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Este trabalho faz parte do diagnóstico sobre Agricultura 
Familiar Quilombola, realizado nos biomas Caatinga e Cerrado, 
nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraíba, Tocantins e no Quilombo Mesquita (GO).

Neste material, é apresentado um mapeamento das 
instituições que atuam e/ou apoiam comunidades quilombolas 
na temática da agricultura familiar quilombola. A representação 
gráfica pode contribuir para o fortalecimento das parcerias 
institucionais já existentes e também criar estratégias para 
novas parcerias.

O mapeamento foi realizado a partir de levantamentos de 
dados primários e secundários de instituições que desenvolvem 
atividades junto às comunidades quilombolas.

Os dados primários foram levantados pelos articuladores 
estaduais e nacional da CONAQ e os dados secundários foram 
obtidos por meio de consulta às publicações do movimento 
quilombola e de parceiros.  

Os dados primários foram coletados a partir dos seguintes 
tópicos:

1. Natureza da organização – pública, privada ou 
organização social;

2. Área de atuação / missão da organização;

3. O nível de importância dessa instituição para as 
comunidades do estado e nacional (Muito importante, 
Importante, Pouco importante);

4. O nível de atuação dessa instituição nas comunidades 
do estado e em âmbito nacional (Atuante, Pouco atuante, Não 
atuante).

O diagrama de venn foi um dos instrumentos escolhidos 
para visualizar graficamente as relações de proximidade das 
instituições e do movimento quilombola, nos estados e no 
âmbito federal.

As coletas de dados aqui apresentadas fazem parte do 
trabalho entre a ECAM e a CONAQ.

 

Projetos Sociais
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Diagrama de venn é uma representação gráfica que 
possibilita visualizar o relacionamento de diferentes 
instituições com as comunidades e/ou organizações 
comunitárias.
Aqui, podemos identificar o grau de importância e de 
proximidade que o movimento quilombola atribui às 
instituições que estão envolvidas com a temática da 
agricultura familiar quilombola.
O grande objetivo é avaliar a participação das 
instituições e também de estabelecer futuras parcerias!
Vamos conferir?
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Levantamento realizado pelas articuladoras estaduais da CONAQ, 
Maria Nilza e Alcione Aparecida.

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

INSTITUIÇÃO MISSÃO INFORMAÇÕES PARA CONTATO
NÍVEL DE 

IMPORTÂNCIA PARA  
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO 
COM AS  

COMUNIDADES

EMATER - Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

Promover o desenvolvimento sustentável, por meio de 
assistência técnica e extensão rural, assegurando a 
melhoria de qualidade de vida da sociedade mineira

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1626 - B. 
Gutierrez, Belo Horizonte - MG 
Telefone: (31) 3349-8001 - (31) 3349-8120  
Site: emater.mg.gov.br/

Muito importante Atuante

EPAMIG - Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais

Desenvolver pesquisas e experimentações 
relacionadas direta e indiretamente com a 
agropecuária 

Endereço: SEDE:Av. José Candido da Silveira, 
1.647, União, Belo Horizonte - MG  
Telefone: (31) 3489-5000 
Site: epamig.br/ 
E-mail: faleconosco@epamig.br

Importante Não atuante

FNDE - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação

Prestar assistência técnica e financeira e executar 
ações que contribuam para uma educação de 
qualidade

Endereço: SBS QD.02 Bloco F- Edifício FNDE- 
11º Andar, Brasília - DF  
Telefone: (61) 2022-4806    
Site: fnde.gov.br/index.php

Importante Atuante

MAPA - Secretaria de Agricultura 
Familiar 

Propor, normatizar, planejar, fomentar, orientar, 
coordenar, supervisionar e avaliar, no âmbito do 
Ministério da Agricultura, as atividades relacionadas 
com a agricultura familiar e os assentamentos da 
reforma agrária

Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco D, 
Brasília - DF 
Telefone: (61) 3218-2828    
Site: gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/
agricultura-familiar

Importante Não atuante

Ministério da Cidadania

Órgão do Poder Executivo federal, resultante da união 
do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério 
do Esporte e do Ministério da Cultura. Responsável 
por diversas políticas públicas, de áreas diferentes, e 
abriga diversos conselhos, autarquias e secretarias

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 
Brasília - DF  
Telefone: (61) 2030-1015  
Site: gov.br/cidadania/pt-br

Importante Não atuante

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ORGANIZAÇÃO MISSÃO INFORMAÇÕES PARA CONTATO
NÍVEL DE 

IMPORTÂNCIA PARA  
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO 
COM AS  

COMUNIDADES

Associações Quilombolas 
Organizar e captar projetos que tragam melhorias para 
as comunidades

