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Apresentação

1

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) tem o prazer de apresentar sua cartilha de 
emendas parlamentares para o ano de 2023. As propostas são resultado de análise 
técnica das unidades internas e dos postos no exterior, com vistas à identificação das 
prioridades para o próximo exercício financeiro. Incluem áreas de interesse direto dos 
cidadãos e empresas brasileiras, tais como assistência consular e promoção de 
exportações. Também há destaque para a preservação do patrimônio histórico.

O MRE conta com 221 representações diplomáticas e consulares, por meio das quais 
desempenha suas atribuições institucionais de execução da política externa. Entre os 
principais eixos de atuação do Ministério, estão a assistência a nacionais no exterior, a 
promoção de empresas e produtos brasileiros em mercados estrangeiros, a atração de 
investimentos, a divulgação da cultura brasileira, a prospecção de oportunidades de 
cooperação nos mais diversos setores e a elaboração de subsídios para a atuação 
doméstica e internacional do governo brasileiro.

O Itamaraty executa esse amplo leque de atribuições com recursos que correspondem a 
apenas 0,10% do Orçamento Geral da União. O índice de execução orçamentária deste 
Ministério, que historicamente ultrapassa 95%, chegou a 99% em 2021, o que o 
posiciona como um dos órgãos com melhor desempenho nesta área. Dado que cerca de 
80% do orçamento discricionário do MRE é executado no exterior, o planejamento 
deve ter em conta a volatilidade cambial, marcada por significativa desvalorização do 
real nos últimos anos (28,93% ao longo de 2020 e 38,4% em 2021).
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Para o orçamento de 2023, especial ênfase é dada ao projeto de restauração e 
transformação do Complexo do Itamaraty em Museu Histórico e Diplomático, que 
requererá atenção prioritária até sua conclusão. O Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro, 
uma das primeiras edificações a haver sido tombada no Brasil, foi a primeira sede da 
Presidência da República, onde residiram os Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto, e sediou o Ministério das Relações Exteriores de 1897 a 1970. O Complexo é 
composto por outros três edifícios de grande valor arquitetônico, além de um dos mais 
importantes acervos – documental, cartográfico e artístico – da América Latina.

Desgastes causados pela ação do tempo, da umidade e da poluição requerem ação 
imediata, a fim de preservar esse inestimável patrimônio. Ao longo dos últimos anos, a 
administração do Itamaraty passou a trabalhar nos três eixos principais a seguir: (i) 
identificação de fontes diversificadas de financiamento; (ii) desenvolvimento de 
projetos executivos que orientem os trabalhos de restauração; e (iii) concepção de novo 
modelo de gestão, que assegure a sustentabilidade operacional e financeira do 
patrimônio cultural restaurado.

Convidamos as Senhoras e os Senhores Senadores e Deputados Federais a contribuírem 
para preservar o Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro, que conta a História de todos os 
brasileiros, sem perder de vista as demais emendas parlamentares propostas, com vistas 
a salvaguardar os interesses do Brasil e de seus nacionais no exterior.
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Apoio à Mulher Brasileira no Exterior

Assistência a Brasileiros no Exterior 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1490 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20I5.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 400.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 

 

Tendo em conta a maior vulnerabilidade da mulher brasileira no exterior, o Espaço da 
Mulher Brasileira (EMuB) visa a prestar apoio especializado em diversas frentes. Em 
2017, foi inaugurado o Espaço da Mulher Brasileira no Consulado-Geral do Brasil em 
Boston, em cuja jurisdição há mais de 300 mil brasileiros. Em março de 2022, foi 
inaugurado novo Espaço da Mulher Brasileira, em Nova York, concebido com base na 
parceria entre os três poderes, que lançou nova filosofia multidisciplinar de trabalho. 

O Espaço da Mulher Brasileira tem escopo de atuação ampla e multidisciplinar, 
envolvendo as searas consular, educacional, cultural, empreendedorismo e 
empoderamento; acolhimento inicial a vítimas e acompanhamento dos 
aconselhamentos; realização de eventos; elaboração de estudos, relatórios e cartilhas 
com orientações ao público; postagens em mídias sociais, entre outros. As unidades 
consulares também podem associar a prestação de serviço dos EMuBs aos consulados 
itinerantes, de forma a potencializar o alcance do programa.

