Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural
do Assentamento Saco Curtume
Histórico de atuação
No ano de 2017, a Comunidade Quilombola Saco Curtume foi selecionada para implantação
do projeto de uma "Casa de Beneficiamento de Mandioca" pelo Projeto Viva o Semiárido,
devido ao grande potencial produtivo, com oferta de solos férteis, água e localização
privilegiada com facilidade de escoamento da produção.
Com a implantação do projeto que teve sua conclusão em 2021, vimos a possibilidade de
agregar valor à produção de mandioca que faz parte da nossa cultura e potencializar a
geração de renda.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Quilombolas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Curso de Processamento de mandioca para produção de farinha e tapioca (polvilho);
Curso de gestão e empreendedorismo;
Aquisição de máquina automática: pesa, corta e sela;
Criação de logomarca (incluindo mídias eletrônicas).

São João do Piauí, PI

Associação Comunitária de Canto

Histórico de atuação
Sua atividade principal é Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais.
Os Fundos Rotativos Solidários (FRS) são uma ferramenta de democratização das inovações
agroecológicas das famílias agricultoras da Paraíba. No estado existem os mais variados
tipos de FRS, com ou sem a circulação de moeda: Bancos de Sementes Comunitários (BSC),
cercas de arame, campos de palma, fogões ecológicos ou pequenos animais.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Jovens

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Formação sobre fundo rotativo solidário e cooperativismo; Capacitação sobre
empreendedorismo e agroecologia; Aquisição de: insumos e matéria-prima escolhida pelos
participantes.

Paraíba, PB

Associação Comunitária Cultural Quilombola do Ausente Feliz

Histórico de atuação
A Comunidade Quilombola do Ausente fica na área rural do município e os alimentos
cultivados e beneficiados nos quintais e preparados nas cozinhas das famílias são vendidos
para moradores dos distritos vizinhos, como também para o município de Diamantina. Com
isso, fortaleceu-se o escoamento dos produtos, visto que esta é a principal fonte de renda
das famílias quilombolas. Em 2021 o Coletivo realizou a produção cultural de um livro de
forma artesanal e artística, para dar voz à comunidade e o resgate das memórias afetivas.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Quilombolas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Realizar formação profissional para os princípios e fundamentos da CSA; Fortalecer a
autonomia local, fomentar a diversidade de geração de renda e incentivar a soberania
alimentar; Expandir a rede de agricultores e coprodutores; Incentivar a preservação e a
multiplicação do Banco de Sementes Orgânicas e Crioulas do Quilombo Ausente Feliz;
Ampliar a rede de articulação e divulgação digital para maior visibilidade nas redes sociais.
Todas as atividades serão desenvolvidas na comunidade quilombola do Ausente e região, no
município de Serro, Minas Gerais."

Serro, MG

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Histórico de atuação
O Centro de Assessoria ao movimento Popular (CAMPO) nesses referidos anos atuou em dois
núcleos: Núcleo de educação Infantil e núcleo de desenvolvimento Local.
Atuamos em sete (7) grupos comunitários em comunidades carentes e em situação de
vulnerabilidade e alta periculosidade, localizado no Estado do Rio de Janeiro (rocinha) e no
município de São Gonçalo (Jockey, Jardim Bom Retiro, Boaçu, Itaoca, Engenho Pequeno,
Fazenda dos Mineiros).

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Promover em seis (6) coletivos da periferia do município de São Gonçalo-RJ, incentivos ao afro
empreendedorismo feminino com foco em estética negra.
Módulo 1 - Afro Empreendedorismo (com duração de dois meses, com 32 horas de carga horária).
Módulo 2 - Turbantes e Penteados (com duração de dois meses, com 32 horas de carga horária).
Módulo 3 - Estética Afro (com duração de dois meses, com 32 horas de carga horária). "

Rio de Janeiro, RJ

Centro de Arte e Meio Ambiente - CAMA

Histórico de atuação
O Centro de Arte e Meio Ambiente – CAMA tem por objetivo desenvolver ações educativas e
afirmativas voltadas para a questão social que envolve principalmente os jovens e mulheres,
em sua maioria afrodescendentes, pensando na necessidade de melhoria da qualidade de
vida urbana da população.

