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Programa Afroempreendedor 

Com o advento do Decreto nº 36.680, de 20 de agosto de 2015, que regulamenta a Lei nº 5.447 

de 12/01/2015, que institui o Programa Afroempreendedor e dá outras providências, esta 

Subsecretaria contando com a colaboração da sociedade civil elaborou em consonância com os 

referidos marcos legais a Portaria Nº 161, de 28 de julho de 2017, que estabelece diretrizes para 

execução do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor e dá outras providências. 

 

Na referida Portaria está elencada a necessidade de ações integradas para consecução dos 

objetivos previstos para o estabelecimento do afroempreendedorismo no DF, em especial a 

realização de estratégias e ações com vistas a apoiar, promover, divulgar, capacitar, fomentar, 

incubar, acelerar e articular financiamentos para afroempreendedores de micro e pequenas 

empresas do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE).  

 
Objetivo geral: 
Promover o acesso ao mundo do trabalho para segmentos sociais historicamente discriminados 
como a população negra e os povos e as comunidades tradicionais, com vistas a promover 
igualdade de oportunidades para esses segmentos no mundo do trabalho e no 
empreendedorismo. 
 
Objetivo específico: 
Promover autonomia econômica de mulheres e da juventude negras, por meio de iniciativas 
empreendedoras coletivas relacionadas ao setor de serviços, à economia solidária, à economia 
criativa, ao cooperativismo e associativismo, notadamente o afroempreendedorismo, até 2021.  
 
Público Alvo: 
Mulheres Negras a partir de 18 anos; 
Jovens Negros a partir de 18 anos; 
Adolescentes negros e negras de 14 a 17 anos, (conforme previsto no Capítulo V da Lei 8069/90, 
Estatuto da Criança e do Adolescente); 
Povos e Comunidades Tradicionais; 
Afrodescendentes atendidos no Cadúnico; 
Afroempreendedores do setor informal e empresas familiares; 
Afroempreendedores de pequenas empresas, cooperativas e empreendimentos de economia 
solidária e criativa; 
Afroempreendedores da Agricultura familiar. 

 

A Subsecretaria de Igualdade Racial (SIR), unidade responsável pela articulação 

intergovernamental das políticas de promoção da igualdade racial. No cumprimento do princípio 

da transversalidade de políticas públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao 

racismo, a Subsecretaria de Igualdade Racial se faz presente em vários espaços intersetoriais 

instituídos por diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, a exemplo de Conselhos de 

Políticas Setoriais, Comitês de Monitoramento, Grupos de Trabalhos e Comissões. 

 

Desenvolve programas e projetos nas áreas de educação, saúde, 

segurança, juventude, empreendedorismo, entre outras, com o objetivo de 

promover os direitos das populações negra, ciganas e indígenas e de 

segmentos sociais inviabilizados e vítimas de preconceito. 

Promove também ações para combater a violação e garantir o respeito aos 

direitos dos negros, indígenas, comunidades tradicionais de matriz africana, 

ciganos, entre outros e gerência o Disque-Racismo (156 opção 7). 



Programa Afroempreendedor 

CICLO DE CAPACITAÇÕES 
 
A SEDESTMIDH, por meio da Subsecretária de Igualdade Racial, realiza diversas oficinas sobre 
o Prospera – Fundo de Geração de Emprego e Renda para afroempreendedoras (es), vinculadas 
(os) à Organizações da Sociedade Civil. As  oficinas são ministradas em parceria com a 
coordenação de microcrédito da Secretaria Adjunta do Trabalho. 
 
REALIZAÇÃO E APOIO DE FEIRAS 
Articulação e intercambio entre afroempreendedoras (es), com o Fórum de Mulheres do Campo e 
do Cerrado, com o Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno e empresas do 
setor privado, com vistas a geração de oportunidades e renda para mulheres negras, ciganas, 
indígenas, quilombolas e de terreiro.   
 
EMISSÃO DE CARTEIRAS DE ARTESÃ 
A Subsecretaria Igualdade Racial em articulação com a Subsecretaria de Políticas Para Mulheres 
e a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do DF realizam ciclos de capacitação e de cadastros 
para artesãs não formalizadas.  
 
RESULTADO ESPERADO 
 
• Empoderamento econômico e financeiro das mulheres negras participantes do projeto afro 

incubadora; 
• Fortalecimento das ações de educação para o desenvolvimento de competências com foco na 

educação financeira e empreendedorismo, voltados para adolescentes de 14 a 17 anos, em 
parcerias com instituições públicas e privadas de educação, ensino e pesquisa, escolas 
técnicas e profissionalizantes sem fins lucrativos; 

• Garantia da autonomia econômica da juventude negra participante do projeto afro incubadora, 
por meio de oferta de cursos de capacitação.  

• Ampliação da produção e sistematização de metodologias, estudos, e pesquisas sobre o 
afroempreendedorismo por meio da afro incubadora, nos setores de serviços, economia 
criativa, economia solidária, cooperativismo do Distrito Federal. 

• Ampliação da produção e sistematização de metodologias, estudos, e pesquisas por meio de 
pré-incubação, com vistas ao empoderamento da juventude negra nos territórios. 

  
BASE LEGAL 
  
Constituição Federal (título VIII, "Da Ordem Social", capítulo VIII, "Dos Índios"), além de outros dispositivos dispersos 

ao longo de seu texto e de um artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

Lei nº 12.288, de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial; 

Decreto Nº 6040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais; 

Decreto Nº 8750, de 9 de Maio de 2016, que institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

Decreto Nº 6.872, de 11 de nov. de 2016. Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial; 

Decreto nº 36.680, de 20 de agosto de 2015, que regulamenta a Lei nº 5.447 de 12/01/2015, que institui o Programa 

Afroempreendedor e dá outras providências. 

Portaria Nº 161, de 28 de julho de 2017, que estabelece diretrizes para execução do Plano Operativo do Programa 

Afroempreendedor e dá outras providências. 



Agradecimentos 

  

A Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos quer agradecer a cada cidadão que 

por meio de seu voto vem transformando de forma positiva a realidade 

que nos rodeia, assim como a cada cidadão anônimo e negro que vindo 

de outro qualquer rincão do mundo contribuiu na composição desta plural 

sociedade brasileira e brasiliense. Hoje, o Governo de Brasília constrói, 

há muitas mãos e sentimento único, o Programa Afroempreendedor do 

Distrito Federal com objetivo de alcançar não só as mentes, mas também 

os corações de aqueles que decidiram fazer de Brasília seu lar. 

Para tanto, ressaltamos que o fim alçado é a contribuição de muitas 

mãos e discussões nascidas nas diversas instâncias de poder, onde a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e seus atentos deputados 

sensibilizaram-se para transformar um desejo da população em Lei e 

depois a agarra dos servidores da Subsecretaria de Igualdade Racial em 

dar consequência aos vários artigos e parágrafos em um Decreto e Plano 

Operativo que culmina em uma Plataforma Executiva que dá voz e 

instrumentaliza cada pensamento e sonho sonhado por meio de uma 

política pública para a população negra do Distrito Federal.  



Mensagem da Subsecretaria de Igualdade Racial  

 

O grande paradoxo que julgamos apresentar na aplicação de políticas públicas 

afirmativas para a população negra no Distrito Federal, é que nossa história é 

única e, por vez, também somos a síntese do Brasil, plurais. Além de se juntar 

a isso que a intervenção do Estado necessita operacionalizar a legislação 

existente para trazer consequências positivas para quem está na ponta: a 

população negra que soma, hoje, 57,6% do conjunto de habitantes da capital. 

Mas, cabe ressaltar que há necessidade de fortalecer a segurança jurídica da 

produção intelectual, somado a isso, também é importante trazer à tona a 

discussão da implementação de políticas que atraiam capitais de risco e a 

fundo perdido para serem investidos não no mercado de emprego e sim no 

mundo do trabalho e, por último, a elevação do preparo formativo dos atores 

nas áreas de economia criativa, solidária, cooperativismo e setor de serviço 

para que assim se levante a qualidade, e o único, o ser pleno, em forma e 

densidade, passe a existir. 

A configuração geográfica e social do Distrito Federal é única, com isso 

levando o agente político muitas vezes a beneficiar de alguma forma parte da 

cidade, não por ser o melhor caminho de atuação e, sim, por motivos de 

conveniência administrativa e de distribuição geográfica. 

Embora seja politicamente complicado privilegiar algumas regiões 

administrativas em detrimento de outras, é necessário um despertar que 

integre todas e todos e com isso transformá-las em centros de produção de 

conhecimento, artes e cultura, bem como minorar as tensões sociais. 

Mas, quando falamos de políticas afirmativas, isso é fator chave de 

aproximação das políticas de Estado, pois a resistência dos grupos sociais 

que ali se encontram costuma diminuir. 

Mas, voltando aos fatores iniciais, a elevação do preparo na formação, 

empreendedorismo e empregabilidade dos atores negros da sociedade 

brasiliense ao que parece indicar são ainda mais importantes para mudar o 

atual status quo, pois um dos aspectos ocultos da crise da empregabilidade 

das áreas, além das globais, financeira e econômica para prosperar e para, 

ser cada vez mais, competitiva a produção do Distrito Federal são a 

modernização da tecnologia, a inovação e a constante evolução das 

habilidades dos atores sociais voltados para o empreendedorismo. 



Resumo 

  

Programa Criado pela Lei no 5.447, de 12 de janeiro de 2015 visa 

oportunizar e empoderar a população negra do Distrito Federal e Região 

Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE.  

As oportunidades apresentadas de consolidação de políticas públicas 

junto à população negra e comunidades tradicionais de matriz africana 

estão na ordem da economia criativa, solidária, etor de serviços e 

cooperativismo, entendendo-se que há, dentro das regras do Estado, 

uma conjuntura favorável para colocar em pé de igualdade a todos os 

que queiram competir na criação de mercados e desenvolvimento de 

empreendimentos com o acompanhamento do Governo de Brasília. O 

Decreto no 36.680 de 18 de agosto de 2015 instrumentaliza a Secretaria 

de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos a minorar a distância entre a população negra do 

Distrito Federal, que forma quase 60% de seu total e o Governo de 

Brasília, pois a plataforma de interação CRIAR, escola técnica aberta 

afroempreendedora é elo para mirar os mais distantes e necessitados 

pelas políticas públicas. Com objetivos de apoiar, promover, divulgar, 

capacitar, fomentar, incubar, acelerar e articular financiamentos, a 

plataforma busca investir de pronto na criação e manutenção de 400 

micro e pequenos afroempreendimentos, atingindo a marca mínima de 

21.900 postos de trabalho formais. 
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1. Marco Regulatório do Programa Afroempreendedor 

 
 

Criado pela Lei no 5.447, de 12 de janeiro de 2015 e regulamentado, pelo Decreto no 36.680 

de 18 de agosto de 2015, que institui o Programa Afroempreendedor no Distrito Federal e dá 

outras providências. O programa visa promover estratégias e ações com foco no 

fortalecimento e desenvolvimento de afroempreendedores e seus mercados no Distrito 

Federal, bem como o crescimento de iniciativas produtivas no universo da economia criativa, 

da economia solidária, cooperativismo e do setor de serviços. 