Os recursos serão destinados à contratação de consultoria para atuação nos EMuBs do 
Itamaraty no exterior (custo anual de USD 36.000,00, cerca de R$ 200.000,00, por 
unidade). Paulatinamente, tenciona-se difundir o modelo em cidades com presença 
significativa de cidadãos brasileiros.

4MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES



5

Fomento a Canais de Interlocução com a 
Comunidade Brasileira no Exterior

Assistência a Brasileiros no Exterior 

A oferta de conteúdos para as comunidades brasileiras no exterior tem o condão de 
estreitar os canais de comunicação com as representações diplomáticas e consulares. O 
estabelecimento de um canal fluido é essencial para a prestação do serviço consular, 
especialmente em situações extremas, além de reforçar os vínculos da diáspora 
brasileira com o Brasil.

A presente emenda tem por finalidade a produção de materiais em áudio, vídeo ou 
impresso voltados exclusivamente às comunidades brasileiras no exterior. Entre as 
possibilidades estão revistas, podcasts, vídeos e demais publicações que abordem 
temas de interesse de nacionais brasileiros no exterior, seja contribuindo com a 
integração com a comunidade, seja divulgando serviços prestados por representações 
consulares e diplomáticas do Brasil. 

A título de exemplo, citam-se iniciativas do Consulado-Geral do Brasil em Chicago, 
que produz o podcast “Consulado na sua casa”, bem como de consulados do Brasil no 
Japão (Hamamatsu, Nagóia e Tóquio), que contam com espaços em revistas 
produzidas para brasileiros residentes no país.

Os recursos serão destinados à elaboração de conteúdo informativo para as 
comunidades brasileiras no exterior.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1490 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20I5.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 350.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Restauração do Acervo Pertencente ao Museu Histórico 
e Diplomático do Itamaraty 

Patrimônio Histórico-Cultural

O Complexo do Itamaraty no Rio de Janeiro abriga documentos, mobiliário e obras de 
arte de inestimável valor científico e histórico-cultural, cuja restauração contribuirá 
para preservar a memória nacional, além de assegurar o acesso a pesquisadores e ao 
público em geral.

Abriga o maior acervo cartográfico da América Latina – cerca de 30 mil peças dos 
séculos XVI e XVII -, além de um dos mais importantes arquivos históricos do país, 
com documentos que vão de 1575 a 1959, muitos dos quais foram trazidos pela Coroa 
portuguesa em 1808, que retratam debates importantes no contexto da formação e 
consolidação das instituições do País.

O edifício principal também conta com coleção de objetos que perpassam os séculos 
XVII ao XX. Integram o acervo a mesa onde D. Pedro I assinou a abdicação ao trono, 
console que pertenceu a Napoleão Bonaparte, peças da Coleção de D. Amélia de 
Leuchtenberg (segunda Imperatriz do Brasil) e objetos da Princesa Isabel. 

O acervo de pinturas reúne diversos artistas e estilos, do século XVI ao XX. 
Sobressaem obras de pintores como Pedro Américo, Antônio Parreiras e Rodolfo 
Amoedo, entre as quais se destaca o retrato do Infante D. Pedro de Alcântara, de autoria 
do francês Jean-Baptiste Debret.

Os valores da emenda parlamentar serão destinados à (i) separação e diagnóstico do 
estado de conservação do acervo a ser tratado; (ii) contratação de empresa especializada 
em restauração; e (iii) disponibilização do acervo restaurado ao público. 

O custo total da restauração do acervo documental, cartográfico e artístico está 
estimado em cerca de 30 milhões de reais. As emendas individuais são essenciais para 
assegurar o tratamento desse acervo por meio do somatório das contribuições.