TEMPO DE ATUAÇÃO

Foi realizado um projeto ligado a ecodesign sustentável,, gerando aumento de 30% da renda
dessas mulheres e e a constituição de um empreendimento econômico solidário formado
exclusivamente por mulheres negras.

PÚBLICO IMPACTADO

Mais de 6 anos

Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Desenvolvimento de produtos sustentáveis, Capacitar as mulheres do empreendimento
para costureiras para a criação, produção e comercialização de produtos com eco designer
a partir da reutilização de PVC lona vinílica (banner) e tecido. Assessorar tecnicamente o
empreendimento para regularizações fiscais e contábeis. Fomentar e buscar parcerias para
a comercialização dos produtos confeccionados."

Salvador, BA

Diáspora.Black

Histórico de atuação
Nós fomos idealizadores e organizadores do AfroHub, um programa de fomento ao afro
empreendedorismo que alcançou mais de 4 mil empreendedores em oito estados entre os
anos de 2018 e 2019, além de ter sido transformado em uma plataforma de aprendizagem
online em 2020 alcançando mais de 10 mil pessoas. O programa executou diferentes ações,
como uma aceleração de 10 negócios, formação técnica em quatro eixos (finanças, vendas,
marketing e gestão), além de encontros de networking e palestras inspiradoras.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 4 a 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Comunidades e lideranças quilombolas
Coletivos e associações culturais negras e/ou periféricas
Guias de turismo

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Mapeamento de experiências de guias, comunidades e coletivos que desenvolvem ações
turísticas com foco na cultura negra; Capacitação para desenvolvimento de roteiros de
Afroturismo (narrativa, marketing, gestão); Mapeamento online de entidades que atuam no
segmento; 4 encontros de formação em diferentes eixos temáticos (Narrativa, Gestão,
Marketing e Boas Práticas); Apoio e acompanhamento de 5 coletivos/guias por até 2 meses
para desenvolvimento de roteiros e realização de saídas em suas cidades/comunidades, de
acordo com as normas sanitárias vigentes.

São Paulo, SP

Granapretta - Finanças para Mulheres Negras

Histórico de atuação
Quando o tema é finanças para mulheres negras, Mônica Costa sabe como colocar as contas
em dia. Afinal, ela é jornalista com especialização em economia e pós-graduada em terapia
financeira – além de mãe da Ayana e do Pedro.
Mônica desenvolve um trabalho que pretende fortalecer a autoestima da mulher negra,
através de seu blog, o Grana Pretta. Na página, é possível encontrar relatos de mulheres
negras em várias áreas sociais.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Desenvolvimento de conteúdo formativo para empreendedoras negras. Técnicas e
exercícios de autoestima, autocontrole e merecimento; Informações sobre nossa história e
ancestralidade - bases fundamentais para melhorar a sua relação com a vida financeira;
Apostila com ferramentas para o planejamento da vida financeira; Exercícios para a
mudança de hábitos na relação com o dinheiro;

São Paulo, SP

Instituto As Valquírias

Histórico de atuação
O Instituto As Valquírias é uma Organização da Sociedade Civil, dedicada a entregar
oportunidades para meninas, mulheres e seus filhos em situação de vulnerabilidade social e
emocional. O Instituto busca sanar e combater os três maiores problemas dessa
comunidade: tráfico de drogas, trabalho infantil e prostituição.
Desenvolvemos programas por meio de um método de ensino híbrido - educação virtual e
presencial, 100% voltado para a formação de mulheres pretas da periferia. Em nossos
cursos de qualificação profissional buscamos resolver o problema do analfabetismo,
dificultando seu poder de desenvolvimento econômico e social. Ao longo dos anos mudando
as referências e mudando histórias de meninas e mulheres, 90% negras em situação de
pobreza.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
As atividades desenvolvidas serão cursos de qualificação profissional na área da beleza e
estética e também cursos de alfabetização digital e mídias sociais com foco no
empreendedorismo de mulheres negras da periferia que não podem mais serem punidas
pelo filtro social de não terem acesso aos meio de comunicação em mídias sociais digitais e
perderem no faturamento de seus negócios, impossibilitando-as de atingirem a autonomia
financeira e emocional.