 

“A dinâmica socioeconômica da maioria das cidades de Brasília depende do 

Plano Piloto e, em muitas localidades, percebe-se a ausência do Estado, na 

gestão dessa relação de dependência. As desigualdades são evidentes: com 

menos de 10% da população de Brasília, o Plano Piloto concentra a grande 

maioria dos empregos existentes; a renda per capita do Plano Piloto é mais 

que o dobro da renda per capita média das demais Regiões Administrativas; 

além disso, o Plano Piloto chega a ter renda per capita mais que 10 vezes 

superior a de algumas cidades da Área Metropolitana”. 

Gov. Rodrigo Rollemberg, Programa de Governo, Eixo Programático Cidade. 

 

Partindo dessa miríade, foi constituído O Programa Afroempreendedor, iniciativa do Governo 

de Brasília por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos, e com a execução prevista das, Secretaria Adjunta de 

Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Secretaria Adjunta de 

Trabalho, Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social e Banco Regional de Brasília, com 

vistas a apoiar, promover, divulgar, capacitar, fomentar, incubar, acelerar e articular 

financiamentos para afroempreendedores de micro e pequenas empresas do Distrito Federal 

e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

O Programa Afroempreendedor terá a duração de 10 anos, perpassando a Década 

Internacional de Afrodescendentes 2015/2024 – com o subtítulo: reconhecimento, justiça e 

desenvolvimento, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo o Estado 

Brasileiro um de seus signatários. 



1.1. MARCO LEGAL | INTERNACIONAL 
 

 

O marco regulatório do Programa Afroempreendedor tem como princípios básicos a estrita 

observância da moralidade e da transparência, elementos motivadores para as ações dos 

Agentes Públicos, bem como regido pelos diplomas legais pertinentes, em que o Brasil é 

país signatário e sujeito a seguir diretrizes de comportamento, administrativas e de gestão 

social, nominadamente: 

 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

• Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis a Mulher (1948). 

• Convenção no 111 da Organização Internacional do Trabalho sobre Discriminação em 

Matéria de Emprego e Ocupação (1958). 

• Convenção no 100 sobre Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 

Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor (1951). 

• Convenção no169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 

Tribais (1989). 

• Declaração e Plano de Ação de Durban (2001). - adotados na III Conferência Mundial 

de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 

realizada em Durban, África do Sul, em 2001. 

• Documento Final da Conferência de Revisão de Durban (2009). 



1.1.2. MARCO LEGAL | NACIONAL 

 

Entendido como referencial de organização social e gestão administrativa, o Marco Legal 

Nacional segue os princípios propostos e assinados dentro do arcabouço jurídico nacional e 

legislação infraconstitucional. 

 

 

• Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988 (arts. 3o, 

IV 4o, VIII 5o, XLII). 

• Lei Orgânica do Distrito Federal, de 03 de junho de 1993. 

• Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 

• Lei n. 9.459, de 13 de maio de 1997. Altera os arts. 1o e 20 da Lei Caó (Lei n. 7.716, de 5 

de janeiro de 1989) e acrescenta o parágrafo 3o ao art. 140 do Código Penal. 

• Estatuto da Igualdade Racial – Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010. 

• Decreto no 4.886, de 20 de novembro de 2003, que institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. 

• Decreto no 8.750, de 9 de maio de 2016, que institui o Conselho Nacional dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. 

• Lei 6.815/1980, define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. 

• Decreto no 36.680 de 18 de agosto de 2015, que regulamenta a Lei no 5.447, de 12 de 

janeiro de 2015, que institui o Programa Afroempreendedor no Distrito Federal. 

• Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a organização e o  

funcionamento das Cooperativas de Trabalho. 

• Lei no 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. 

• Lei no 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para 

a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de 

pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 

de Empresas e Negócios - REDESIM. 

• Decreto n° 33.579, de 06 de julho de 2012, que institui a Política para Inclusão Social da 

População em Situação de Rua do Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 

a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 

inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação. 



1.1.3. OBJETIVOS DO PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR 

 

 
 

• incentivar à criação e à manutenção de micro e pequenas empresas de propriedade de 

pessoas autodeclaradas negras; 

• promover a igualdade de oportunidades para a população negra; 

• adotar políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda 

voltados para a população negra; 

• assegurar o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários; 

• assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com 

ações afirmativas para mulheres negras; 

• apoiar iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras; 

• promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração das populações 

negra, indígena, quilombola e cigana no mercado de trabalho, com destaque para a 

juventude e as trabalhadoras domésticas; 

• promover o desenvolvimento sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, com 

vistas a reconhecer, fortalecer, e garantir os direitos destes povos e comunidades, inclusive 

os de 

• natureza territorial, socioambiental, econômica, cultural e seus usos e costumes, 

conhecimentos tradicionais, ancestrais, saberes e fazeres, suas formas de organização e 

suas instituições; 

• promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho e combater as 

discriminações ao acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupação; 

• combater o racismo nas instituições públicas e privadas, fortalecendo os mecanismos de 

fiscalização quanto à prática de discriminação racial no mercado de trabalho; 

• promover a capacitação e a assistência técnica diferenciadas das comunidades negras, 

indígenas e ciganas; 

• ampliar as parcerias dos núcleos de combate à discriminação e promoção da igualdade de 

oportunidades, das superintendências regionais do trabalho, com entidades e associações 

do movimento negro e com organizações governamentais; 

• capacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão etnicorracial nas políticas 

públicas de trabalho e emprego; 

• ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária nos grupos produtivos 

organizados de negros, com recorte de gênero e idade; 

• garantir sistema de incentivo fiscal para empresas que promovam a igualdade racial; 

• gerar ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio a 

incubadoras de empreendimentos; 

• gerar ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio a 

aceleradoras de empreendimentos; 

• promover ambiente favorável a recuperação de capitais e ou pagamento de dívidas. 



1.1.4. EIXOS DO PROGRAMA 

 
 

AFROEMPREENDEDORISMO 

Promover o fomento técnico e financeiro aos empreendimentos e iniciativas produtivas no 

universo da economia criativa, da economia solidária, cooperativismo e do setor de serviços, a 

ser desenvolvido a partir do apoio, da promoção e do estímulo à criação de incubadoras, 

aceleradoras e linhas de financiamento específicas para os empreendimentos de propriedade 

de pessoa auto declarada negra. 

 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

Promover o desenvolvimento de políticas e programas de formação profissional, de emprego 

e de geração de renda voltados para a população negra, incorporando a perspectiva de 

gênero, raça, etnia e geracionalidade em todas as ações do governo, assim fortalecendo as 

ações de desenvolvimento econômico e social no distrito Federal. Também, visa assegurar a 

igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive 

mediante a implementação de medidas buscando a promoção da igualdade nas contratações 

do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações 

privadas. 

 

GÊNERO 

Promover a inclusão produtiva das mulheres negras, desenvolvendo programas de geração 

de emprego e renda, programas de renda mínima, com prioridade para mulheres chefes de 

família, assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, 

com ações afirmativas para mulheres negras, bem como promover relações de trabalho não 

discriminatórias, com equidade salarial, de formação, de qualificação profissional e de acesso 

a cargos de direção. E por fim combater as discriminações de sexo, raça e etnia, idade e 

orientação sexual no trabalho. 

 

EDUCAÇÃO 

Promover o fomento e articulação de programas de educação para o desenvolvimento de 

competências criativas e inovadoras nas áreas técnicas e de gestão, voltados para 

profissionais e empreendimentos, em parcerias com instituições públicas e privadas de 

educação, ensino e pesquisa, bem como o apoio e articulação com as escolas técnicas e 

profissionalizantes e organizações sem fins lucrativos. 

   

DIRETOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA 

Garantir o empoderamento do programa pela população por meio de ações e transversalidade 

de políticas públicas como os programas Brasília Cidadã e o Programa Cultura de Paz, com 

vistas a articular, promover e estimular a criação de redes sócio protetivas com as forças de 

segurança e secretarias de políticas sociais que atendam diretamente à comunidade escolar, 

bem como ofertar atividades culturais, palestras de conscientização, aulas de reforço, doação 

de materiais, entre outros. 



1.1.4. EIXOS DO PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

MACROTERRITÓRIOS 

Promover a implementação de metodologias, programas, projetos e ações que permitam 

institucionalização nos macro territórios de cidades criativas e polos produtivos. Assim, 

logrando a conquista de espaços que tenham potencial para serem considerados 

microterritórios afroempreendedores e, dessa forma, possam potencializar a geração de 

trabalho, emprego e renda. 

 

ESTUDOS E PESQUISAS 

Realizar o monitoramento dos Afroempreendimentos com a produção e sistematização de 

estudos, capacitação e pesquisas sobre os diferentes setores: setor de serviços, economia 

criativa, economia solidaria e cooperativismo e sua importância relativa na estrutura 

econômica e social do Distrito Federal. 

 

FOMENTO A REDES DE AFROEMPREENDIMENTOS 

Promover o fomento técnico e financeiro à criação e promoção de redes de 

afroempreendedores do Distrito Federal, no intuito de fortalecer economicamente e 

socialmente os macroterritórios nas áreas de economia criativa, economia solidaria, 

cooperativismo e setor de serviços por meio de práticas inovadoras, inclusivas e 

sustentáveis. 

 

FINANCIAMENTO 

Desenvolver, propor e executar linhas de financiamento e de implantação de infraestrutura 

do Programa Afroempreendedor, por meio de convênios, acordos, ajustes ou quaisquer 

outros instrumentos que disciplinam a transferência de recursos financeiros de dotações 

consignadas nos Orçamentos Fiscais e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 

entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou 

entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 

ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução do programa 

afroempreendedor, envolvendo a realização de projetos, atividades, serviços, aquisição de 

bens ou eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 



1.1.5. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES  

DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Cabe à Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos: 

 

• Coordenar o Programa Afroempreendedor; 

• Adotar políticas de fomento para a participação e adesão das Secretarias de Estado, 

Regiões Administrativas, Órgãos Especializados, Entidades Públicas, pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais 

cujos objetivos tenham afinidade com os temas abrangidos pelo Programa 

Afroempreendedor; 

• Articular programas, projetos e ações a serem pactuados no âmbito do Programa 

Afroempreendedor e executados sob a gestão da Secretaria Adjunta de Trabalho, 

Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social e Banco Regional de Brasília com 

vistas a financiar, apoiar, promover e capacitar afroempreendedores do Distrito 

Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico; 

• Adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na 

execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas na Lei no 

12.288, de 20 de julho de 2010, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos 

orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente 

nas áreas de educação, emprego e renda e desenvolvimento regional; 

• Realizar seu monitoramento e criar instrumentos para aferir a eficácia do programa; 

• Apoiar a realização de conferências regionais e distrital sobre a temática; 

• Garantir divulgação e ampla publicidade do Programa Afroempreendedor; 

• Estabelecer a Rede do Distrito Federal de Micro e Pequenos Afroempreendedores; 

• Estabelecer ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e 

apoio a incubadoras de empreendimentos; 

• Estabelecer ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e 

apoio a aceleradoras de empreendimentos. 



