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2016
Surge o Empoderando
Refugiadas em São Paulo
como uma iniciativa para
conectar empresas com
mulheres refugiadas em
busca de emprego.

2018

O governo brasileiro cria a
Operação Acolhida para 

 oferecer proteção aos
refugiados venezuelanos

chegando no Brasil

2019
Percebendo as
necessidades de mulheres
refugiadas em abrigos em
Boa Vista, o projeto
expandiu-se até a cidade

2020

O projeto formou a primeira
turma composta por refugiadas

PcDs e únicas provedoras de
renda de uma família com

pessoas com deficiência

HISTÓRICO



Pessoas refugiadas e migrantes da
Venezuela no Brasil que
participaram da estratégia de
interiorização tem maior acesso ao
m 

+4 MIL
pessoas moravam em abrigos
da Operação Acolhida em
Roraima

HISTÓRICO

EM 2021

mercado de trabalho e à educação,
em comparação com a população que
segue abrigada pela Operação Acolhida
no Estado de Roraima. 

ainda se mostram
desafios estruturais
para o processo de
integração de
pessoas refugiadas
no Brasil

QUESTÕES 

ETNIA
E RAÇA

DE GÊNERO

na interiorização

Fontes: 
ACNUR & R4V

https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/
https://www.acnur.org/portugues/2021/12/08/pesquisa-realizada-por-agencias-da-onu-demonstra-que-pessoas-refugiadas-e-migrantes-vindas-da-venezuela-tem-maior-acesso-a-emprego-e-renda-apos-adesao-a-estrategia-de-interiorizacao/
https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-06/ACNUR%20Brasil%20%E2%80%93%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%20Roraima%20%E2%80%93%20Jan-Abr%202022.pdf


3VEZES
MAIS

Homens 
refugiados

têm

chances de serem
interiorizados com
um vaga de emprego
sinalizada em
comparação às
mulheres

HISTÓRICO

Mulheres acabam ficando para
trás, compondo a maioria (54%)

da população dos abrigos em RR

Fonte: ONU MULHERES

https://www.onumulheres.org.br/noticias/acnur-e-onu-mulheres-lancam-plano-que-promove-empregos-para-mulheres-venezuelanas-em-familias-monoparentais/#:~:text=Dados%20divulgados%20pela%20Opera%C3%A7%C3%A3o%20Acolhida,as%20mulheres%20refugiadas%20e%20migrantes.
https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/


Como o projeto apoia refugiadas

Metodologia
Curso preparatório que desenvolve
habilidades profissionais e
competências socioemocionais com
certificado válido em todo o território
nacional.

Inclusão dos familiares
Estratégias são pensadas para que os
familiares sejam incluídos no processo
protagonizado pelas mulheres, como
atividades recreativas para crianças e
workshops para parentes ou cônjuges

Integração
São realizadas diversas atividades de
inclusão social, cultural e econômica
com as participantes e familiares, com
intuito de prepará-las para a
interiorização laboral

Entrevista e contratação
As mulheres formadas têm a
oportunidade de participar de
processos seletivos com diversas
empresas parceiras do projeto com
interesse em contratá-las

Interiorização
As mulheres aprovadas no processo
seletivo são interiorizadas junto com
suas famílias para a cidade onde irão
trabalhar.

Autonomia
O objetivo do projeto é fomentar a
autonomia das mulheres por meio de
empoderamento econômico. Esse
processo é monitorado pela nossa
equipe que apoia a mulher em todas as
etapas do processo.
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HISTÓRICO



6ª EDIÇÃO
Realizada entre maio de 2021 e fevereiro de 2022, a 6ª edição do
projeto ofereceu 80 vagas de formação a mulheres refugiadas
abrigadas nos centros de acolhida Rondon 2 e Pricumã, na cidade de
Boa Vista. A edição contou com o engajamento de nove empresas,
algumas por meio de aporte financeiro outras com a contratação de
participantes. Conheça alguns dos resultados mais relevantes a seguir. 

HISTÓRICO

80 VAGAS
OFERTADAS

PARCEIROS IMPLEMENTADORES
AVISI BRASIL, ALDEIAS INFANTIS, OPERAÇÃO ACOLHIDA E
REDE DE ABRIGOS PARCEIROS DO ACNUR NO BRASIL

UNIDAS, LOJAS RENNER, IGUATEMI, MRV, FACEBOOK E SODEXO

PATROCINADORES



RESULTADOS

70 participantes
formadas nas capacitações
oferecidas em Boa Vista

+100 entrevistas
de trabalho com empresas
parceiras

40 contrações
25 participantes e 
15 familiares contratados
por empresas

78 interiorizações
a partir de Boa Vista para
SP, RJ, MG, PR, SC e BSB



DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

RESULTADOS

Em 2020, o projeto formou uma turma
inédita de refugiadas com deficiência,

doenças crônicas ou únicas provedoras de
renda de uma família com PcDs. O resultado

foi tão positivo que em 2021 foi formada
uma nova turma. Além de pessoas com

deficiência, o projeto estimula e valoriza a
participação de mulheres do grupo LGBTQI+,

maiores de 50 anos e dos mais diversos
perfis socioeducacionais, a fim de trazer
aquela mulher que está no fim da fila de
uma oportunidade para ter a chance de

realizar uma entrevista de emprego.



DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

RESULTADOS

Os perfis de diversidade tem espaço em todas as
turmas do Empoderando Refugiadas e não somente
na turma dedicada às PcDs. Na 6ª edição, o projeto
formou e empregou também mulheres venezuelanas
transexuais, que encontram ainda mais barreiras
para se colocar no mercado de trabalho. Este
processo de inclusão só é possível porque contamos
com empresas sensíveis e engajadas à diversidade e
com suporte de rede de apoio para a inclusão social
destas participantes na cidade de destino.  



O empoderamento econômico de mulheres gera
comunidades sustentáveis e mais seguras
O projeto Empoderando Refugiadas, em parceria com o setor privado, contribui para a realização dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
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É uma etapa
da nossa vida
que necessitamos
de apoio e vocês nos  
deram esse apoio.

CATHERINE FOI CONTRATADA PELA 

SODEXO EM CURITIBA (PR)

RESULTADOS



Posso manter
a minha família, 
posso pagar um aluguel
porque tenho um
salário para me
sustentar.

MARIANGEL FOI CONTRATADA PELO

IGUATEMI EM CAMPINAS (SP)

RESULTADOS

ASSISTA AQUI

https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/
https://www.youtube.com/watch?v=6bDtvXNBwNQ


O que o projeto oferece às empresas 

Capacitação
O Empoderando Refugiadas oferece
capacitações para gestores e equipes
sobre a questão do refúgio, boas
práticas na contratação de pessoas
refugiadas e como promover a inclusão
intercultural.

Adesão ao Fórum
As empresas parceiras do
Empoderando Refugiadas têm a
possibilidade de aderir e participar do
Fórum Empresas com Refugiados
como empresa mobilizadora.

Grupos de Trabalho
Com o intuito de conectar empresas
que possuem refugiados em suas
equipes e buscam aprofundamento em
temas específicos, encontros periódicos
são organizados para troca de
informações e treinamento.

Compartilhamento de
práticas
Webinars são organizados
periodicamente para compartilhamento
de práticas. Empresas participantes
também podem enviar seus cases e
conduzir webinars.

Visibilidade
Empresas parceiras terão suas
logomarcas incluídas nas plataformas
online, materiais, eventos, press
releases, notícias publicadas nos sites
das agências da ONU e demais materiais
de imprensa.

Acompanhamento
Empresas que contratam através do
Empoderando Refugiadas recebem um
acompanhamento personalizado para
suas necessidades e dúvidas. 
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PARCEIROS
O Empoderando Refugiadas não existiria sem a parceria com o setor

privado, que apoia tanto a formação quanto a empregabilidade destas
mulheres. A cada turma, o projeto oferece um módulo facilitado por

empresas parceiras que apresentam seus negócios às alunas e orientam
sobre os processos seletivos. Muitas aproveitam o contato para entrevistar

e contratrar as candidatas. Em 2021, as empresas Renner, Iguatemi e
Sodexo fizeram atividades de integração com as participantes.



SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINAS

ajuda a criar um ambiente
mais colaborativo e
propício aos negócios.

PAULO TILKIAN, GERENTE GERAL DO

PARCEIROS

A contratação 
de refugiadas



PARCEIROS

Em junho de 2021 foi lançado o Fórum
Empresas com Refugiados, pelo Acnur e Pacto
Global da ONU no Brasil. Diversas empresas
parceiras do Empoderando Refugiadas
aderiram à iniciativa que visa estimular a troca
de conhecimento e o compartilhamento de
boas práticas na inclusão de pessoas
refugiadas. O Fórum ofereceu às empresas
parcerias do Empoderando a possibilidade de
apresentar webinars, participar de workshops
e treinamentos como forma de estimular a
contratação e retenção das pessoas refugiadas



APOIADORES DA 6ª EDIÇÃO

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO



PARA SABER MAIS

Em 2021, o
Empoderando
Refugiadas ganhou um
site que reúne mais
informações, fotos e
vídeos sobre o projeto

acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/

https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/
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