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ApresentAção

Prezados e Prezadas Parlamentares,

Com a missão de promover e preservar a cultura afro-brasileira, a Fundação 
Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, atua pela valorização das 
manifestações de matriz africana e pela implementação de ações afirmativas. Nos 
últimos anos, a FCP tem sido cada vez mais reconhecida pelo fomento à cultura 
negra no Brasil.

Políticas de apoio às comunidades remanescentes de quilombos, projetos 
culturais e artísticos e aumento das representações regionais estão entre as ações 
promovidas pela Fundação, que tem ampliado ainda mais sua área de atuação em 
2011, ano destinado pela ONU para celebração dos povos afrodescendentes.

Para 2012, a Fundação pretende realizar ainda mais atividades com a proposta 
de garantir a inclusão social de negros e negras, utilizando a cultura como 
veículo para erradicar a miséria e o analfabetismo. Para isso, a Palmares 
realizará, entre outras iniciativas, premiações, editais, concursos e, o mais 
desafiador, a implantação do Centro Nacional de Referência e Informação 
da Cultura Negra .

Sediado em Brasília, o Centro terá por finalidade valorizar, divulgar e preservar 
as tradições afro-brasileiras em todas as suas manifestações, sistematizando as 
informações oriundas dos núcleos regionais, das entidades nacionais de pesquisa, 
das universidades, dos museus e das bibliotecas. Para isso, faz-se necessário o 
tratamento, a modernização e a atualização do acervo que a Palmares já dispõe.

Os projetos da Fundação Cultural Palmares tratam de questões relacionadas a 
51% da população brasileira. Nosso desejo é ter um orçamento compatível para 
cumprir o compromisso assumido com essa parcela da sociedade. Para aumentar 
os seus recursos, a FCP conta além do orçamento previsto na LOA, das emendas 
de Comissão e das emendas individuais.  Portanto, contamos com o Congresso 
Nacional, de modo a apoiar a cultura negra brasileira.

Eloi Ferreira de Araujo 
Presidente da Fundação Cultural Palmares



Programa N047 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso

OBJETIVO 
0009 - PROMOVER, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO E AS EXPRESSÕES 
CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS

No intuito de valorizar a cultura afro-brasileira, o objetivo utiliza uma série de ações 
orçamentárias para fomentar essa atividade, dando visibilidade às iniciativas culturais. 
Trabalho que se dá por meio das realizações de concursos, premiações, promoções de 
festas típicas e pelo acesso da população em geral à riqueza dessa cultura.

Outro importante foco de atuação é a preservação, por meio da salvaguarda e difusão 
do patrimônio material e imaterial da cultura afro-brasileira, de suas expressões 
artísticas, modos de criar, fazer e viver; sítios históricos dos territórios quilombolas; 
mapeamentos, inventários e pesquisas sobre a memória, ritos e festas religiosas de 
matriz africana; línguas e falares da cultura negra; formação e fortalecimento de redes 
para difusão da cultura afro-brasileira com a África, América Latina e Caribe. 

Além disso, busca-se também o exercício pleno da cidadania das 
comunidades quilombolas por meio do resgate de sua identidade, 
diversidade cultural e respeito à trajetória histórica, com apoio a projetos de 
autossustentabilidade, promoção da diversidade cultural, de capacitação 
técnica, de reforço da identidade étnica e de fortalecimento da cidadania. 

2

Foto: Joceline Gomes / Acervo Palmares



Departamento de Fomento e Promoçäo da Cultura Afro-Brasileira

Ações 

8053 - Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira 

• Fundação Cultural Palmares – UO1  42203;

• Modalidade de Aplicação2 :  30, 40, 50, 90 e 99;

• Grupo de Natureza de Despesa: 3 -  Outras Despesas Correntes;

• Funcional Programática: 13.392.2027.8053

Finalidade: 

Apoiar e promover projetos temáticos culturais afro-brasileiros de modo a ampliar a 
produção cultural e resgatar a identidade nacional da população negra no País, com:

• cursos, seminários e exposições;

• edição de livros e revistas;
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Telefone: (61) 3424-0173 
E-mail: dep@palmares.gov.br
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• realização de festas típicas;

•  produção cinematográfica de curta e longa metragem e vídeos, relatando a 
história de líderes negros, os africanismos brasileiros e as histórias de articulação 
de movimentos sociais negros;

• promoção de concurso temático cultural;

• premiação de trabalhos de comunicação cultural afro-brasileira;

• edição de cartazes, folders, cd-roms, guias, jornais, folhetos e similares.