1.1.6. PÚBLICO ALVO 
 

 

• Mulheres Negras a partir de 18 anos; 

• Jovens Negros a partir de 18 anos; 

• Adolescentes de 14 a 17 anos; 

• Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Afrobrasileira; 

• Povos e Comunidades Tradicionais; 

• População Carcerária. 

 

1.1.7. PERFIL 
 

O Programa Afroempreendedor visa apoiar empreendedoras (es)das áreas de Economia 

Solidária, Economia Criativa, Cooperativismo e do Setor de Serviços, por meio da plataforma 

CRIAR, garantindo estratégias de apoio a gestão de afroempreendimentos ou empresas em 

todas as etapas do processo. 

 

1.1.8. FINANCIAMENTO DO PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR 
 

Caberá a Subsecretaria de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento 

Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos a coordenação técnica orçamentária, 

com vistas a articulação de programas de linhas de crédito, advindos do Fundo de Apoio ao 

Trabalhador – FAT, e Programa de Geração de Renda - PROGER (BRB) destinados a 

financiamento de equipamentos, reforma e ampliação de micro e pequenas empresas. 

 

Caberá à Subsecretaria de Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos: 

 

A coordenação técnica administrativa, com vistas a adotar medidas que garantam, em cada 

exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao 

financiamento das ações previstas na Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, explicitando, entre 

outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da 

igualdade, especialmente nas áreas de educação, emprego e renda e desenvolvimento regional. 

Os recursos destinados às linhas de crédito do Programa Afroempreendedor serão 

provenientes: 

 

• do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; 

• de recursos orçamentários da União; e 

• de recursos orçamentários do Distrito Federal 

• de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público. 



1.1.9. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
 

Será elaborada em consonância com o planejamento estratégico em médio prazo da 

Subsecretaria de Trabalho da Secretaria de Estadode Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, além de observar as prioridades, as diretrizes, 

as áreas de resultado e os programas definidos no Plano Plurianual Anual Governamental – 

PPAG de 2016 - 2019. 

 

 O PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR  

 

Também será incorporado na Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA. O trabalho de 

revisão do PPAG para os exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, será alinhado e adequado 

aos programas e ações revisados ao conteúdo da proposta orçamentária. 

Outro ponto de destaque no processo de elaboração do Proposta de Lei Orçamentária Anual - 

PLOA, será a revisão do ordenamento institucional e programático da aplicação dos recursos 

da Secretaria de Estado de Trabalho Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos. 

Ressalta-se que os trabalhos da proposta orçamentária deverão ser conduzidos de forma 

integrada entre os órgãos e entidades da nova estrutura organizacional, a fim de definir com 

melhor qualidade o centro de custo orçamentário e a forma de alocação de recursos ao 

programa e suas ações intersetoriais. Na mesma linha de entendimento, deverão ser 

observadas as diretrizes e metas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2015. 

Por fim, a sustentabilidade do Programa Afroempreendedor se dará por meio da utilização dos 

recursos advindos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, buscando atingir até 10% (dez 

por cento) dos recursos direcionados ao Distrito Federal. Bem como garantir 50% (cinquenta 

por cento) dos recursos do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER. 

 



1.1.10. TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO 
 

A Macro territorialidade, no Programa Afroempreendedor mostra-se por meio de atores como o 

Governo de Brasília, o mercado e a própria população negra moradora do Distrito Federal, que 

por meio de um processo relacional (por Localização Geográfica, por Índice de 

Desenvolvimento Humano, por Índice de violência, por Renda e por Emprego/Desemprego) 

atuam no interior dos territórios designados no Programa Afroempreendor e, que a sua vez, 

constituiu uma micro territorialidade que produz mudança em seu ambiente por meio da 

confluência e contradição de esforços das estruturas macro. 

 

MACRO TERRITÓRIO SUL 

O macro território sul tem representatividade de 266.188 autodeclarados da população negra. E 

as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Gama (81.318), Santa Maria 

(78.543), Recanto das Emas (82.381) e Riacho Fundo II (23.946). 

 

MACRO TERRITÓRIO SUDESTE 

O macro território sudeste tem representatividade de 527.839 autodeclarados da população 

negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Samambaia 

(128.845), Ceilândia (255,800), Taguatinga (106.393) e Brazlândia (36.801). 

 

MACRO TERRITÓRIO NORTE 

O macro território norte tem representatividade de 198.616 autodeclarados da população negra. 

E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Planaltina (114.523), 

Sobradinho (33.920), Sobradinho II (50.913). 

 

MACRO TERRITÓRIO NOROESTE 

O macro território noroeste tem representatividade de 125.509 autodeclarados da população 

negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Itapoã (35.168), 

Paranoá (31.419) e São Sebastião (58.922). 

 

MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO SUL/SUDESTE 

O macro território sul/sudeste tem representatividade de 149.844 autodeclarados da população 

negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Águas Claras 

(44.129), Vicente Pires (31.323), Guará (50.797) e Estrutural (23.595). 

 

MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO SUL/NORTE 

O macro território sul/norte tem representatividade de 39.349 autodeclarados da população 

negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Núcleo Bandeirante 

(10.971), Riacho Fundo I (18.984) e Candangolândia (9.394). 

 

MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO NORTE 

O macro território intersecção norte tem representatividade de 12.269 autodeclarados da 

população negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Fercal 

(6.226) e Varjão (6.043). 



1.1.10. TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO 
 

MACRO TERRITÓRIO CENTRAL 

O macroterritório área central tem representatividade de 115.715 autodeclarados da população 

negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Brasília (64.126), Lago 

Sul (5.909), Lago Norte (9.337), Park Way (7.555), Sudoeste/Octogonal (12.772), Cruzeiro 

(14.415) e S.I.A. (1.601).  

Em 2010 a população do Distrito Federal era de 2,5 milhões de habitantes, dos quais 56,2% 

declararam-se pretos, pardos, verificando de forma detalhada, entre as regiões administrativas 

(RAs), as que apresentam os maiores percentuais de negros em sua população são 

SCIA/Estrutural (77,6%), Fercal (71,8%), SãoSebastião (69,5%) e Varjão (69,3%), notadamente 

locais conhecidos por rendimentos baixos. Por outro lado, as menores proporções foram 

encontradas nas RAs de maior poder aquisitivo: Lago Sul (20,1%), Sudoeste/Octogonal (25,7%) e 

Lago Norte (28,4%). 

 

REGIÃO ADMINISTRATIVA 

A Região Administrativa se caracteriza como uma Micro territorialidade que recebe a influência de 

ambos os atores, porém, isso não quer dizer que é uma estrutura passiva, pois auto se organiza e 

constrói sua própria lógica e sua territorialidade neste processo. Os moradores se envolvem neste 

processo relacional que imbrica a educação, política e a produção econômica. 

 

1.1.12. ÁREAS / SETORES DE ATUAÇÃO 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Entende-se por Economia Solidária “conjunto de atividades econômicas – de produção, 

distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas e realizadas solidariamente por 

trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária”. Esse conceito geral 

explicita os valores e princípios fundamentais da Economia Solidária: cooperação, autogestão, 

solidariedade e dimensão econômica. 

 

ECONOMIA CRIATIVA 

Entende-se por Economia Criativa o conjunto de atividades econômicas que dependem do 

conteúdo simbólico e tem a criatividade como o principal fator para a produção de bens e 

serviços. Tais produtos têm estreita relação com aspectos econômicos, culturais e sociais que 

interagem com a tecnologia e propriedade intelectual. 

 

COOPERATIVISMO 

Entende-se por cooperativismo a associação de pessoas que se unem, voluntariamente, para 

satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma 

empresa de propriedade comum e democraticamente gerida. É uma cultura baseada na 

solidariedade, confiança e na ação coletiva. 

 

SETOR DE SERVIÇOS 

Entende-se por Setor de Serviços as atividades que envolvam as provisões de serviços tanto 

para outros negócios como para consumidores finais, com foco na interação entre pessoas, 

proporcionando um produto ou serviço que satisfaça os anseios dos demandantes. Estes podem 

estar envolvidos como transportes, vendas e distribuição de bens dos produtores aos 

consumidores; podem ser também de outros serviços não ligados diretamente ao produto final. 



1.1.13. METAS 
 

O Programa Afroempreendedor estabelece metas qualitativas para efetivação das políticas de 

geração de trabalho, emprego e renda; de cidadania e de inclusão produtiva, voltadas a 

população negra do Distrito Federal, aqui expressas: 

 

• Instituir a Escola Técnica Aberta de Afroempreendedorismo - CRIAR que objetiva ser uma 

plataforma executiva do programa afroempreendedor, com vistas a apoiar, promover, divulgar, 

capacitar, fomentar, incubar, acelerar e articular financiamentos para afroempreendedores de 

micro e pequenas empresas;  

• Destinar 60% dos recursos do programa as afroempreendedoras até 2026; 

• Garantir a inclusão de adolescentes de 14 a 17 anos no programa afroempreendedor até 2026; 

• Garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados população 

carcerária no programa afroempreendedor até 2026; 

• Garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados a pessoas atendidas 

no Cadúnico; 

• Garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados a domésticas e 

diaristas por meio do programa até 2026; 

• Implantar o programa afroempreendedor em 100% das estruturas que são administradas pela 

Subsecretaria de Trabalho até 2026; 

• Implantar ambiente online da plataforma do Programa Afroempreendedor dentro dos sistemas 

da Subsecretaria de Trabalho e áreas afins, até novembro de 2016; 

• Promover e divulgar 01 (uma) pesquisa anual sobre tópicos do afroempreendedorismo e seus 

atores no Distrito Federal até 2026; 

• Promover meios para confecção, produção e divulgação de materiais didáticos e comunicação 

sobre a temática em multiplataformas, até 2026. 

 

1.1.14. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

• Incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas 

autodeclaradas negras; 

• Promover a igualdade de oportunidades para a população negra; 

• Adotar políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda 

voltados para a população negra; 

• Assegurar o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários; 

• Assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações 

afirmativas para mulheres negras; 

• Apoiar iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. 

 



1.1.15. A CONDUÇÃO DO PROGRAMA 
 

Caberá à Subsecretaria de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento 

Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos: 

 

• A coordenação técnica orçamentária de seleção e financiamento dos empreendimentos 

do Programa Afroempreendedor. 

 

Caberá à Subsecretaria de Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos: 

 

• A coordenação técnica administrativa dos empreendimentos, parceiros, conveniados e a 

Comissão de Apoio ao Programa Afroempreendedor. 

