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2019 foi um ano desafiador, mas 
seguimos trabalhando para concretizar 
a missão que nos move diariamente: 

transformar jornadas migratórias 
em experiências legais, seguras e 

culturalmente ricas.



A Agenda 2030 das Nações Unidas traçou 17 objetivos com 169 metas 
para a criação de um futuro sustentável. Esse plano de ação abrange 

áreas de importância crucial para a humanidade. A Mawon reconhece a 
importância de indivíduos e organizações em todo o mundo assumirem 

seus papéis nesse processo de mudança.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Em nossos projetos, assumimos ações para cinco ODS:



A Mawon é um Negócio Social¹ que 
trabalha em prol da INTEGRAÇÃO de 
migrantes de forma a valorizar a 
multiculturalidade, resgatar a autoestima 
e proporcionar autonomia financeira. 
Atuamos em 3 pilares:

● Atendimento sociojurídico 
● Aulas de português
● Geração de renda

¹ Conceito criado pelo Prof. Muhammed Yunus, 
vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, para 
designar iniciativas autossustentáveis financeiramente 
que possuem missão social específica. 

LUTANDO PELA REAL 
INTEGRAÇÃO

https://www.yunusnegociossociais.com/o-que-so-negcios-sociais


POR QUE UTILIZAMOS 
O TERMO “MIGRANTES”?

Antigamente, implícito no Estatuto do Estrangeiro, uma 
pessoa não nacional do Brasil era vista como uma 
ameaça à segurança nacional. Em 2017, a chamada 
Lei das Migrações trocou a palavra “estrangeiro” 
pelas palavras “migrante” e “visitante”, dando às 
pessoas não brasileiras acesso à saúde, educação, 
documentação e ingresso no mercado de trabalho.

Nós da Mawon utilizamos o termo migrante para 
designar pessoas não nacionais, porque acreditamos 
que migrar é um direito inalienável dos seres humanos. 
O termo carrega consigo os dois movimentos de 
saída e entrada, contemplando diferentes fluxos que 
acontecem paralelamente: a pessoa sai de um 
território para chegar em outro. Este termo inclui todas 
as categorias utilizadas para diferentes fins: 
imigrantes, imigrantes por razões humanitárias, 
imigrantes em situação de vulnerabilidade, refugiados 
e apátridas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm


A Mawon foi fundada por Mélanie e 
Robert (Bob) Montinard em 2017, após 7 
anos da chegada no Brasil e coordenação 
do projeto Haiti Aqui. O casal possui 

carreira em cooperação internacional 
e vasta experiência no tema das 
migrações.  Bob, produtor cultural haitiano, 
tem 19 anos de experiência em mediação 
de conflitos e desenvolve projetos culturais 
de visibilidade das histórias dos migrantes. 
Mélanie, francesa, além de 15 anos de 
experiência profissional no setor, é doutora 
em Antropologia pelo Museu 
Nacional/UFRJ nos estudos sobre a 
mobilidade haitiana.

COMO A MAWON NASCEU?
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Cartilha OIM Haiti 
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Capacitação 
Agentes da 

Saúde 

Aulas de Português 
na Gardênia Azul com 
recursos próprios

Aulas de Português + 
Empreendedorismo na 
Gardênia Azul com 
recursos do Instituto Rio

Aulas de Português + 
Empreendedorismo
na Gardênia Azul, Estácio 
e Mesquita com recursos 
da Mitsubishi Corporation

Fundação 
da Mawon

RELEMBRE A JORNADA DA MAWON

¹ 1ª Edição da Cartilha em parceria com a OIM realizada em 2016 no Projeto Haiti Aqui



CONTRIBUINDO PARA 

INTEGRAÇÃO 
DE MIGRANTES

73 
alunos

nas aulas de 
português

35
negócios

impulsionados

802
pessoas atendidas

+1700
documentos entregues

36
empregos

gerados

RELATÓRIO DE 
IMPACTO Ano 2019



2019 foi um ano de ativa 
participação da Mawon no 
Comitê Estadual Intersetorial de 
Política de Atenção a 
Refugiados e Migrantes - 

CEIPARM, e em importantes 
debates de políticas 
públicas para migrações, 
como o Seminário sobre os 
Refugiados, Migrantes e 
Vulnerabilidade em Manaus 
(mai-2019), Palestra Diaspotics 
na UFRJ (ago-19),  atuação na 
Rede em Brasília (nov-19), entre 
outros.

PARTICIPAÇÃO EM 
DEBATES SOBRE 
MIGRAÇÕES



CRIAÇÃO DE UM 
MODELO DE NEGÓCIO
A aceleração Labora Oi Futuro + Startup 
Farm, em 2018, culminou na criação de um 
modelo de negócio e consequente 

transformação da Mawon em um Negócio 
Social em 2019. Hoje, operamos através de 
um inovador sistema híbrido. Pelo lado da 

Associação, elaboramos projetos que visam 

a integração de migrantes. Pela Empresa, 
vendemos serviços ligados ao tema da 
migração, como documentação para migrantes 
de alta renda e eventos culturais, com o 
objetivo de autofinanciar nossas atividades.