Endereço: cada quilombo tem um endereço Muito importante Atuante

Cáritas

Testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, 
defendendo e promovendo toda forma de vida e 
participando da construção solidária da sociedade 
do Bem Viver, junto com pessoas em situação de 
vulnerabilidade e em exclusão social

Endereço: Rua Fornaciari, 129 - Caiçara, Belo 
Horizonte - MG  
Telefone: (31) 3412-8743  
Site: caritas.org.br/ 
E-mail: caritasmg@caritas.org.br

Muito importante Atuante

CAV - Centro de Agricultura 
Alternativa Vicente Nica

Contribuir no desenvolvimento da agricultura familiar 
do Vale do Jequitinhonha, por meio de práticas sociais 
que permitam influenciar nas políticas públicas, 
melhorar as condições de vida, as relações humanas e 
o convívio com o meio ambiente

Endereço: Rua São Pedro, n°43, bairro do 
Campo, Turmalina - MG 
Site: redecerrado.org.br/entidades/cav/

Muito importante Atuante

CAA - Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas

Desenvolver ações em torno da sustentabilidade, da 
agroecologia e dos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, tendo como foco a valorização da (agro)
biodiversidade e a convivência com os ecossistemas 
regionais

Endereço: Rua Doutor Veloso nº 152 Montes 
Claros - Centro - MG   
Telefone: (38) 3218-7700 
Site: caa.org.br 
E-mail: falecom@caa.org.br/

 Muito importante Atuante

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

Ser uma presença solidária, profética, ecumênica, 
fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e 
transformador junto aos povos da terra e das águas, 
para estimular e reforçar seu protagonismo.

Endereço: Rua Cassiterita, 59, Bairro Santa 
Inês, Belo Horizonte - MG 
Telefone: (31) 3466-0202 / 3481-5420 
Site: cptnacional.org.br/

Importante Não atuante

CONAQ - Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas

Lutar pela garantia de uso coletivo do território, 
implementação de políticas públicas, educação de 
qualidade, protagonismo e autonomia das mulheres 
quilombolas, juventude e pela harmonia com o meio 
ambiente

Endereço: QE 24 Conjunto E, Guará II-Guará, 
Brasília - DF 
Telefone: (61) 3551-2164 
Site: conaq.org.br/

Muito importante Atuante

CONTAG - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras 
Familiares

Elaborar e lutar por propostas que possibilitem a 
melhoria das condições de vida das populações do 
campo, das águas e florestas

Endereço: SMPW Quadra 01 Conjunto 02 
lote02, Núcleo Bandeirante - DF. CEP: 71.735-
102  
Telefone: (61) 2102-2288                                       
Site: contag.org.br/

Importante  Atuante

Cooperativas Prestar serviços diretos aos associados Endereço: cada município tem um endereço Muito importante Atuante

ECAM - Equipe de Conservação da 
Amazônia

Atua pela integração entre o desenvolvimento 
socioeconômico e o equilíbrio ambiental

Endereço: SAS Quadra 03, Bloco C Ed. 
Business Point, Sala 303, Brasília - DF  
Telefone: (61) 3323-7863   
Site: ecam.org.br/

Muito importante Atuante

Federação das comunidades 
quilombolas de MG N’GOLO

Fomentar ações que promovam o acesso ao 
conhecimento e aos direitos garantidos em lei às 
comunidades quilombolas do estado de Minas Gerais

Endereço: Rua Padre Marinho, 455 – 3º andar 
– sala 34 B. Santa Efigênia Cep 30.140-040, 
Belo Horizonte - MG   
Telefone: (31) 3224-7659 
Site: facebook.com/quilombolasmg/ 
E-mail: ngolomg@yahoo.com.br / 
federacaoquilombolamg@gmail.com

Muito importante Atuante

FETAEMG - Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais  

Defender os interesses dos trabalhadores e 
trabalhadoras do campo. 

Endereço: Rua Álvares Maciel, Nº 154- Santa 
Efigênia, Belo Horizonte - MG  
Telefone: (31) 3073-0000   
Site: fetaemg.org.br/site/

Importante Atuante

Pastoral Afro-Brasileira

Sensibilizar as comunidades de fé, a igreja como 
um todo, para o conhecimento das questões afro-
brasileiras. Atua nas demandas sociotransformadoras, 
tendo como preocupação a real qualidade de vida da 
população

Endereço: Av. Brasil, 2079, Bairro Savassi, Belo 
Horizonte - MG  
Telefone: (31) 3269-3100 
Site: pastoralafrobrasileira.com.br/ 

Importante Não atuante

STTRs - Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais

Defender direitos, reivindicações e interesses dos(as) 
trabalhadores(as) rurais

Endereço: cada município tem um endereço Importante Atuante
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