São José do Rio Preto, SP

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento e Inclusão Social - IADIS

Histórico de atuação
O Instituto IADIS é uma Organização sem fins lucrativos que busca contribuir com várias
competências para o desenvolvimento da sociedade em nosso país a partir da região
Nordeste.
É responsável pelo Projeto CECASIMI (Centro Especializado de Capacitação e Assistência
Social para Imigrantes): Promoção da inclusão social, laboral e produtiva para vítimas de
racismo por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, população
que vive em situação de várias vulnerabilidades, inclusive podendo estar em situação de rua.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Imigrantes
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Distribuição de tecnologia, ferramenta e processos (acesso gratuito a plataforma de cursos online
IADIS); Consultorias voltadas a estruturação, desenvolvimento e otimização de processos atividades de capacitação formação e mentoria); Distribuição de microcrédito (apoio pagamento
para custos destinados a facilitação, desenvolvimento e otimização de processos documental
burocráticos, por exemplo: taxas de legalização de MEI, Microempresa, Alvara, taxa de bombeiro,
despesas de cartoriais de documentos relativo a ação de empreendedorismo, bem como, para
pagamento de inscrição individual em concursos público mediante apresentação de inscrição
realizada no nome do beneficiado de atividade de capacitação, formação e mentoria do projeto.

Petrolina, PE

Instituto de Cultura e Economia Solidária Maria Luiza Instituto Tia Luiza
Histórico de atuação
O Instituto Tia Luiza origina-se da primeira associação de Moradores do Bairro de São
Benedito - Olinda/PE, fundada por Maria Luiza de Oliveira, na década de 1980.
Maria Luiza, uma mulher negra, quilombola, enfermeira de profissão e periférica, fundou a
associação e a presidiu por mais de sete anos, até seu falecimento em outubro de 1989.
O instituto realiza atividades de fomento aos jovens e adultos da Comunidade, em especial
ao público artístico da localidade.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Povos quilombolas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Incentivar micro projetos no Quilombo de Xambá, através de microcréditos e capacitação para toda
equipe da instituição e para os colaboradores beneficiados com os investimentos.
Formação e Capacitação para a Equipe da Instituição e os Colaboradores do Projeto, com aulas de
administração financeira, elaboração e administração de projetos e, encargos e tributos em projetos
sociais;
Implantação do Credito Quilombola destinados a 25 (vinte e cinco) empreendedores negros do
Quilombo de Xambá ou da Feira Jeito Xambá de Ser.

Olinda, PE

Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba

Histórico de atuação
A Mostra Itinerante de Cinemas é uma iniciativa coordenada por mulheres negras baianas
que em 4º edições (2018, 2019, 2020 e 2021), com financiamentos públicos conseguiram
mobilizar mais de 600 filmes inscritos no festival, em 15 bairros periféricos, 4 plataformas
virtuais, espaços culturais e escolas públicas da cidade de Salvador, reunindo cerca de
7.000 pessoas nas edições presenciais (1º e 2º edição) e na 3º e 4º uma soma de 6.000
espectadores na plataforma Videocamp. Promovendo a formação de mais de 800 pessoas.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Jovens negros e indígenas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Dentro do LAB VISÃO PRETA, serão oferecidas as seguintes atividades: Laboratório de
Produção, Roteiro, Direção, Som Direto e Direção de Fotografia. Os 30 Jovens passaram por
todas as atividades. Cada atividade tem 4 horas. Totalizando 20 horas de atividade com
certificação.

Salvador, BA

Negras Plurais

Histórico de atuação
Fizemos mais de 10 eventos nacionalmente e já impactamos mais de 1000 mulheres.
Abrimos em março um edital para 50 vagas de mulheres negras pcds, lgbts e indígenas.
Tivemos em menos de 24h as inscrições encerradas e ao todo participaram 80 mulheres.
Imersão de 5 dias que abordou oratória, mídias sociais, precificação, estratégias e questões
subjetivas. Nosso resultado continua ecoando nas participantes que nos enviam relatos
diários de suas conquistas e de como a participação mudou a vida de todas.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Acelerar negócios de mulheres negras e inclusão de mulheres negras no mercado
econômico. Mentoria de iniciativas selecionados pelo nosso edital. Mentoria engloba
marketing digital, vídeos, redes sociais, precificação, comunicação assertiva.