 

Caberá a Secretaria Adjunta do Desenvolvimento Social  

 

• A coordenação técnica de assistência social, com vistas a garantir e efetivar a 

transversalidade do direito à proteção social para a população em situação de 

vulnerabilidade e risco social, dentro do programa afroempreendedor. 

 

1.1.16. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 
A elegibilidade das (os) empreendedoras (es) para participação no Programa 

Afroempreendedor: 

 

• Adesão voluntária ao programa; 

• As candidatas (os) que se autodeclaram negros ou pardos (conforme recomendação 

002/2016 -CNDH); 

• As candidatas (os) a partir de 18 anos de idade; 

• As candidatas (os) não poderão ter restrição no Banco Central; 

• As candidatas (os) deverão entregar documentos descritos nos futuros editais, site do 

programa e ou outras formas que a coordenação do programa achar necessário; 

• Preenchimento da ficha perfil (diagnóstico) que será disponibilizada online; 

• Elaboração do plano de ação cujo modelo será disponibilizado online; 

• Pactuação a partir da análise e parecer do plano de ação realizada pela coordenação do 

programa; 

• Assinatura do Termo de Compromisso entre a coordenação do programa e 

empreendedores; 

• Execução do Plano de ação; 

• Monitoramento da execução do plano de ação pela coordenação do programa. 

 



1.1.17. CONDIÇÕES PARA ADESÃO 

 

Participantes: 

Microempreendimentos do setor informal e empresas familiares; 

Micro e pequenas empresas, cooperativas e empreendimentos de economia solidária e 

criativa; 

Os empreendimentos devem ter personalidade jurídica própria. 

1.1.18. CONTRA PARTIDA 

ADEQUAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DO EMPREENDIMENTO: 

Previsão de mecanismos de combate às práticas de discriminação (gênero, raça, etnia, 

estado gestacional e orientação sexual); 

Previsão de mecanismos de combate à ocorrência de assédio moral e  sexual; 

Previsão de práticas de sensibilização voltadas para a equidade de gênero e raça na cadeia 

de relacionamentos da organização; 

Previsão de mecanismos com vistas a coibir a exploração do trabalho infantil; e 

Estar em dia com as obrigações trabalhistas. 

 

1.1.19. COMISSÃO DE APOIO AO PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR 

A Comissão de Apoio ao Programa, cujo objetivo geral é subsidiar a formulação, a 

implantação e o monitoramento de Programas, Projetos e Ações em consonância com a Lei 

no 5447 de 12/01/2015, visando o avanço da equidade e igualdade étnico racial, bem como 

ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária com recorte de gênero e idade 

dos afroempreendimentos do Distrito Federal. 

A Comissão de Apoio ao Programa Afroempreendedor será formada por 16 (dezesseis ) 

membros, sendo: 

08 (oito) oriundos do Governo do Distrito Federal, sendo: 

02 (dois) da Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos; 

02 (dois) da Secretaria Adjunta de Trabalho, 1.1.19.1.4. 02 (dois) do Banco Regional de 

Brasília e 1.1.19.1.5. 02(dois) da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social, 

E 08 (oito) advindos da sociedade civil organizada, que deverão ser representados por 06 

(seis) representantes de diferentes movimentos sociais e 02 (dois) pesquisadores (as) de 

universidades que pesquisem, nas diversas áreas do conhecimento, os aspectos 

econômicos e produtivos da população negra. 

Todos os membros da referida Comissão serão designados por meio de Portaria, a ser 

publicada posteriormente no DODF. 



 

1.1.19. COMISSÃO DE APOIO AO PROGRAMA 

AFROEMPREENDEDOR 
 

O Regimento Interno será elaborado e posteriormente pelos membros da Comissão. 

As atribuições específicas da Comissão de Apoio ao Programa Afroempreendedor são: 

 

• Elaborar propostas que visem à promoção da equidade e igualdade étnicorracial e 

afroempreendedorismo; 

• Apresentar subsídios técnicos e políticos voltados para o afroempreendedorismo no 

processo de implementação, monitoramento e avaliação de políticas e programas 

governamentais; 

• Elaborar, pactuar e acompanhar a execução de propostas de intervenção conjunta nas 

diversas instâncias, secretarias e órgãos do Distrito Federal; 

• Participar de projetos intra e intersetoriais relacionadas à inclusão produtiva da População 

Negra por meio do afroempreendedorismo; 

• Pactuar com os centros de formação da Subsecretaria de Trabalho a inclusão da temática 

nos cursos de formação, capacitação, extensão, graduação e pós-graduação e no 

desenvolvimento de pesquisas; 

• Identificar, sistematizar e disponibilizar informações e dados para o desenvolvimento de 

programas e pesquisas relativas ao Afroempreendedorismo; 

• Estabelecer a Rede do Distrito Federal de Micro e Pequenos Afroempreendedores; 

Caberá à Subsecretaria de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento 

Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos a coordenação técnica da Comissão de 

Apoio ao Programa Afroempreendedor e á Subsecretaria de Igualdade Racial a Coordenação 

Administrativa. 

• Os membros da Comissão de Apoio ao Programa Afroempreendedor não receberão 

qualquer tipo de gratificação para o seu exercício, sendo considerado trabalho de relevância 

pública. 

• Poderão ser convidadas a participar, sempre que necessário, pessoas e representantes de 

instituições que contribuam para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. 

• As despesas decorrentes do funcionamento da Comissão de Apoio ao Programa 

Afroempreendedor ficarão à cargo da Subsecretaria de Trabalho da Secretaria de Estado de 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do 

Distrito Federal. 

A Comissão de Apoio ao Programa terá a finalidade de assessorar a coordenação do 

Programa nas seguintes etapas de: 

 

• Implementação - A Comissão de Apoio ao Programa receberá da Coordenação do 

Programa Afroempreendedor o plano de ação anual e o planejamento estratégico plurianual 

do programa, afim de colaborar e monitorar , os resultados futuros; 

• Monitoramento - acompanhar a implementação das ações e, emitir parecer e relatórios sobre 

o monitoramento das atividades desenvolvidas pelas secretarias e instituições que fazem a 

gestão do programa, incluindo visitas de monitoramento; 

• Avaliação - avaliar os resultados alcançados pelos afroempreendimentos participantes do 

programa e apresentar relatório semestral de avaliação das metas alcançados ou não, pelas 

secretarias e instituições que fazem a gestão do programa.  



1.1.20. A PLATAFORMA DO PROGRAMA 
 
A Escola Técnica Aberta de Afroempreendedorismo - CRIAR é umaplataforma executiva do 
programa afroempreendedor, com vistas aapoiar, promover, divulgar, capacitar, fomentar, 
incubar, acelerar earticular financiamentos para afroempreendedores de micro e pequenas 
empresas. 
 
Os projetos desenvolvidos pela Escola Técnica Aberta de Afroempreendedorismo - CRIAR 
abrangem as áreas de educação, de treinamento e capacitação de empreendedores e 
profissionais das mais diversas áreas, por meio da metodologia de instituições públicas e 
privadas de ensino, pesquisa e educação. 
 
A Criar manterá espaços específicos para o apoio e fomento à Economia Criativa, Economia 
Solidária, Cooperativismo e Setor de Serviços, onde realizará capacitações, workshops, 
palestras, exposições, oficinas, feiras de negócios, jogos de empresas, além de oferecer 
escritório compartilhado com infraestrutura completa, direcionado a afroempreendedores. 
 
A CRIAR Online oferecerá cursos a distância na área de educação, capacitação e formação 
com foco no afroempreendedorismo, além de treinamentos presenciais realizados em suas 
subsedes Fábrica Social Estrutural, Agência do Artesão CONIC, Espaço 112 sul e Box da 
Torre. 
A CRIAR manterá um departamento de estratégia, apoio e gestão, que prestará consultoria ao 
afroempreendedor em todas as etapas do processo. 
 
A CRIAR contará com parcerias entre as Secretarias de Cultura, de Turismo, Ciência e 
Tecnologia, entre outras responsáveis pela organização, realização e apoio de eventos, feiras e 
turismo. 
 
A Escola Técnica Aberta de Afroempreendedorismo - CRIAR também opera como Incubadora 
e Aceleradora de micro e pequenas empresas voltadas aos afroempreendedorismo, por meio 
de articulação de programas de linhas de crédito, advindos do Fundo de Apoio ao Trabalhador 
– FAT, e PROGER (BRB) destinados a financiamento de equipamentos, reforma e ampliação 
de micro e pequenas empresas. 
 
1.1.20.1. MISSÃO INSTITUCIONAL 
 
A Escola Aberta Técnica de Afroempreendedorismo - CRIAR tem por missão formular e 
executar a política de afroempreendedorismo desenvolvidas pelo Governo do Distrito Federal, 
integrando-se a Rede do Distrito Federal de Micro e Pequenos Afroempreendedores. 
 
VISÃO 
Ser referência nacional no desenvolvimento e execução de políticas de inclusão produtiva e de 
desenvolvimento econômico por meio do afroempreendedorismo. 
 
VALORES 
Os valores professados pela equipe técnica da CRIAR são aqueles inerentes à natureza e à 
atuação do órgão, enquanto parte da administração pública direta: 
 
• Respeito aos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e 

transparência da administração pública; 
• Assegurar a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra; 
• Assegurar o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários de programas e 

projetos desenvolvidos; 
• Gestão de processos voltada para desempenho e metas; 
• Aproveitamento e respeito às competências específicas dos membros da equipe; 
• Foco no valor agregado à sociedade. 



1.1.20.4. EIXOS DE ATUAÇÃO 
 
 
Reconhecimento 
• Desenvolvimento e incentivo de mecanismos com foco na população negra, com objetivo de 

promover os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, civis e políticos dos povos e 
comunidades tradicionais, com vistas ao desenvolvimento do Distrito Federal e da Região 
Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 
 

Pesquisa e identificação  
• Desenvolvimento e incentivo de pesquisas de base para os demais eixos de atuação, com 

previsão de parcerias com entidades de pesquisa e transmissão de conhecimento. Bem 
como Apoiar os Observatórios de Economia Criativa, Solidaria, Cooperativismo e Setor de 
Serviços, que têm o objetivo de produzir e difundir pesquisas, dados e informações sobre as 
respectivas áreas de empreendedorismo, bem como estimular o debate entre estudiosos, 
especialistas, agentes governamentais e representantes setoriais, acerca dos impactos das 
referidas economias na sociedade. 
 

Educação 
• Desenvolvimento e incentivo de metodologias, laboratórios, materiais didáticos, softwares e 

jogos em multiplataforma com foco no empreendedorismo, por meio de estratégias de 
inovação, com critérios de desenvolvimento econômico, social e regional com equidade e 
igualdade de oportunidades, com vistas a eliminar os gargalos técnicos e subsidiar os 
empreendimentos da economia criativa, solidária, cooperativismo e do setor de serviços por 
meio de capacitações, cursos e eventos de qualificação em todas as suas áreas de atuação. 
 