Após o fim do programa Labora Oi Futuro + Startup Farm, em Jul-2019, conseguimos uma extensão na 

parceria de local de trabalho, prolongando a sede do escritório da Mawon na Oi Futuro/ 
Espaço de Inovação Oito. 

EXTENSÃO DA 
PARCERIA 
OI FUTURO



2019 foi um ano de muitas emoções. A 
Mawon conseguiu ótimos resultados em 
Editais, tanto de aceleração como de 
financiamento de projetos:

● Amcham Arena 2019
● Google for Black Founders
● Accelerate 2030 | UNDP + 

Impact Hub
● Seedstars Brasil 2019

EDITAIS QUE BATERAM 
NA PORTA



APOIO DA 
MITSUBISHI CORPORATION
E INSTITUTO PHI

Em 2019, conseguimos apoiadores oficiais para nosso programa ‘Empregadorismo’. O 
programa, que teve início em agosto, promove a integração econômica, social e cultural dos 

migrantes na sociedade brasileira, através de aulas de português e workshops/ 
mentorias para negócios.



Capacitação de Empreendedores
Concluímos 5 workshops do programa de 
capacitação de empreendedores migrantes com 
mentorias para desenvolvimento dos negócios.

Parceiros Importantes

Participantes

30 participantes de 9 diferentes países

PROGRAMA 
EMPREGADORISMO



Mesquita
Escola Municipal
14 alunos
Gardênia Azul
Clínica da Família da Gardênia Azul 
39 alunos
Estácio
Clube do Servidor
43 alunos

PROGRAMA 
EMPREGADORISMO

Dentro do programa, oferecemos aulas de 
português semanais com importantes parcerias 
com a Prefeitura.

Aulas de Português



Além das atividades 
recorrentes, em 2019 a 

Mawon promoveu 
diversas ações isoladas 
para a integração dos 

migrantes.



Em março, mês da Francofonia, a Mawon fechou parceria com o Consulado Francês para realizar 

atividades promovendo a cultura de países francófonos do Sul Global em diversas escolas: 
CIEP 449 de Niterói (lycée), CAP UFRJ, École Primaire Didia Machado Forte, Colégio Pedro II Niterói, 
Lycée Molière, Aliança Francesa de Niterói, Escola Municipal Charitas, etc.

CASE: INTEGRAÇÃO CULTURAL



Entre junho e julho, a Mawon conduziu o processo seletivo de 33 migrantes para vagas de trabalho 
em uma empresa de reciclagem, incluindo divulgação das oportunidades, seleção de perfis, 
participação nas entrevistas e orientação na documentação.

CASE: EMPREGABILIDADE 
DE MIGRANTES



CASE: VISIBILIDADE 
DA TEMÁTICA DAS MIGRAÇÕES

Em agosto, apoiamos o evento ‘Impulsione com Facebook’, realizado pelo próprio Facebook, selecionando 
empreendedores migrantes para participar da roda de conversa. Além de promover um importante 

debate sobre os desafios de empreendedores migrantes no Brasil, o evento promoveu o protagonismo 
dos migrantes em um evento de grande visibilidade.



Em setembro, a Mawon foi convidada pelo Grupo Cataratas, que administra o AquaRio, para participar 

de um evento sobre a inclusão de migrantes no mercado de trabalho.

CASE: PROMOÇÃO DA 
EMPREGABILIDADE DE MIGRANTES



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, 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. Além de promover o 

protagonismo de empreendedores e artistas, o evento gerou renda para 14 migrantes.

CASE: GERAÇÃO DE RENDA 



A Mawon também 
realizou diversas 

produções culturais com o 
intuito de apoiar artistas 
migrantes e promover a 

integração cultural.



Gravação MC LZ 
Estúdio Labsônica da Oi Futuro

Gravação Clipe 
Ded Crzy 

Feiras mensais
Chega Junto

Evento Cultural 
RIR na Rocinha 

Gravação Pape Babou Seck 
Estúdio Labsônica da Oi Futuro

Edital SESC - Apresentação bloco de migrantes 
“Terremoto Clandestino”

Trilha Sonora 
Novela Órfãos da Terra

Produções Culturais em 2019



BALANÇO FINANCEIRO 

Recursos 
Governamentais

R$ 

0

Doações

R$ 

6.025

Receitas Totais

R$ 

210.016,94

Apoio de 
Editais

R$ 

46.975

Venda de
Serviços

R$ 

157.017O
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Despesas Totais

R$ 174.085,94
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Investimentos em Projetos de Impacto

R$ 58.750
Despesas com Pessoal

R$ 80.002
Despesas Diversas (Impostos, Taxas, 
Despesas Operacionais, etc.)

R$ 35.334

2019
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Visite nosso site:

www.mawon.org

/mawondumonde

Fale com a Mawon

Atendimento Geral:

contato@mawon.org

@mawondumonde


