
Como divulgar a adesão à 
Carta de Compromisso em 
prol do Empoderamento 
Econômico de Mulheres 
Refugiadas e Migrantes



A Carta de Compromisso em prol do Empode-
ramento Econômico de Mulheres Refugiadas e 
Migrantes é uma iniciativa do Moverse – Empo-
deramento Econômico de Mulheres Refugia-
das e Migrantes no Brasil. O Moverse é um pro-
grama realizado conjuntamente por ONU Mulhe-
res, ACNUR (Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados) e UNFPA (Fundo de Po-
pulação das Nações Unidas), com o financiamen-
to do Governo de Luxemburgo, e que tem entre 
seus objetivos mobilizar o setor privado para a 
promoção da integração socioeconômica de mu-
lheres refugiadas e migrantes. Com a assinatura 
da Carta de Compromisso, as empresas e institui-
ções privadas se engajam publicamente em ini-
ciativas que reconhecem os direitos e as deman-
das específicas de mulheres refugiadas e mi-
grantes no Brasil e que buscam sua autonomia, 
desenvolvimento e integração socioeconômica 
nas comunidades onde estão inseridas.

O que é a Carta de 
Compromisso?

Toda e qualquer instituição ou empresa privada 
estabelecida formalmente no Brasil. Ao assinar a 
Carta de Compromisso, as empresas também são 
convidadas a se tornarem signatárias dos Princí-
pios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na 
sigla em inglês), desenvolvidos por ONU Mulheres 
e pelo Pacto Global das Nações Unidas.

Quem pode assinar a 
Carta de Compromisso?



Ao assinar a Carta de Compromisso em prol 
do Empoderamento Econômico de Mulheres 

Refugiadas e Migrantes, as instituições se 
comprometem publicamente a:

              Desenvolver, implementar e monitorar, dentro 
de suas capacidades e possibilidades, um plano de 
ação interno voltado ao empoderamento econômico 
de mulheres refugiadas e migrantes, oferecendo salá-
rios dignos, emprego decente e possibilidade de de-
senvolvimento profissional;

                   Dar visibilidade à temática da empregabilidade 
das mulheres refugiadas e migrantes no Brasil, apoian-
do a divulgação de informações relevantes e ações 
práticas em diferentes canais, internos e externos, de 
forma a apoiar a sensibilização de outros atores rele-
vantes para o tema.

             Desenvolver e implementar estratégias inter-
nas para efetivamente integrar as mulheres refugia-
das e migrantes, em sua diversidade.

Quais os 
compromissos 

assumidos 
ao assinar 
a Carta?

1.

2.

3.



Não. Ao assinar a Carta de Compromisso em prol do 
Empoderamento Econômico de Mulheres Refugia-
das, a instituição reconhece as necessidades de mu-
lheres refugiadas e migrantes no Brasil e se compro-
mete a desenvolver ações que respeitem e garantam 
seus direitos. Porém, a empresa não se torna parceira 
da ONU Mulheres nem de qualquer outra agência do 
Sistema das Nações Unidas no Brasil.

Ao assinar, minha empresa se 
torna parceira da ONU ou 

de suas agências?

Sim! É importante dar visibilidade à inciativa e ao 
compromisso assumido pela empresa, tanto no 
momento da assinatura da carta quando nas 
ações que serão desenvolvidas a partir dela. Assi-
nar a Carta de Compromisso é um passo impor-
tante, que deve ser conhecido e visibilizado entre 
suas equipes, organizações parceiras e clientes. 
Sempre que mencionar a assinatura da carta, indi-
camos a necessidade de informar que ela faz parte 
do Moverse, programa conjunto realizado por 
ONU Mulheres, ACNUR e UNFPA, com o apoio do 
Governo de Luxemburgo.

Sua empresa também pode contar com a equipe 
de ONU Mulheres para aumentar essa visibilidade, 
com a produção de conteúdos, por exemplo. Para 
tirar dúvidas sobre a utilização da marca do  Moverse 
e apoio a conteúdos, entre em contato pelo e-mail 
paola.bello@unwomen.org.

Posso divulgar publicamente 
a assinatura da Carta 

de Compromisso?



A (nome da empresa) acaba de assinar a Carta 
de Compromisso em prol do Empoderamento 
Econômico de Mulheres Refugiadas e Migran-
tes. A carta é uma iniciativa do Moverse – Empo-
deramento Econômico de Mulheres Refugia-
das e Migrantes no Brasil, programa realizado 
conjuntamente por ONU Mulheres, ACNUR (Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugia-
dos) e UNFPA (Fundo de População das Nações 
Unidas), com apoio do Governo de Luxemburgo.

Ao assinarmos a carta, estamos assumindo o 
compromisso público de reconhecer os direitos 
e as demandas específicas de mulheres refugia-
das e migrantes no Brasil. Também nos com-
prometemos com o desenvolvimento e a pro-
moção de iniciativas que garantam autonomia, 
desenvolvimento e integração socioeconômica 
dessas mulheres às comunidades onde estão 
inseridas – inclusive em nosso ambiente de tra-
balho, nas nossas cadeias de valor e nas comu-
nidades com as quais mantemos relações. 

Ao assinarmos a Carta de Compromisso, reconhe-
cemos o papel de nossa empresa na construção 
de uma sociedade mais inclusiva e igualitária 
para todas e todos, sem deixar ninguém para trás.

Sugestão de Modelo 
de Comunicação