Monitoramento e fiscalização 
• Fiscalização e avaliação periódica das metas pautadas na assinatura dos instrumentos 

legais; diagnóstico, prognóstico, recomendações, notificações e verificação do cumprimento 
dos objetivos propostos. 

 
Articulação em rede  
• Divulgação, promoção e valorização parceria com outras instituições públicas e privadas, 

para promoção de eventos educativos, participativos e informativos, além de produção de 
material didático e editorial multiplataforma. 
 

Gestão 
• Coordenar programas, projetos e ações no planejamento, implantação, implementação, 

fiscalização e intervenção da Rede do Distrito Federal de Afroempreendimentos, com vistas 
a possibilitar intercâmbio, trocas de experiências, desenvolvimento de negócios e 
fortalecimento dos referidos empreendimentos. 



 
 
1.1.20.5.  METAS QUANTITATIVAS 
 
 
• Atender aproximadamente a 400 afroempreendimentos até 2026, buscando a promoção dos 

impactos positivos gerados na população; 
• Alavancar e garantir a contratação de no mínimo 21.200 trabalhadores, visto as micro e 

pequenos empreendimentos terem a capacidade de contratação legal de 1>19 e de 20>99 
• respectivamente; 
• Promover e apoiar edições anuais de audiências públicas, seminários, conferências, 

palestras e workshop, contemplando a temática do desenvolvimento da Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RIDE), estimulando o potencial 
econômico da região, até 2026. 
 

 

1.1.20.6. METAS QUALITATIVAS 
 

• Promover a inclusão produtiva das mulheres negras, desenvolvendo programas de geração 

de emprego e renda, programas de renda mínima, com prioridade para mulheres chefes de 

família; 

• Promover programas, projetos e ações de inserção e formação para o trabalho, voltados 

para jovens e adultos que respondam às demandas e necessidades reais do setor produtivo; 

• Promover o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, com programas específicos 

de extensão científica e tecnológica e incentivo ao empreendedorismo; 

• Criação de mecanismos de atração junto aos jovens que cumprem medidas socioeducativas 

fora das unidades de internação; 

• Promover programas, projetos e ações para o envolvimento da comunidade e dos familiares 

das pessoas em privação de liberdade, com atendimento diferenciado, de acordo 

• com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando suas 

necessidades educacionais específicas; 

• Promover programas, projetos e ações a fim de garantir a inclusão de adolescentes de 14 a 

17 anos no programa afroempreendedor; 

• Promover programas, projetos e ações a fim de garantir a inclusão, capacitação profissional 

e geração de renda, voltados população carcerária no programa afroempreendedor; 

• Promover programas, projetos e ações a fim de garantir a inclusão, capacitação profissional 

e geração de renda, voltados a pessoas atendidas no Cadúnico;  

• Promover programas, projetos e ações a fim de garantir a inclusão, capacitação profissional 

e geração de renda, voltados às domésticas e diaristas por meio do programa. 



2. MARCO CONCEITUAL DO PROGRAMA AFROEMPREENDEDOR 
 
Embora se conheça o precário universo de estudos dedicados à temática do 
empreendedorismo com foco na população negra. O BRASIL e, em especial, o Distrito Federal, 
nos últimos anos, não têm direcionado recursos suficientes para solidificar uma base de dados 
que permita direcionar e empreender esforços para conhecer, sistematizar e aplicar modelos 
de desenvolvimento, gerando ambientes positivos que atinjam às populações menos favorecida 
pelas políticas públicas. Ainda mais, quando trazemos à luz temas que atendam um grupo da 
população: a população negra. 
 
O tema do empreendedorismo nas políticas públicas é uma inovação e precisa ser apresentado 
e adaptado aos diferentes grupos de brasileiros. Hoje, a população do Distrito Federal é  
composta por 56,2% de pretos e pardos, segundo dados da Companhia de Planejamento do 
Planalto - CODEPLAN. O paradoxo que se apresenta no caso em tela, é ser uma maioria, 
porém, as políticas públicas que miram à sociedade de maneira difusa continuam a não 
observar o cenário, uma vez que embora a população negra do Distrito Federal seja maioria, a 
organicidade e representação social passa por uma disparidade de raça e gênero no momento 
de aplicar-se e direcionar políticas de qualidade que atendam à população. 
 
Estudos recentes apresentados pela Pesquisa de Amostra de Domicílio - PDAD/2013, diz que 
no Distrito Federal, a população negra está fortemente concentrada nas áreas de baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH. Para este diagnóstico, dividimos o Distrito Federal em 
quatro macroterritórios fazendo associação de localização geográfica, índice de emprego e 
desemprego, índice de violência, renda e gênero. 
 
Transformados em indicadores e associados formamos os territórios de atuação: 
macroterritório sul: Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II; macroterritório 
sudeste: Samambaia, Ceilandia, Taguatinga e Brazlandia; macroterritório noroeste: São 
Sebastião, Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II; macroterritório norte: Itapuã, Paranoá, 
Varjão. 
 
Essas associações e números apresentam o paradoxo do centro/periferia, pois as áreas como 
Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Sudeste e Park Way que geograficamente se 
encontram no centro da capital e são as de maior IDH, maior renda, além de forma  
predominante apresentar os menores índices de violência e desemprego, têm situação adversa 
e é destacar, pois algumas Regiões Administrativas são pontos considerados fora da curva e 
contrariam a lógica imaginada, uma vez que são áreas que apresentam números maiores ou 
iguais aos apresentados nos macroterritórios que estão mais distantes do centro e impactos 
negativos maiores sobre a população negra que vive em micriterritórios como: Varjão, 
Estrutural, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Candangolandia, Guará, Águas Claras, 
Vicente Pires. 
 
Atento ao cenário apresentado, o Governo do Distrito Federal busca apresentar soluções que 
develem o cerne do problema e desenhem iniciativas que proporcionem efeitos positivos para 
interferir na realidade social e percepção da elevação da autoestima da população negra. 
Assim, é providencial definir de pronto afroempreendedorismo, bem como apresentar ações 
que motivem a uma maior participação e compromisso da sociedade em mudar os números 
alapardados pela falta de compreensão e interesse de governos passados. 



GLOSSÁRIO 
 

Programa afroempreendedor 

 

Criado pela Lei no 5.447 de 12 de janeiro de 2015, busca instituir objetivos por meio de 

estratégias e ações visando o fortalecimento e desenvolvimento de  afroempreendedores, seus 

mercados no Distrito Federal, bem como o crescimento de iniciativas produtivas no universo da 

economia criativa, da economia solidária, cooperativismo e do setor de serviços. Para este 

primeiro momento o Programa Afroempreendedor terá uma duração de 10 anos, perpassando 

a Década Internacional de Afrodescendentes 2015/2024 reconhecimento, justiça e 

desenvolvimento, iniciativa da ONU, bem como alcançando 2026; 

 

Afreoempreendedorismo 

É o empreendimento liderado por pessoa auto declarada negra, com vistas a gerar autonomia 

financeira, qualidade de vida e desenvolvimento social; 

 

Afroempreendedor 

 

É a pessoa auto declarada negra que tenha uma micro ou pequena empresa registrada no 

Distrito Federal e contribua com o desenvolvimento social, a qualidade de vida e a autonomia 

financeira do indivíduo; 

 

Macroterritorialidade 

 

Mostra-se por meio de atores como o Governo do Distrito Federal, o mercado e a própria 

população negra moradora do DF, que por meio de um processo relacional (por Localização 

Geográfica, por IDH, por Índice de violência, por Renda e por Emprego/Desemprego) atuam no 

interior dos territórios designados no Programa Afroempreendedor, e, que a sua vez, constituiu 

uma microterritorialidade que produz mudança em seu ambiente por meio da confluência e 

contradição de esforços das estruturas macro. 

 

Região Administrativa  

 

Caracteriza-se como uma Microterritorialidade que recebe a influência de ambos os atores, 

porém, isso não quer dizer que é uma estrutura passiva, pois auto se organiza e constrói sua 

própria lógica e sua territorialidade neste processo. Os moradores se envolvem neste processo 

relacional que imbrica a educação, política e a produção econômica. 



2.1. TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO 

 
A Macroterritorialidade, no Programa Afroempreendedor, mostra-se por meio de atores como o 
Governo do Distrito Federal, o mercado e a própria população negra moradora do DFl, que por 
meio de um processo relacional (por Localização Geográfica, por Índice de Desenvolvimento 
Humano, por Índice de violência, por Renda e por Emprego/Desemprego) atuam no interior dos 
territórios designados no Programa Afroempreendedor, e, que a sua vez, constitui uma 
microterritorialidade que produz mudança em seu ambiente por meio da confluência e contradição 
de esforços das estruturas macro. 
 
MACRO TERRITÓRIO SUL 
O macroterritório sul tem representatividade de 266.188 autodeclarados da população negra. E as 
Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Gama (81.318), Santa Maria 
(78.543), Recanto das Emas (82.381) e Riacho Fundo II (23.946). 
 
MACRO TERRITÓRIO SUDESTE 
O macroterritório sudeste tem representatividade de 527.839 autodeclarados da população negra. 
E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Samambaia (128.845), 
Ceilândia (255,800), Taguatinga (106.393) e Brazlândia (36.801). 
 
MACRO TERRITÓRIO NORTE 
O macroterritório norte tem representatividade de 198.616 autodeclarados da população negra. E 
as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Planaltina (114.523), Sobradinho 
(33.920), Sobradinho II (50.913). 
 
MACRO TERRITÓRIO NOROESTE 
O macroterritório noroeste tem representatividade de 125.509 autodeclarados da população 
negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Itapoã (35.168), Paranoá 
(31.419) e São Sebastião (58.922). 
 
MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO SUL/SUDESTE 
O macroterritório sul/sudeste tem representatividade de 149.844 autodeclarados da população 
negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Águas Claras (44.129), 
Vicente Pires (31.323), Guará (50.797) e Estrutural (23.595). 
 
MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO SUL/NORTE 
O macroterritório sul/norte tem representatividade de 39.349 autodeclarados da população negra. 
E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Núcleo Bandeirante (10.971), 
Riacho Fundo I (18.984) e Candangolândia (9.394). 
 
MACRO TERRITÓRIO DE INTERSECÇÃO NORTE 
O macroterritório intersecção norte tem representatividade de 12.269 autodeclarados da 
população negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Fercal (6.226) 
e Varjão (6.043). 
 
MACRO TERRITÓRIO CENTRAL 
O macroterritório área central tem representatividade de 115.715 autodeclarados da população 
negra. E as Regiões Administrativas consequentemente respondem por: Brasília (64.126), Lago 
Sul (5.909), Lago Norte (9.337), Park Way (7.555), Sudoeste /Octogonal (12.772), Cruzeiro 
(14.415) e S.I.A. (1.601). 