 
 
6531 - Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros 

• Fundação Cultural Palmares – UO1 42203;

• Modalidade de Aplicação2:  30, 40, 50, 90 e 99;

• Grupo de Natureza de Despesa: 3  -  Outras Despesas Correntes;

• Funcional Programática: 13.392.2027.6531

Finalidade: 

Promover e apoiar o intercâmbio cultural, no País e no exterior, resgatar e ampliar a 
participação dos afro-brasileiros e dos seus descendentes no mercado, divulgar suas 
criações, trocar e adquirir conhecimentos e informações, com apoio a:

• participação no desenvolvimento de políticas nacionais e internacionais sobre 
cultura africana, afro-brasileira e afrolatina; 

• projetos de intercâmbio cultural; 

• participação em eventos no Brasil e exterior sobre cultura afro-brasileira;

• premiação de projetos que promovam a valorização e a troca entre as diversas 
expressões artísticas afro-brasileiras.
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20KU - Implantação de Equipamentos Culturais da Cultura Afro-brasileira 

• Fundação Cultural Palmares – UO1  42203;

• Modalidade de Aplicação2 :  30, 40 e 90 

• Grupo de Natureza de Despesa: 3 -  Outras Despesas Correntes  e 4 - 
Investimentos;

• Funcional Programática: 13.391.2027.20KU

Finalidade: 

Promover e incentivar a implantação de equipamentos culturais voltados para 
valorização, divulgação e preservação da cultura negra, por meio da:

• Implantação do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura 
Negra, em Brasília, por meio de infraestrutura material e logística;

• Construção, adequação e modernização de espaços voltados para a 
valorização e divulgação da cultura afro-brasileira;

• Aquisição de equipamentos e outros insumos necessários para 
implantação de espaços para a promoção da cultura negra.  
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Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra

Telefone: (61) 3424-0104
E-mail: cnirc@palmares.gov.br
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20KV - Fomento à Difusão e Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro

•  Fundação Cultural Palmares – UO1  42203;

• Modalidade de Aplicação2:  30, 40, 50, 90 e 99;

• Grupo de Natureza de Despesa: 3 -  Outras Despesas Correntes;

• Funcional Programática: 13.392.2027.20KV

Finalidade: 

Realizar pesquisas, estudos e levantamentos sobre cultura e patrimônio afro-brasileiro 
visando incentivar o fortalecimento da identidade e da cidadania, por meio de:

• pesquisas com a população negra sobre suas condições socioculturais e 
políticas;

• realização de estudos e levantamentos, em parceria com órgãos públicos e 
privados, sobre cultura afro-brasileira e patrimônio, com recortes por gênero, 
religião, etnia, cor/raça e/ou educação;

• premiação de trabalhos acadêmicos sobre a cultura e patrimônio afro-
brasileiro;

• difusão dos resultados das pesquisas, levantamentos e estudos por meio de 
publicações;

• Tratamento, modernização, digitalização e atualização do acervo do Centro 
Nacional  de Informação e Referência da Cultura Negra.
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20KW - Proteção e Promoção das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e de 
Terreiros

• Fundação Cultural Palmares – UO1  42203;

• Modalidade de Aplicação2:  30, 40, 50, 90 e 99;

• Grupo de Natureza de Despesa: 3 -  Outras Despesas Correntes;

• Funcional Programática: 13.392.2027.20KW

 
Finalidade: 

Reconhecer e preservar as celebrações, saberes e fazeres, formas de expressões 
e lugares destinados às manifestações culturais afro-brasileiras e promover 
atividades para o desenvolvimento sustentável das comunidades remanescentes de 
quilombos, tradicionais e de terreiros. Dessa forma, a ação promove:

• apoio às ações de preservação, proteção, capacitação, manutenção, 
identificação e registro das comunidades quilombolas e de terreiros; 

• difusão da expressão cultural própria dessas comunidades por meio de 
publicações, vídeos, CD-roms, oficinas, eventos;

• aquisição de equipamentos; 

• promoção de editais e premiações; 

• formalização das certidões de autodefinição; 

• manutenção e acompanhamento do Cadastro Geral das Comunidades 
Certificadas; 

• apoio técnico às ações de identificação de Território Quilombola.
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Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro

Telefone: (61) 3424-0101 
E-mail: dpa@palmares.gov.br
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1 UO – Unidade Orçamentária – são os órgãos e as entidades que constam dos orçamentos da União. 
2 A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados diretamente ou mediante transferência financeira.  

A Fundação trabalha com a seguinte classificação:

30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal;

40 - Transferências a Municípios;

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;

90 - Aplicações Diretas; e

99 - A Definir

Foto: Acervo Grupo de Congada 13 de maio/ Goiânia-GO



MINISTÉRIO DA CULTURA 
Ministra 

Ana de Hollanda 
 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
Presidente 

Eloi Ferreira de Araujo 
 

Gabinete da Presidência 
Carolina Nascimento

Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira
Martvs das Chagas

 
Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro

Alexandro Reis

Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra
Carlos Moura

Procuradoria Geral
Dora Lúcia de Lima Bertúlio

Auditoria Interna
Ricardo Portocarrero Menezes

Coordenação Geral de Gestão Estratégica 
Simoni Andrade Hastenreiter (Substituta) 

 
Coordenação Geral de Gestão Interna

Claudinei Pirelli 
 

Assessoria Internacional
Tiago Cordeiro 

 
Assessoria de Comunicação 

Monica Santos

Representação da Fundação Cultural Palmares / Alagoas
Genisete de Lucena Sarmento

Representação da Fundação Cultural Palmares / Bahia
Verônica Nairobi Sales de Aguiar

Representação da Fundação Cultural Palmares / Rio de Janeiro 
Rodrigo Nascimento dos Santos
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