
08.03
Conferência on-line

PARTICIPE!

10:30 – 11:30     Plenária de abertura
Será transmitida no Youtube de ONU Mulheres.

11:40 – 13:00     Painéis simultâneos
Os painéis contarão com a participação presencial e virtual de pessoas 
inscritas. Em função da pandemia, a participação presencial está restrita 
a pessoas convidadas. A participação on-line será via Zoom e requer 
inscrição prévia para acesso a link e senha. 

Acesse     https://bit.ly/inscricao8M    e garanta sua vaga on-line!

OBJETIVOS
Esclarecer dúvidas e promover o debate com o setor privado 
sobre a possibilidade e as vantagens da empregabilidade de 
mulheres refugiadas e migrantes no Brasil. O painel contará 
com a participação de representantes de grupos 
empresariais, do Pacto Global da ONU, Ministério Público do 
Trabalho e mulheres refugiadas e migrantes, tanto 
empregadas no setor privado quando empreendedoras com 
a possibilidade de entrarem na cadeia de suprimento de 
empresas de diferentes portes.

RESULTADO ESPERADO
Documento informativo desenvolvido coletivamente com 
diferentes estratégias que empresas podem adotar para 
apoiar o empoderamento econômico das mulheres 
refugiadas e migrantes no Brasil.  

PAINEL I

Empregabilidade na prática: 
o papel do setor privado na integração
de mulheres refugiadas e migrantes 



OBJETIVOS
Debater sobre o atual momento que o Brasil tem passado no 
recebimento de pessoas refugiadas e migrantes vindas da 
Venezuela, ressaltar as demandas específicas de mulheres e 
meninas e compartilhar experiências exitosas de gestões 
municipais de diferentes regiões do Brasil no 
empoderamento econômico e na integração social dessa 
população. O painel contará com a participação de 
representantes da gestão pública de diferentes municípios do 
Brasil, de pessoas que estudam o tema e de mulheres 
refugiadas e migrantes venezuelanas que têm experienciado 
essas mudanças.

RESULTADO ESPERADO
Um documento público e coletivo listando recomendações 
e boas práticas para municípios no processo de integração 
socioeconômica de refugiadas e migrantes.

PAINEL II

Políticas públicas para a integração
socioeconômica: iniciativas públicas
que mudaram as vidas de mulheres 
refugiadas e migrantes 
 

OBJETIVOS
O painel será destinado a jornalistas e a profissionais de 
publicidade e propaganda como um convite para a 
reflexão sobre as representações de diferentes públicos na 
mídia, em especial, mulheres e minorias. Durante a 
oportunidade, serão apresentados dados de pesquisa 
realizada ao longo de 2021 sobre representações em peças 
publicitárias, assim como diretrizes para uma cobertura de 
notícias de forma mais humana e inclusiva envolvendo 
pessoas refugiadas e migrantes.

RESULTADO ESPERADO
Documento público e coletivo listando as boas práticas 
para empresas das áreas de audiovisual, publicidade e 
jornalismo no processo de integração socioeconômica das 
mulheres, especialmente as refugiadas e migrantes.  

PAINEL III

Eliminação de estereótipos 
discriminatórios baseados em gênero
e raça: as experiências da indústria 
de mídia e publicidade



OBJETIVOS
Compartilhar dados recentes sobre violência contra 
mulheres e meninas refugiadas e migrantes e refletir sobre 
iniciativas lançadas na tentativa de reduzir esses índices. 
O painel abordará ainda boas práticas de enfrentamento e 
resposta à violência baseada no gênero e apresentará uma 
proposta de carta de compromisso com ações necessárias 
para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de 
zero violência contra a mulher até 2030.

RESULTADO ESPERADO
Carta de São Paulo reforçando o compromisso de Zero 
violência contra a mulher até 2030.  

PAINEL IV

Eliminação e prevenção de violência
contra mulheres refugiadas e migrantes 

GARANTA JÁ SUA

PARTICIPAÇÃO ON-LINE EM

https://bit.ly/inscricao8M

P R O M O Ç Ã O                              E M  P A R C E R I A  C O M

14:30 - 16:30

Plenária para apresentação de 
casos de sucesso e resultados 
dos painéis temáticos 
Será transmitida no Youtube de ONU Mulheres.

16:30 - 17:00

Assinatura da Carta de Compromisso 
em prol do Empoderamento 
Econômico de Mulheres Refugiadas e 
Migrantes pelas Empresas  

Encerramento
Com transmissão no Youtube de ONU Mulheres.