POPULAÇÃO  
 
Em 2010 a população do Distrito Federal era de 2,5 milhões de habitantes, dos quais 56,2% 
declararam-se pretos, pardos. 
 
Verificando de forma detalhada, entre as regiões administrativas (RAs), as que apresentam os 
maiores percentuais de negros em sua população são SCIA/Estrutural (77,6%), Fercal (71,8%), 
São Sebastião (69,5%) e Varjão (69,3%), notadamente locais conhecidos por rendimentos baixos.  
 
Por outro lado, as menores proporções foram encontradas nas RAs de maior poder aquisitivo: 
Lago Sul (20,1%), Sudoeste/Octogonal (25,7%) e Lago Norte (28,4%). 
 
Para a compreensão desses fenômenos, há que se considerar a relevância de um novo conceito, 
há pouco apresentado ao debate público e já percebido como de grande utilidade e relevância. 
 
Trata-se da ideia de interseccionalidade, que remonta às dinâmicas e processos de interação 
entre dois ou mais eixos de subordinação na construção de situações de exclusão e opressão. 
Isto significa que tais situações são vivenciadas de forma diferenciada se consideradas mulheres 
negras e brancas, ou homens negros e brancos. São ainda mais diferenciadas se inseridas na 
análise as categorias de classe, geração, regionalidade ou orientação sexual, por exemplo. Assim 
para (Crenshaw, 2002, p. 177). 
 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação 
entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente 
da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 
básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras. 

 
Desta forma o Programa Afroempreendedor tece uma teia de conceitos pertinentes a essa 
população e microterritórios, buscando conhecer o comportamento dos grupos sociais e as 
políticas públicas que podem mudar o ambiente de forma positiva. 
 
2.10. VIOLÊNCIA NOS MACROTERRITÓRIOS 
 
Nos levantamentos realizados pelo IPEA, ressalta a nota técnica no 17, do Atlas da Violência 
2016, onde no ano de 2014, 61 jovens entre 15 a 29 anos sofreram homicídio para cada 100 mil 
jovens. No fato de considerarmos apenas a população jovem masculina, esse indicador aumenta 
para 113,2 - 40 no país, chegando a alcançar 270,3 mortes para cada 100 mil jovens no estado 
de Alagoas. 
Gráfico 1.1. Taxa de homicídio no Brasil e nas regiões - 2004 a 2014 
Esses indicadores demonstram que a maior parcela das vítimas é composta por indivíduos de 
baixa escolaridade, com no máximo sete anos de estudo. 
De fato, com base em um exercício econométrico, Cerqueira e Coelho (2015) mostraram que 
mesmo considerando conjuntamente outras características socioeconômicas, o indivíduo com até 
sete anos de estudo possui 10,9 vezes mais chances de ser assassinado no Brasil do que outro 
indivíduo com nível superior, mostrando que a educação é um escudo contra os homicídios. 
Assim, é importante direcionar luz sobre a população do Distrito Federal, pois a capital, na sua 
constituição populacional, brinda uma amálgama do conjunto de todos os brasileiros e rincões do 
Brasil, constituída em um espelho que mostra as várias faces do Brasil. 
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Gráfico 1.1. Taxa de homicídio no Brasil e nas regiões - 2004 a 2014 

 
Esses indicadores demonstram que a maior parcela das vítimas é composta por indivíduos de 
baixa escolaridade, com no máximo sete anos de estudo. 
De fato, com base em um exercício econométrico, Cerqueira e Coelho (2015) mostraram que 
mesmo considerando conjuntamente outras características socioeconômicas, o indivíduo com até 
sete anos de estudo possui 10,9 vezes mais chances de ser assassinado no Brasil do que outro 
indivíduo com nível superior, mostrando que a educação é um escudo contra os homicídios. 
Assim, é importante direcionar luz sobre a população do Distrito Federal, pois a capital, na sua 
constituição populacional, brinda uma amálgama do conjunto de todos os brasileiros e rincões do 
Brasil, constituída em um espelho que mostra as várias faces do Brasil. 
 

2.11. DISTRITO FEDERAL 

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN no estudo: Análise de 

vulnerabilidades da juventude negra no Distrito Federal Subsídios à implantação do Plano 

Juventude Viva. 

 

“A saúde é a área que recebe forte impacto da violência. A violência 

física, advinda da criminalidade urbana ou de agressões 

domésticas, gera feridos e mortos todos os dias. Além disso, os 

acidentes em geral, em especial os de trânsito, têm feito vítimas 

com frequência nas grandes cidades”. 
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Voltados para analisar o Distrito Federal, em 2011, segundo o DataSUS (Sistema de Informações 

sobre Mortalidade – SIM), do total de óbitos por causas externas (1.916), mais de 39% (748) eram 

compostos por jovens de 15 a 29 anos. Portanto, atentos à situação é com olhar de lupa “de 

todos os óbitos por agressão (902), 54,5% (492) foram de jovens”. Dentro desse universo cabe 

destacar que considerando apenas os acidentes de transporte que mataram jovens, 76,4% (123) 

das vítimas eram do sexo masculino, dos quais 84,5% (104) eram negros. Dos óbitos motivados 

por agressão contra jovens, 92,5% (455) atingiram garotos e homens, dos quais 88,1% (401) 

eram negros. Somado a isso, as maiores incidências de homicídios por 10 mil habitantes em 

2012 ocorreram nas áreas de baixo IDH onde a maioria da população é negra, respectivamente, 

SIA (16,1), na SCIA/Estrutural (13,8), São Sebastião (5,4), Paranoá (5,2) e Recanto das Emas 

(5,1), aponta-se aqui que a interseccionalidade, indicadores de localização por 

microterritorialidade, bem como renda são fatores pertinentes e que despontam no 

reconhecimento dos índices de violência urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.2. Relatório de Análise Criminal n°2/2013 fonte IBGE 
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2.12. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
Voltados para o total da população do Distrito Federal (2.852,000) encontramos um contingente 

de mulheres que é formado por mais de 51%, seguindo a tendência nacional, ou seja, mais da 

metade da população do DF é formada por mulheres e dentro desse universo 56,2% se auto 

declaram negras, segundo estudo de Julio Jacobo Waiselfisz, publicado no Mapa da violência 

2015: Homicídio de mulheres no Brasil, diz: 

 

“O feminicídio caracteriza-se por agressões cometidas 

contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito familiar da 

vítima que, de forma intencional, causam lesões ou agravos 

à saúde que levam a sua morte”. 

 

Com esse referencial fazemos uma análise sobre os dados da base no Sistema de Informações 

de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), 

expondo entre os anos de 2003 e 2013, onde o número de vítimas do sexo feminino passou de 

3.937 para 4.762, um incremento de 21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 representam 

um número de 13 homicídios femininos diários.  

 

“Levando em consideração o crescimento da população 

feminina, que nesse período passou de 89,8 para 99,8 

milhões (crescimento de 11,1%), vemos que a taxa nacional 

de homicídio, que em 2003 era de 4,4 por 100 mil mulheres, 

passa para 4,8 em 2013, crescimento de 8,8% na década”. 
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2.13. HOMICÍDIO DE MULHERES: VÍTIMAS POR RAÇA, COR 
Nos estudos anteriores, foram apontados nos Mapas da Violência em que foi abordada a questão 

da incidência da raça/cor na violência letal, para o conjunto da população, os autores concluíram 

que: 

 

• Com poucas exceções geográficas, a população negra é vítima prioritária da violência 

homicida no País;  

• As taxas de homicídio da população branca tendem, historicamente, a cair, enquanto 

aumentam as taxas de mortalidade entre os negros. 

Gráfico 1.3. Evolução das taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). Brasil. 2003/2013 

 

Por esse motivo, nos últimos anos, o índice de vitimização da população negra cresceu de forma 

drástica. 
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Por meio dos Gráficos 1.4. e 1.5. é possível observar que a vitimização da população negra se 

repete também aqui, nos casos de homicídios de mulheres: 

 

O número de homicídios de brancas cai de 1.747 vítimas, em 2003, para 1.576, em 2013. Isso 

representa uma queda de Gráfico 1.5. taxas de homicídio de mulheres negras (por 100 mil). 

Brasil. 2013 9,8% no total de homicídios do período. Já os homicídios de negras aumentam 

54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 2.875 vítimas. 

 

Vemos que o índice de vitimização negra, em 2003, era de 22,9%, isso é, proporcionalmente, 

morrem assassinadas 22,9% mais negras do que brancas. O índice foi crescendo lentamente, ao 

longo dos anos, para, em 2013, chegar a 66,7%. 
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2.14. FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS 
 

Para o Programa Afroempreemdedor conhecer o escopo de atuação e público alvo é fonte 

primordial de entendimento para melhor desenhar e saber onde e como serão direcionados os 

recursos e os esforços da Administração Pública. Com isso, cabe destaque para aviolência letal, 

pois de todas as áreas ela é formada por um conjunto de fatores degradantes do tecido social e 

onde prepondera a mortalidade do público masculino: homicídios, suicídios e acidentes de 

transporte. 

 

“Mas esse fato atinge sua máxima expressão nos 

homicídios, cujo índice de masculinidade, no Brasil, oscila 

em torno de 92%. Por esse motivo, para comparar a 

distribuição etária da mortalidade, o faremos com a 

distribuição percentual da quantidade de homicídios 

registrados em cada idade simples”. 

 

Muito embora, os estudos apresentam distribuição semelhante para ambos os sexos: baixa ou 

nula incidência até os 10 anos de idade, crescimento íngreme até os 18/19 anos, e a partir dessa 

idade, tendência de lento declínio até a velhice, há notório destaque para a prevalência de fatores 

onde o destaque é para as mulheres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1 A elevada incidência feminina no infanticídio. 26.2 O platô que se estrutura no homicídio 

feminino, na faixa de 18 a 30 anos de idade, obedece à maior domesticidade da violência contra a 

mulher. 
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2.14. FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, os estudos mostram cenários das desigualdades de gênero e raça no que tange aos 

rendimentos. Neste âmbito, observa-se nitidamente um contraste frente aos dados sobre 

educação. 

 

Mesmo sendo mais escolarizadas que os homens, as 

mulheres brancas e negras têm salários inferiores aos dos 

homens de seu grupo de cor. Com isto, conclui-se que 

houve significativos avanços educacionais para a população 

negra, mas ainda há fortes desigualdades, em especial para 

o grupo masculino. 

 

Na compreensão desse panorama, o Programa Afroempreendedor assume que as medidas para 

superar a situação de profunda desigualdade que separam homens de mulheres, negros de 

brancos, moradores dos macroterritórios e microterritórios rurais ou em áreas urbanas, envolvem 

a prática de iniciativas que tenham foco na continuidade de melhor redistribuição da renda e de 

afirmação e fortalecimento de identidades das minorias políticas. 