 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1473 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 0032.2000.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 400.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Publicação de Catálogo de Mapas Históricos do Acervo
 do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty

Patrimônio Histórico-Cultural

Considerado o mais importante da América Latina do gênero, o acervo do Museu 
Histórico e Diplomático do Itamaraty/Mapoteca, com cerca de 30.000 peças 
cartográficas e 18.000 peças iconográficas, possui obras de cartógrafos e editores de 
renome como Gastaldi; Blaeu; Jansson; Hondius; Sanson; e Bellin, além de exemplares 
manuscritos de cartógrafos portugueses dos séculos XVI e XVII e mapas produzidos 
pelas missões demarcadoras de limites. Além disso, é integrado por fotografias a partir 
do século XIX, que retratam cerca de 4.500 personalidades.

A publicação do catálogo de Mapas Históricos do Rio de Janeiro justifica-se, 
principalmente, pela necessidade de disseminação do conhecimento e da preservação 
desses registros que revelam e enriquecem não apenas a história do Rio de Janeiro, mas, 
também, o retrato nacional, por meio da memória cartográfica.

Os valores da emenda parlamentar em questão serão destinados à produção de um 
catálogo consistente que tem como objetivo ser um instrumento referencial do acervo 
da Cartografia e Iconografia Histórica no Itamaraty. Fazem parte desta produção a 
contratação de empresa para a realização das seguintes etapas: (i) formação de equipe 
para o levantamento, a organização e a descrição do acervo temático; (ii) 
estabelecimento de infraestrutura adequada, incluindo materiais e recursos 
tecnológicos; (iii) digitalização do acervo; (iv) diagramação que facilite a recuperação 
da informação; e (v) impressão e lançamento do catálogo.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1473 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 0032.2000.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 400.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Publicação da Coleção de Charges do Barão do Rio Branco 
Pertencente ao Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty 

Patrimônio Histórico-Cultural

De modo a cumprir a missão social de salvaguardar e divulgar o rico e variado 
patrimônio documental brasileiro sob a custódia do Museu Histórico e Diplomático, o 
Itamaraty promoverá a digitalização da Coleção de Charges e Ilustrações do Barão do 
Rio Branco. Referência na construção de relações entre o Brasil e os países, sua atuação 
atraiu o interesse de jornais e revistas, que refletiam tanto seu caráter pragmático e 
analítico em decisões profissionais, como também aspectos subjetivos de sua vida 
pessoal.

A difusão da coleção de Charges e Ilustrações do Barão do Rio Branco representa justa 
homenagem a José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912), o Barão do Rio 
Branco, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso a estes registros singulares e 
contribui para a preservação da memória nacional. 

Os valores da emenda em questão serão destinados à contratação de empresas para a 
realização das seguintes etapas: (i) formação de equipes para o levantamento, a 
organização e a descrição do acervo temático; (ii) estabelecimento de infraestrutura 
adequada, incluindo materiais e recursos tecnológicos; (iii) digitalização dos acervos 
que possibilitará a consulta da documentação referente à coleção de Charges e 
Ilustrações do Barão do Rio Branco; (iv) descrição arquivística das imagens e inserção 
em base de dados; (v) seleção e diagramação; e (vi) impressão e lançamento de 
publicação relativa às caricaturas do Barão do Rio Branco.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1473 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 0032.2000.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 300.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Revitalização dos Documentos do Embaixador 
João Guimarães Rosa  

Patrimônio Histórico-Cultural

O projeto visa a coletar documentos textuais, iconográficos e bibliográficos sobre o 
Embaixador João Guimarães Rosa – diplomata, médico e escritor. Essa ação contribuirá 
para a preservação da memória institucional do Itamaraty e trará a público outra faceta 
de um dos autores mais relevantes da literatura brasileira do século XX. A proposta está 
alinhada com a recente criação do Instituto Guimarães Rosa pelo Ministério das 
Relações Exteriores, que tem como objetivo a promoção da cultura brasileira e da 
língua portuguesa no exterior.

