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De longo histórico profissional com 
projetos de cooperação internacional, 
o casal Robert Montinard (Haiti) e 
Mélanie Montinard (França) fundaram 
a Mawon em 2017 a partir das 
próprias experiências de migração.

A Mawon atua de forma a promover 
acesso aos direitos e auxiliar na 
INTEGRAÇÃO dos refugiados e 
migrantes em situação de 
vulnerabilidade através de uma 
articulação baseada na EDUCAÇÃO, 
na CULTURA e na ARTE. 



PROJETO EMPREGADORISMO 2a Edição
Set-19 a Jul-20  

A 2a edição do projeto Empregadorismo teve o objetivo de promover a integração dos 

migrantes na sociedade brasileira através de aulas de português e workshops de 
empreendedorismo. Nesta versão, o projeto ganhou o apoio oficial da Mitsubishi 
Corporation e Instituto Phi.

Parceiros: Apoio Oficial:

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:



Workshops e Mentorias de Empreendedorismo
Conteúdo de alto nível e acompanhamento de 22 pequenos negócios
Distribuição de Seed-Money 



Aulas de Português 
Aulas instrumentais em 3 regiões: Estácio, Mesquita e Gardênia Azul



Coronavírus: Adaptações

Devido à pandemia do COVID-19, a Mawon elaborou um plano para dar 
continuidade ao projeto Empregadorismo com o distanciamento social recomendado 
pelos órgãos de saúde. 

● No programa de português foram elaborados vídeo-aulas semanais seguindo 
o cronograma das aulas, disponíveis para todos na nossa página do Youtube.

● No programa de empreendedorismo foram realizados encontros virtuais.



Coronavírus: Ações Emergenciais
Com a pandemia, a questão social no 
Brasil agravou-se. A fim de aliviar os 
impactos na comunidade migrante, a 
Mawon firmou parceria com a campanha 
RioContraCorona, através dos parceiros 
Movimento União Rio, Instituto Phi, Instituto 
Ekloos e Banco da Providência. Com isso, 

a Mawon já distribuiu mais de 4.500 
cestas básicas e kits de higiene junto a 
voluntários e articuladores no bar Esquina 
da Democracia (Lapa), onde os 
participantes do projeto Empregadorismo 
também foram contemplados.



CONTRIBUINDO PARA 

INTEGRAÇÃO 
DE MIGRANTES

73 
alunos

nas aulas de 
português

22
negócios

impulsionados

+ 27
horas de capacitação

+10mil
reais em capital semente

+150
horas

de aulas de 
português

RELATÓRIO DE 
IMPACTO 

Projeto Empregadorismo 2a Ed.



Em dezembro, através de nossa ampla rede de conexões, reunimos 22 voluntários para produzir o ensaio 
fotográfico da marca de moda africana Sabaly, da gambiana Mariama Bah. O ensaio resultou em um 

importante material de divulgação e comunicação para a marca.

CASE: 
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS



Em dezembro 2019, realizamos o evento cultural “Raízes & Conexões”, no Espaço Olho da Rua em 
Botafogo, com a participação de diversos empreendedores do ramo de culinária, moda e arte do projeto 

Empregadorismo. Além de promover o protagonismo de empreendedores e artistas, o evento gerou 
renda de R$ 4.633 para 14 migrantes.

CASE: GERAÇÃO DE RENDA 



C. L. é uma participante haitiana das aulas de português da Estácio. Sempre acompanhada de seu 
marido L. e seu bebê de colo, o casal chamava a atenção pela grande timidez. Com o passar das 
aulas, entretanto, C. L. foi se desenvolvendo e aprimorando sua comunicação. No início de 2020, C. L. 
conseguiu um emprego como Operadora de Caixa. Em março, ao passar pelos três meses de 
experiência, ela fez o anúncio do emprego para a turma e declarou gratidão ao projeto 
Empregadorismo que, através das aulas, ajudou a sua permanência no emprego.

CASE: INTEGRAÇÃO ECONÔMICA



Marianela e Eduardo foram os vencedores do 
programa de empreendedorismo. O casal venezuelano 
chegou em Saquarema há 2 anos, onde passaram a 
vender serviços como aulas de espanhol, faxinas 
domésticas e gastronomia venezuelana. Quando 
iniciaram o programa, o casal ainda não havia 
conseguido estruturar seu negócio e tinha poucas 
vendas. Mas eles sonhavam alto e, com presença 
atuante no programa, começaram a colher frutos. O 
negócio formalizou-se através do MEI, ganhou página 
no Facebook, desenvolveu as finanças, e estabeleceu 
sua marca: K’cachapas. Em outubro, K’cachapas deu um 
novo importante passo: abriu loja física para vender 
sanduíches. 

CASE:
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS



J. é haitiano e estuda na turma de português da Estácio. Sempre muito participativo, aconteceu de J. 
faltar 2 aulas seguidas e chegar na terceira muito abatido. Os colegas questionaram o que havia 
acontecido e ele contou que havia caído em um golpe e perdeu R$ 15 mil. A turma ficou mobilizada com 
a situação e foi decidido que antes de cada aula todos iriam fazer uma roda de conversa para se 
apoiarem. Nas conversas, J. descobriu como entrar com um processo judicial para recuperar seu dinheiro, 
está mais otimista e voltou a participar de todas as aulas e ajudar os outros alunos.

CASE: 
INTEGRAÇÃO SOCIAL



BALANÇO FINANCEIRO 

Apoio Financeiro 

R$ 

59.775
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Seed-Money para os Participantes

R$ 10.026

Despesas com Pessoal (Coordenador, 
Articulador, Assistente Financeiro, 
Educadores)

R$ 42.596

Despesas Diversas (Equipamentos, 
Papelaria, Comunicação, etc.)

R$ 2.933

Projeto Empregadorismo 2a Ed.

Despesas com Terceiros (Consultor, 
Contador)

R$ 4.220
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10 Meses
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EQUIPE 
Projeto
Empregadorismo 

Coordenadora Geral

NATHALIA 
BAILLY
Assistente financeiro

Coord. de Articulação

YURI 
BITTENCOURT
Assistente de Projeto

MÉLANIE 
MONTINARD

ROBERT 
MONTINARD

RITA 
ALVES
Educadora

LEDA 
ARAGÃO
Educadora

MATHEUS 
GUIMARÃES
Educador



RELATÓRIO DE IMPACTO
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Visite nosso site:

www.mawon.org

/company/associacaomawon

Fale com a Mawon

Atendimento Geral:

contato@mawon.org

@mawondumonde AGRADECEMOS AOS APOIADORES:

https://www.linkedin.com/company/associacaomawon