 

Afora isso, novas medidas para a superação do sexismo e do racismo institucional são prementes 

para que se torne possível a superação das disparidades que afetam a estrutura da sociedade 

brasileira e a torna extremamente seletiva na sua distribuição de oportunidades e riquezas. 
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2.15. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD,  

 

“O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um 

processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas 

tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que 

desejam ser”, ou seja, o foco é transferido do crescimento 

econômico, ou da renda, para o ser humano. Esse índice é 

composto por três indicadores: renda, educação e longevidade. 

 

2.16. RIDE – DF 
O Programa Afroempreendedor entende não poder projetar soluções para o Distrito Federal, haja 

vista, a necessidade de inserir a unidade da federação em um ambiente maior, onde a ação e 

inação tem reflexo direto nos municípios limítrofes, por isso, este estudo trás à baila a Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), criada em 1998 pela Lei 

Complementar Federal no. 94/98, esta macroterritorialidade é composta por 22 municípios e pelo 

Distrito Federal e possui área de 56.434 km2. 

 

2.17. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL  

(IDHM) NA RIDE-DF 
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras em 2010, 

a Ride-DF possuía um grau de urbanização de 94,1%. A população do município núcleo desta 

correspondia, em 2010, a 69% da população da região. A taxa de crescimento da população da 

RIDE-DF, entre 2000 e 2010, foi de 2,33% ao ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.7. Contribuição dos componentes para o IDHM - 2000/2010  
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RENDA  
Visualizando o conceito de macroterritório para descrever as intercepções acontecidas dentro 

deles, bem como suas dinâmicas e podermos fazer as análises pertinentes sobre os indicadores 

descritos, isso posto, Brasília ocupa o primeiro lugar no IDHM em  padrão de vida porque o índice 

é medido pela soma da renda média de todos os moradores. O mesmo IDHM Renda era de 

0,769, tendo passado para 0,826 para obter esse valor total é dividido pelo número de habitantes 

da localidade, incluindo os sem registro de renda. 

 

EVOLUÇÃO DO IDHM NA RIDE-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1.8. distribuição das UDHs segundo a faixa do IDHM - 2000/2010 

 

LONGEVIDADE 
No Programa Afroempreendedor as características que permitem maior número de anos de vida 

dentro dos microterritórios, bem como refletidas na macroterritorialidade permitem aplicar o 

indicador na composição do IDHM que era de 0,791 e, em 2010, correspondeu a 0,857. 
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2.21. EDUCAÇÃO 
 

Embora o termo seja construído como indicador para compor o IDHM e, já seja de conhecimento 

público. A inovação para este programa é sua aplicação dentro da microterritorialidade, além de 

entender que os reflexos sobre a macroterritorialidade são naturais. 

 

2.22. IDH POSIÇÕES 

 
Das 16 regiões metropolitanas analisadas pelos pesquisadores, nove mantiveram a posição 

inicial. O Distrito Federal subiu para o 2º lugar no IDH a Capital Federal e Municípios ao redor 

ocupavam o 6º lugar uma década antes e cresceram 16,4%.pois é medido por:  

a) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação 

recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos;  

b) e a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que 

é o número total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber.  

 

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais evoluiu, em termos absolutos, foi a dimensão 

Educação, que registrou um aumento de 0,185. Abaixo, a contribuição das diferentes dimensões 

para o IDHM em 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.9. Distribuição do IDHM - 2010/2010 

Gráfico 1.10. Posição por Região Administrativa de seu IDHM 
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2.22. IDH POSIÇÕES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.9. Distribuição do IDHM - 2010/2010 

Gráfico 1.10. Posição por Região Administrativa de seu IDHM 



2.23. O UNIVERSO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CRIATIVA E DO 

COOPERATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL 
 

 

Dentro da ótica do programa Afroempreendedor, solidificar conceitos, caminhos e inovação na 

gestão pública de ações que dialoguem diretamente com a comunidade, é aproximar a 

administração pública da realidade latente dos microterritórios com objetivo de minorar as 

distâncias ocasionadas pelo entendimento de não tratar os desiguais como se iguais fossem, 

assim alcançando a máxima constitucional, onde todos somos iguais. 

 

Tomado como base o estudo: Economia Solidária no Brasil Tipologia dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, realizado pela Fundação Interuniversitária de Pesquisas e Estudos sobre 

o Trabalho – UNITRABALHO. Desenhou assim o perfil da economia criativa: 

 

 

A ação empreendedora coletiva (empreendimento), a atividade 

econômica (econômico), e os vínculos e valores sociais 

(solidariedade). A partir dessa reflexão, a economia solidária passou 

a ser definida como o “conjunto de atividades econômicas – de 

produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas 

e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a 

forma coletiva e autogestionária”. Esse conceito geral explicita os 

valores e princípios fundamentais da Economia Solidária: 

cooperação, autogestão, solidariedade e dimensão econômica. 

 

Portanto, usaremos dessa tecnologia para descrever de forma direta os diferentes públicos alvo 

auspiciados pelo estudo para o primeiro/tipologia: 

 

 

É o grupo que reúne os Empreendimentos de Economia Solidária 

que só faz venda direta ao consumidor por meio de comércio local 

ou comunitário. As atividades predominantes são agrícolas, 

fabricação de alimentos e bebidas e de produtos têxteis, sem 

nenhuma dessas ser muito superior  percentualmente às demais. 

 

Na mesma dinâmica e metodologia foi desenhado o segundo grupo/tipologia: 

 

 

É o grupo de Empreendimentos de Economia Solidária cuja forma 

de comercialização está dividida majoritariamente entre venda aos 

revendedores e atacadistas e venda direta (sendo o primeiro tipo 

mais comum). A comercialização destina-se, em metade dos casos, 

ao mercado municipal como era de se esperar para a forma de 

comercialização majoritária. A atividade principal é a agrícola, com 

mais de 50% dos empreendimentos. 



2.24. ECONOMIA SOLIDÁRIA NÚMEROS 

 
O estudo apresenta um dimensionamento predominante em termos de representatividade, visto 

que 57% dos empreendimentos estão agregados nela, a tipologia 2, ficando os demais 

empreendimentos (43%) agregados na tipologia 1. Com isso, temos uma divisão clara do 

universo estudado, bem como também logra demonstrar que mais da metade dos 

empreendimentos de economia solidária existentes no Brasil tem a agricultura como atividade 

principal, atuando principalmente em mercados municipais e com maior comercialização para 

revendedores e atacadistas (tipologia 2). 

 

Agora, na (tipologia 1) a uma forte presença das atividades ditas de transformação e a 

comercialização sendo feita no mercado local ou comunitário com venda direta ao consumidor, 

aportando destaque ao entendimento que os empreendimentos estão em nível mais avançado de 

comercialização. 

 

Na análise do levantamento das informações do Sistema de Empreendimentos Solidários - IES, 

base de dados de 2012, foi verificado que a instituição censitária é SENAES/MTE, realizando um 

levantamento em todos os estados da federação, com 2.713 municípios visitados, o que 

representa 48% do total no país: 

 

“Foram identificados 19.708 empreendimentos econômicos 

solidários, a Região Nordeste apresenta 41% dos 

empreendimentos, seguida pelas Regiões Sul, Norte, Sudeste e 

Centro-Oeste, com 17%, 16%, 16% e 10% respectivamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 1.11.  

Distribuição dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) por região de planejamento - Goiás 2012 

 



2.24. ECONOMIA SOLIDÁRIA NÚMEROS 

 
Esses dados nos aproximam ao universo de atuação e de aplicação das metodologias 

apresentadas na Lei no 5.447 de 12 de janeiro de 2015, que atenta para um grupo determinado 

da população e, dentro dela, busca minar os efeitos da falta de aplicação de políticas públicas em 

todo os macroterritórios do planalto central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, o Programa Afroempreendedor quer trazer à baila o mercado informal e formal, o 

potencial de empreendedores e geração de negócios que os microterritórios e macroterritórios 

tem, podendo mudar a realidade de forma positiva nessas comunidades tão próximas do centro, 

porém tão afastadas das políticas públicas e sua gestão de qualidade. 



2.25. POTENCIAL EMPREENDEDOR 
 

O Distrito Federal possui um expressivo mercado consumidor, com 2,9 milhões de pessoas e, o 

mais importante, com uma renda média três vezes maior que a média nacional. 

A população da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE), também chamada de 

área metropolitana já supera 4,1 milhões de habitantes, formada por 12 municípios goianos 

adjacentes que possuem contingente populacional de 1,2 milhão. 

Se considerado o Eixo Brasília-Anápolis-Goiânia, terceiro mercado consumidor e um dos mais 

importantes eixos de desenvolvimento do país, a população ascende a quase 7 milhões e seu 

PIB aproxima-se dos R$ 300 bilhões. Todos esses números evidenciam a robustez da economia 

local e seu enorme potencial de desenvolvimento. 

Embora se conheça o potencial empreendedor e econômico do macroterritório, há condições 

únicas que saltam aos olhos, com isso, especificamente no Distrito Federal, o setor público 

representa mais da metade da economia e detém quase 25% do pessoal ocupado. 

Esta excepcional participação na economia alaparda toda e qualquer iniciativa que vise à melhora 

dos índices de inclusão apresentados e, também, cabe ressaltar a inibição ao desenvolvimento 

das atividades econômicas privadas, pois o maior empregador por ora é o Estado. 

Contudo, o Programa Afroempreendedor acredita na transformação dos macroterritórios e na 

força de trabalho presente nesses microterrórios, pois dada as peculiaridades da economia local, 

em particular a elevada renda per capita de sua população, um dos segmentos que apresenta 

maior potencial de expansão é o das micro e pequenas empresas. 

Pensando nisso o Programa Afroempreendedor verbaliza o Art. 39 do Estatuto da Igualdade 

Racial: 
“O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, 

inclusive mediante implementação de medidas visando à promoção 

da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à 

adoção de medidas similares nas empresas e organizações 

privadas”. 

 

Se esse pensamento se estende para dentro das organizações formalizadas e o setor público 

localizados dentro dos macroterritórios não há dúvidas que o Estatuto busca igualar ou minorar as 

oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, porém o mesmo dispositivo legal supracitado 

também atenta de forma clara para neste mesmo Art. 39 paragrafo 1° “A igualdade de 

oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação 

profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra”. É retumbante 

a força e atenção do diploma legal na busca de igualar os diferentes e, com isso, promover 

equidade de gênero, raça e etnia como expresso na Constituição Federal. 

Mas, importando-se com o indivíduo e tentando fugir do mero discurso dos números o Programa 

Afroempreendedor exalta o universo difuso dos jovens e mulheres negras, onde, em linhas 

anteriores, explana-se, que, o maior contingente de assassinados nos microterritórios são negros 

de 14 a 29 anos e nesse olhar se soma, o tratamento dado às mulheres, onde 54,2% dos 

feminicídios são representados por esta população. Por fim, se há motivos para existir um 

programa como este, foram buscados ao longo dos inúmeros dados apresentados pelos institutos 

de pesquisa e pesquisadores da temática, além da constatação diária dos jornais e programas 

televisivos que emprestam o olhar para aprofundar a crítica do modelo e arquitetura de sociedade 

que estamos construindo. 