Porto Alegre, RS

Pappo Consultoria

Histórico de atuação
Atuamos em duas frentes de trabalho: Finanças, Contabilidade e Auditoria, e Gestão de
Pessoas com Seleção, Diversidade e Consultoria Interna. Atendemos microempresários e
pequenas empresas negras e que estão nas periferias de SP.
Também atendemos empresas do terceiro setor e empresas que buscam trazer equidade a
nossa sociedade e combater o racismo institucionalizado. Além disso, nosso time é
composto por 99% de pessoas negras e/ou LGBTQIA.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

PÚBLICO IMPACTADO
População negra
LGBTQIA+
Periféricos

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Consultoria Financeira, Auditoria, Contabilidade e Fiscal. Consultoria de Pessoas em
Atração, Diversidade e Consultoria Interna. Outsourcing Financeiro e de RH. Coaching para
lideranças negras. Atuação nas periferias de todo o país.

São Paulo, SP

Plataforma www.diversidade.io

Histórico de atuação
Somos uma ferramenta que dá visibilidade e oportunidade ao afro empreendedorismo
realizando várias atividades como; rodadas de negócios online e presenciais com empresas
inclusivas, com a divulgação com filtros da diversidade na plataforma www.diversidade.io e
com a ferramenta do Ecossistema da Diversidade.
Nossa startup foi premiada com a residência de 12 meses no coworking Wework em São
Paulo, na Av. Chedid Jafet, 200 - Vila Olímpia-São Paulo - SP, 04551-065 com estrutura para
três pessoas até o final do ano. Onde eles avaliaram a oportunidade de negócios com
potencial de crescimento e contribuição a afro empreendedorismo.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
População negra
PCD
LGBTQIA+

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Auxiliamos as empresas inclusivas na estratégia, planejamento, recrutamento, execução,
monitoramento e desenvolvimento de empreendedores, permitindo assim a velocidade em
identificar e contatar com afro empreendedores.

São Paulo, SP

PROCOMECE - Projeto de Cultura, Esportes, Educação e
Qualificação Profissional
Histórico de atuação
Somos uma organização sem fins lucrativos, que tem o propósito de efetivar ações de
inovação e impacto social, apoiar, mentorar, planejar e assessorar projetos socioambientais
de desenvolvimento local e iniciativas de empreendedorismo e negócios sociais.
Mentoria e capacitação para empreendedoras, mulheres negras de territórios periféricos
com negócios de beleza (trancistas), gastronomia, artesanato e economia criativa. com
parceria com as organizações da sociedade civil: Asplande, Cresam, Sesc RJ e Aliança
Empreendedora

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

PÚBLICO IMPACTADO
Mulheres negras

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Capacitação e Mentoria para empreendedorismo com aulas presencias no Clube
Empreendedor (Zona Portuária do Rio de Janeiro), EAD e on-line.

Rio de Janeiro, RJ

Lista final de projetos aprovados no Edital Fomento ao Empreendedorismo Negro
Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Assentamento Saco Curtume (PI)
Associação Comunitária de Canto (PB)
Associação Comunitária Cultural Quilombola do Ausente Feliz (MG)
Centro de Assessoria ao Movimento Popular (RJ)
Centro de Arte e Meio Ambiente - CAMA (BA)
Diáspora.Black (SP)
Granapretta - Finanças para Mulheres Negras (SP)
Instituto As Valquírias (SP)
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento e Inclusão Social - IADIS (PE)
Instituto de Cultura e Economia Solidária Maria Luiza - Instituto Tia Luiza (PE)
Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba (BA)
Negras Plurais (RS)
Pappo Consultoria (SP)
Plataforma www.diversidade.io (SP)
PROCOMECE - Projeto de Cultura, Esportes, Educação e Qualificação Profissional (RJ)