Os valores da emenda parlamentar em questão serão destinados à digitalização e à 
difusão de documentação existente acerca das diferentes etapas da vida profissional do 
Embaixador Guimarães Rosa.  Fazem parte desta produção a contratação de empresas 
para a realização das seguintes etapas: (i) formação de equipes para o levantamento, a 
organização e a descrição do acervo temático; (ii) estabelecimento de infraestrutura 
adequada, incluindo materiais e recursos tecnológicos; (iii) digitalização dos acervos; 
(iv) transcrição arquivística; (v) seleção e diagramação; e (v) impressão e lançamento 
de publicação relativa ao tema.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1473 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 0032.2000.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 200.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Acessibilidade das Instalações Físicas

Patrimônio Histórico-Cultural

A presente emenda visa à restauração e reforma das instalações físicas e constituição de 
rota acessível no Palácio que integra o Complexo do Itamaraty no Rio de Janeiro, a fim 
de assegurar o acesso e o trânsito em segurança a pessoas com necessidades especiais. 

No espaço onde será inaugurado o Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, 
identificam-se problemas estruturais decorrentes do desgaste natural, além da 
necessidade de readequação de determinadas estruturas a portadores de necessidades 
especiais.

Construído em meados do século XIX, pelo Barão de Itamaraty, o Palácio e espaços 
adjacentes requerem pequenas reformas para torná-los compatíveis com os padrões de 
acessibilidade e segurança do século XXI, cumprindo as premissas de conservação e 
restauro e a fim de atender a demanda dos visitantes e pesquisadores.

Os valores da emenda parlamentar em questão serão destinados à contratação de 
empresas para a realização dos serviços de engenharia para restauração e reforma das 
instalações físicas e constituição de rota acessível no Palácio que integra o Complexo 
do Itamaraty no Rio de Janeiro.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1473 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 0032.2000.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 200.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção da Gastronomia Brasileira no Exterior 

Promoção Cultural 

Esta emenda tem como finalidade a implementação de ações de promoção da 
gastronomia brasileira no exterior por meio de ações distintas, como a difusão de 
saberes, modos de fazer e técnicas culinárias tradicionalmente brasileiras e a 
divulgação de talentos, tanto aqueles mais experimentados como jovens promissores.

Nesse contexto, também estão a promoção de produtos agroalimentares brasileiros e de 
suas respectivas cadeias produtivas; a veiculação do Brasil como destino de excelência 
para o turismo cultural e gastronômico; e o fomento ao diálogo intercultural e à troca de 
conhecimentos entre profissionais brasileiros e estrangeiros no campo da alimentação.

Ao divulgar a gastronomia brasileira no exterior, o Brasil tem ganhos imateriais em 
termos de soft power associados a retorno concreto na forma de abertura de mercado 
para a instalação de restaurantes brasileiros e de demanda por produtos brasileiros em 
outros países. Ademais, o conhecimento da culinária local tende a fomentar o interesse 
no Brasil como destino turístico.

Os recursos serão utilizados para o financiamento das diversas ações supracitadas, por 
meio da promoção de ou participação em eventos especializados, da oferta de cursos e 
da divulgação de material informativo.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1494 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WY.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção da Economia Criativa do Brasil 
no Exterior 

Promoção Cultural 

Esta emenda tem como finalidade viabilizar ações de promoção do produto cultural 
brasileiro no exterior por meio do apoio a entidades associativas brasileiras em eventos 
de mercado de segmentos específicos, como feiras literárias, mercados audiovisuais, 
feiras de artes, eventos do mercado fonográfico, entre outros.

São exemplos exitosos de ações dessa natureza o tradicional apoio do Itamaraty à 
participação do Brasil no Salão do Livro de Paris, na Feira do Livro de Frankfurt, na 
Feira Internacional do Livro de Guadalajara, entre outras. A participação de editoras 
brasileiras em grandes feiras facilita a inserção internacional dos autores brasileiros. 
Além disso, ações em uma vertente da economia criativa têm capacidade de transmitir 
seu sucesso para outros setores.

