
Plataforma Empresas
com Refugiados

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) atua no Brasil para proteger as pessoas refugiadas, garantir
seus direitos e promover um futuro digno a pessoas que foram forçadas a deixar seus lares devido a
guerras, conflitos armados, perseguições ou graves violações dos direitos humanos. Atuando junto a
organizações parceiras para apoiar a inclusão socioeconômica de pessoas refugiadas e migrantes no país. 

Conforme preconizado pelo Pacto Global para Refugiados, a abordagem busca o engajamento de
múltiplos parceiros e setores da sociedade, por meio de uma atuação catalisadora de esforços e
iniciativas. Desta forma, busca-se garantir a inclusão dessas populações nos serviços e programas
públicos e privados existentes, englobando o acesso a emprego e à geração de renda, além de estimular o
envolvimento do setor privado, academia e atores do desenvolvimento com ações voltadas à plena
integração social e econômica nas comunidades de acolhida. 

Plataformas para inclusão
socioeconômica de pessoas refugiadas 

A Plataforma Empresas com Refugiados é uma iniciativa do ACNUR e do Pacto
Global da ONU no Brasil que reúne práticas corporativas que beneficiam a
integração de pessoas refugiadas no país. Além de disponibilizar informações
gerais sobre pessoas refugiadas, materiais de referência, pesquisas relevantes e
orientação sobre o processo de contratação dessa população.

Sua organização pode aparecer na lista de ONGs
da plataforma para receber demandas de
contratação de empresas de  pessoas refugiadas
em sua cidade.

A plataforma traz diversos materiais
informativos sobre a contratação e inclusão da
pessoa refugiada, pesquisas recentes sobre o
tema e orientações. 

Empresas e organizações que apoiam
empregabilidade de pessoas refugiadas.

Caso conheça alguma empresa ou fundação/instituto/associação
empresarial que tenha ações relacionadas à inserção de pessoas
refugiadas no mercado de trabalho, divulgue a plataforma para
as empresas cadastrarem suas boas práticas.

Quando cadastrada na plataforma, sua organização pode receber
as vagas de emprego das empresas que buscam candidatos
refugiados. Assim, é possível fazer o encaminhamento dessas
oportunidades às pessoas apoiadas pela ONG.

Como minha organização pode
contribuir com a iniciativa?

Como a plataforma pode
auxiliar minha organização?

Público-alvo

empresascomrefugiados.com.br

O objetivo deste material é informar e engajar organizações da
sociedade civil e governamentais sobre as plataformas digitais
nas áreas de empregabilidade e empreendedorismo. 

SAIBA COMO PARTICIPAR E APOIAR

https://www.empresascomrefugiados.com.br/
https://www.empresascomrefugiados.com.br/old
https://www.empresascomrefugiados.com.br/materiais-de-refer%C3%AAncia
http://empresascomrefugiados.com.br/banco-de-praticas
http://empresascomrefugiados.com.br/


O Fórum, uma iniciativa do ACNUR e do Pacto Global da ONU no Brasil, surgiu a partir da
Plataforma Empresas com Refugiados. Formado por empresas e outros tipos de organizações
empresariais interessadas em apoiar a inclusão de pessoas refugiadas no mercado de
trabalho brasileiro, visa promover a troca de experiências entre empresas e apoiá-las nos
processos de contratação de pessoas refugiadas e outros suportes para esta população. O
Fórum Empresas com Refugiados também permite a construção de uma voz coordenada
para incidência em políticas que beneficiem pessoas refugiadas na sociedade brasileira.

Plataforma do ACNUR e do Pacto Global da ONU no Brasil que tem como objetivo
divulgar empreendimentos liderados por pessoas refugiadas no Brasil. A plataforma
reúne uma série de recursos, tanto para refugiados que queiram empreender, quanto
para quaisquer pessoas que tenham interesse em incluir esses empreendimentos em
seus hábitos de consumo ou em alguma cadeia de produção. 

As experiências e treinamentos compartilhados pelo
Fórum podem auxiliar na capacitação e ajudar a inspirar
novas práticas na organização de como engajar e
promover ações voltadas às pessoas refugiadas.

Impulsiona o networking com as empresas
participantes.

Auxilia na divulgação do trabalho realizado pela
organização, dando mais visibilidade às ações
desenvolvidas.

A plataforma pode auxiliar a divulgar pessoas refugiadas
empreendedoras apoiados pela organização.

Caso a organização tenha cursos, oficinas, vídeos voltados a
empreendedores, podem ser divulgados na plataforma, na
seção de materiais de apoio.

Se sua organização atende ou dá suporte a empreendedores
refugiados, pode estar presente na lista da plataforma de
organizações de referência.

É possível buscar parceiros e fornecedores em diversas áreas,
como gastronomia, artesanato e artes. Essa conexão é mais
uma forma de inserção socioeconômica das pessoas
refugiadas e de dar visibilidade a esses negócios.

Pessoas refugiadas
empreendedoras ou que querem
empreender e sociedade em geral.

Caso conheça alguma empresa ou associação empresarial
que tenha interesse em apoiar ou saber mais sobre a
inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho, é
possível orientar a companhia para que faça parte do Fórum. 

As organizações podem fazer parcerias com o Fórum para a
promoção de atividades voltadas ao setor privado. É
fortemente recomendado que os eventos promovidos pelos
parceiros implementadores sejam alinhados previamente
com a equipe do Fórum.

Conhece alguma pessoa refugiada empreendedora?
Indique para a plataforma e ajude a divulgar a lista de
empreendimentos ativos - atualmente, são mais de
100 em todas as regiões do país. Também é uma
forma de impulsionar os negócios de pessoas
refugiadas.

A organização pode propor e promover, em parceria
com a plataforma, oficinas de temas de interesse dos
empreendedores (marketing digital, finanças,
formalização). É fortemente recomendado que os
eventos promovidos por parceiros implementadores
para empreendedores sejam alinhados previamente
com a equipe da plataforma.

Como minha organização pode
contribuir com a iniciativa?

Como minha organização pode
contribuir com a iniciativa?

Como o Fórum pode auxiliar
minha organização?

Como a plataforma pode
auxiliar minha organização?

Empresas e
organizações
empresariais.

Público-alvo

Público-alvo

Fórum Empresas
com Refugiados

Plataforma Refugiados
Empreendedores

empresascomrefugiados.com.br/forum

refugiadosempreendedores.com.br

Plataformas para inclusão
socioeconômica de pessoas refugiadas 

https://www.refugiadosempreendedores.com.br/apoios-para-empreendedores
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/organizacoes
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/organizacoes
http://empresascomrefugiados.com.br/perguntas-forum
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/inscri%C3%A7%C3%A3o
http://empresascomrefugiados.com.br/forum
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/