2.26. DOS RESPONSÁVEIS 
 

 

 

 

Em outubro de 2015, foi criada a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial (SEDESTMIDH) composta por três Secretarias 

Adjuntas, dentre elas a Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos (SAMIDH), à qual está vinculada a Subsecretaria de Igualdade Racial (SIR), como 

unidade responsável pela continuidade na articulação intergovernamental das políticas de 

promoção da igualdade racial. No cumprimento do princípio da transversalidade de políticas 

públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, a Subsecretaria de 

Igualdade Racial se faz presente em vários espaços intersetoriais instituídos por diversos órgãos 

do Governo do Distrito Federal, a exemplo de Conselhos de Políticas Setoriais, Comitês de 

Monitoramento, Grupos de Trabalhos e Comissões. 

 

• Desenvolve programas e projetos nas áreas de educação, saúde, segurança, 

juventude, empreendedorismo, cultura entre outras, com o objetivo de promover 

os direitos das populações negra, ciganas e indígenas e de segmentos sociais 

inviabilizados e vítimas de preconceito. 

 

• Promove também ações para combater a violação e garantir o respeito aos 

direitos dos negros, indígenas, comunidades tradicionais de matriz africana, 

ciganos, entre outros e gerência o Disque-Racismo (156 opção 7). 

  

 

 

Plano Operativo do Programa Afroempreendedor. 

 

Elaborado por: 

 

• Aníbal Araújo Perea - Gestor em Políticas Públicas e gestão Governamental 

• Paulo José Dantas de Jesus - Coordenador de Políticas Para Igualdade Igualdade Racial 

• Victor Nunes Gonçalves - Subsecretário de Igualdade Racial 
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DE 28 DE JULHO DE 2017. 
Estabelece diretrizes para execução do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor e dá outras 

providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE 

RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, com base nas atribuições que lhe conferem o 

art. 105, parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I 

Da finalidade 

Art. 1º Estabelecer o Plano Operativo do Programa Afroempreendedor, instituído pela Lei 5.447, de 12 de 

janeiro de 2015, regulamentada pelo Decreto 36.680, de 18 de agosto de 2015. 

Seção II 

Dos Objetivos 

Art. 2º Constituem objetivos do Plano Operativo: 

I - incentivar a criação e a manutenção de micro e pequenas empresas de propriedade de pessoas 

autodeclaradas negras; 

II - promover a equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho e combater as discriminações ao 

acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupação; 

III - adotar políticas e ações de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a 

população negra; 

IV - assegurar o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários; 

V - assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações 

afirmativas para mulheres negras; 

VI - promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração da população negra no mundo 

do trabalho, com destaque para a juventude e mulheres; 

VII - capacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão etnicorracial nas políticas públicas de 

trabalho e emprego; 

VIII - ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária nos grupos produtivos organizados de 

negros, com recorte de gênero e geracional; 

IX - gerar ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio a aceleradoras e 

incubadoras de afroempreendimentos; 

X - estabelecer a Rede do Distrito Federal de Micro e Pequenos Afroempreendedores. 

Seção III 

Dos Conceitos 

Art. 3º Para implementação do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor serão observados os 

seguintes conceitos: 

I - população negra (pretos e pardos), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

II - afreoempreendedorismo: empreendimento liderado por pessoa autodeclarada negra; 

III - afroempreendedor: pessoa autodeclarada negra que tenha uma micro ou pequena empresa registrada 

no Distrito Federal. 

CAPÍTULO II 

Dos Eixos Temáticos 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/78930/Lei_5447.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/78930/Lei_5447.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/499993b9619341a0bb8ee0b9888eba04/exec_dec_36680_2015.html
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CAPÍTULO II 

Dos Eixos Temáticos 

 

Art. 4º Constituem eixos temáticos do Plano Operativo: 

I - Eixo 1 - Afroeempreendedorismo: 

a) promover o estímulo à criação de incubadoras, aceleradoras e linhas de financiamento específicas para 

os empreendimentos de propriedade de pessoa autodeclarada negra; 

b) impulsionar o fomento técnico e financeiro aos empreendimentos e iniciativas produtivas no universo da 

economia criativa, solidária, cooperativismo e do setor de serviços. 

II - Eixo 2 - Promoção da Igualdade Racial: 

a) promover o desenvolvimento de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de 

geração de renda voltados para a população negra; 

b) incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e geracionalidade em todas as ações do governo, de 

modo a fortalecer as ações de desenvolvimento econômico e social no Distrito Federal; 

c) estabelecer parceria com o núcleo de combate à discriminação e promoção da igualdade de 

oportunidades, da superintendência regional do trabalho, articuladas com entidades e associações do 

movimento negro e com organizações governamentais. 

III - Eixo 3 - Gênero: 

a) promover a inclusão produtiva das mulheres negras, com prioridade para mulheres chefes de família, 

desenvolvendo programas de geração de emprego e renda, programas de renda mínima, de modo a 

assegurar o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano. 

IV - Eixo 4 - Educação: 

a) promover o fomento e articulação de programas de educação para o desenvolvimento de competências 

criativas e inovadoras nas áreas técnicas e de gestão, voltados para profissionais e empreendimentos, em 

parcerias com instituições públicas e privadas de educação, ensino e pesquisa, escolas técnicas e 

profissionalizantes sem fins lucrativos. 

V - Eixo 5 - Estudos e Pesquisas: 

a) realizar o monitoramento dos afroempreendimentos com a produção e sistematização de estudos, 

capacitação e pesquisas sobre os diferentes setores: serviços, economia criativa, economia solidária, 

cooperativismo e setor de serviços e sua importância relativa na estrutura econômica e social do Distrito 

Federal. 

VI - Eixo 6 - Fomento às redes de afroempreendimentos: 

a) promover o fomento técnico e financeiro à criação e promoção de redes de afroempreendedores do 

Distrito Federal, no intuito de fortalecer economicamente e socialmente os macroterritórios nas áreas de 

economia criativa, economia solidária, cooperativismo e setor de serviços por meio de práticas inovadoras, 

inclusivas e sustentáveis. 
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CAPÍTULO III 

Das Competências 

Art. 5º Compete à Subsecretaria de Igualdade Racial da Secretaria Adjunta de Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos: 

I - coordenação técnica administrativa do programa afroempreendedor, com vistas a adotar medidas que 

garantam o funcionamento e captação de recursos necessários ao financiamento das ações previstas na Lei 

nº 5.447, de 12 de janeiro de 2015; 

II - distribuir proporcionalmente os recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da 

igualdade, especialmente nas áreas de educação, geração de trabalho, emprego e renda e 

desenvolvimento regional; 

III - colaborar com as medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na 

execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas na Lei nº 12.288, de 20 de julho 

de 2010, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos or- çamentários destinados aos programas de 

promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, emprego e renda e desenvolvimento social 

e regional; 

IV - realizar monitoramento da alocação de recursos financeiros e criar instrumentos para aferir a eficácia 

dos projetos e ações do programa afroempreendedor; 

V - colaborar e apoiar na realização de conferências regionais e distrital sobre a temática; 

VI - colaborar com a garantia da divulgação e ampla publicidade do Plano Operativo do Programa 

Afroempreendedor; 

VII - estabelecer ambiente propício ao funcionamento, implantação, implementação e apoio a incubadoras 

de afroempreendimentos; 

VIII - adotar políticas de fomento para a participação, adesão e concessões de linhas de financiamento de 

projetos das Secretarias de Estado, Regiões Administrativas, Órgãos Especializados, Entidades Públicas, 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais cujos 

objetivos tenham afinidade com os temas abrangidos pelo Programa Afroempreendedor. 

Art. 6º Compete a Secretaria Adjunta de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento 

Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a seguinte atribuição: 

I - execução técnica orçamentária, com vistas a articulação de programas de linhas de crédito, destinados a 

financiamento de afroempreendimentos 

Art. 7º Compete ao Banco Regional de Brasília a seguinte atribuição: 

I - Apoio e fomento na articulação de programas de financiamentos e linhas de crédito, destinados ao 

Programa Afroempreendedor. 

CAPÍTULO IV 

Dos Recursos 

Art. 8º Os recursos destinados às linhas de crédito do Programa Afroempreendedor serão provenientes: 

I - de recursos orçamentários da União; 

II - de recursos orçamentários do Distrito Federal; 

III - de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público. 

§ 1º A vinculação orçamentária será elaborada em consonância com o planejamento estratégico em médio 

prazo da Secretaria Adjunta de Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, além de observar as prioridades, as diretrizes, as áreas de 

resultado e os programas definidos no Plano Plurianual Anual Governamental - PPAG de 2016 - 2019. 

§ 2º O Programa Afroempreendedor será incorporado às Propostas de Lei Orçamentária Anual - PLOA. 

§ 3º O trabalho de reavaliação do PPAG para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, será alinhado e 

adequado aos programas e ações, assim como revisado considerando o conteúdo da proposta 

orçamentária. 

§ 4º Deverão ser observadas as diretrizes e metas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO até 

2019. 
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CAPÍTULO V 

Do Público Alvo 

Art. 9º O Programa Afroempreendedor será destinado a: 

I - Mulheres Negras a partir de 18 anos; 

II - Juventude negra a partir de 18 anos; 

III - Adolescentes negros e negras de 14 a 17 anos, (conforme previsto no Capítulo V da Lei 8069/90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente); 

IV - Pessoas atendidas no Cadúnico; 

V - População Carcerária; 

VI - Povos e Comunidades Tradicionais; 

VII - Empregadas Domésticas e diaristas; 

VIII - Afroempreendedores do setor informal e empresas familiares; 

IX - Afroempreendedores de pequenas empresas, cooperativas e empreendimentos de economia solidária e 

criativa; 

X -Afroempreendedores da Agricultura familiar. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 10. Metas do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor, para efetivação das políticas de 

geração de trabalho, emprego e renda, de cidadania e de inclusão produtiva, voltadas a população negra do 

Distrito Federal até o ano de 2019, aqui expressas: 

I - destinar 50% dos recursos do programa às mulheres afroempreendedoras; 

II - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados adolescentes de 14 a 17 anos 

(conforme previsto no Capítulo V da Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente); 

III - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados a juventude negra; 

IV - garantir a inclusão, capacitação profissional e geração de renda, voltados população carcerária, às 

pessoas atendidas no Cadúnico, à domésticas e diaristas; 

V - promover e divulgar 01 (uma) pesquisa anual sobre tópicos do afroempreendedorismo e seus atores no 

Distrito Federal até 2019; 

VI - promover meios para confecção, produção e divulgação de materiais didáticos e comunicação sobre a 

temática afroempreendedora em multiplataformas. 

Parágrafo único. O prazo de vigência do Plano Operativo do Programa Afroempreendedor terá a duração de 

03 anos. 

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GUTEMBERG GOMES 
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