismos que busquem promover o bem-estar dessa população e 

sua integração local no país, bem como combater a xenofobia e outras formas de 

discriminação em suas redes sociais e nos estádios.   

 

3. Fomentar estratégias que favoreçam o entendimento da causa dos refugiados entre 

seus púbicos internos (colaboradores) e externos (fornecedores), buscando ampliar as 

ações em prol da população refugiada, contando com o apoio do ACNUR para esta 

construção.  

 

Ao assinar esta Carta de Intenções, reconheço o papel do __________________________ na 

construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todas as pessoas, sem deixar 

ninguém para trás. É o ___________________________ #ComOsRefugiados.  

 

 

Local e data:  

 

 

__________________________________ 

 