Além de favorecer a diversificação da pauta exportadora de serviços culturais, a 
atuação nesse setor contribui para a divulgação da imagem do Brasil no exterior como 
potência cultural qualificada, estimulando parcerias entre empresas brasileiras e 
estrangeiras. O ganho de espaço em um país estratégico também tem impactos para 
além de seu território, dada a influência exercida por meio de veículos de mídia e do 
trânsito de seus habitantes.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1494 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WY.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção da Língua Portuguesa e da Cultura 
Brasileira no Exterior 

Promoção Cultural 

O Itamaraty lançou o Instituto Guimarães Rosa (IGR), batizado em homenagem ao 
escritor e diplomata João Guimarães Rosa, com 24 unidades no exterior, que atuarão na 
promoção da cultura brasileira e da língua portuguesa no exterior, no fomento à 
cooperação educacional com terceiros países, bem como na manutenção dos laços 
culturais e linguísticos de nossa diáspora com o Brasil.  

As unidades do IGR promovem o ensino da língua portuguesa, por meio de cursos 
regulares; e a organização de atividades culturais, como saraus, apresentações, festivais 
de cinema, publicações de livros e revistas, entre outras. Em coordenação com os IGR, 
os “leitores Guimarães Rosa” (professores financiados pelo Itamaraty) ensinam 
português e cultura brasileira em prestigiosas universidades no exterior.

O ensino do português à diáspora (português como língua de herança), especialmente, 
tem o papel de preservar o conhecimento da língua familiar, além de reforçar os 
vínculos identitários de brasileiros ou descendentes de brasileiros que vivem em outros 
países.

Este projeto beneficiará não apenas cidadãos nacionais e suas associações no exterior, 
mas a própria imagem da cultura brasileira e do seu idioma. A difusão do português em 
sua variante brasileira também tende a abrir mercado para a exportação das economias 
criativas nacionais e ampliar o soft power do Brasil, além de fomentar o interesse 
acadêmico no País.

Os recursos desta emenda destinam-se à realização de projetos culturais e/ou de 
aumento das capacidades de ensino, como produção de material didático, cursos de 
formação de professores e promoção de eventos acadêmicos e culturais.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1494 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WY.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Fomento dos Laços da Diáspora Brasileira 
com a Cultura Nacional 

Promoção Cultural 

O projeto visa à manutenção dos laços da diáspora brasileira com a cultura do país e à 
reafirmação da identidade e dos vínculos com o Brasil. São público-alvo estratégico os 
filhos de brasileiros nascidos no exterior, alheios ao convívio diário com elementos da 
cultura nacional.

A proposta fundamenta-se no artigo 215 da Constituição Federal, que dispõe que “O 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais”.

Nesse contexto, as embaixadas e consulados do Brasil buscam estabelecer parcerias 
com associações de cidadãos no exterior, a fim de apoiar eventos de promoção da 
cultura brasileira para a diáspora, tais como o “Dia do Brasil”, oficinas de culinária, 
atividades musicais e artísticas, rodas de capoeira, além de iniciativas voltadas ao 
público infantil.

Destacam-se dois projetos de grande sucesso: as “Olimpíadas de Português como 
Língua de Herança”, que contaram com 17 postos participantes em sua primeira edição 
(2021), atraíram 380 crianças e adolescentes e resultaram em 37 redações a serem 
encaminhadas para publicação; e a contratação, em 2020, pelo Consulado-Geral do 
Brasil em Nova York, de professora para ensino da língua portuguesa, na vertente 
brasileira, na renomada Escola das Nações Unidas (United Nations International 
School – UNIS), instituição que confere relevância ao ensino de línguas estrangeiras 
como forma de promoção da diversidade linguística e cultural.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1494 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WY.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 200.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Conservação e Restauro das Obras de 
Emanoel Araújo no Itamaraty

Promoção Cultural 

Esta emenda tem como finalidade a conservação e o restauro das obras de Emanoel 
Araújo no Itamaraty, falecido em 2022, com vistas ao cumprimento do dever de 
preservar e divulgar o patrimônio histórico-cultural. Entre as obras a serem restauradas 
com os recursos desta emenda, destacam-se dois grandes relevos em madeira pintada e 
as esculturas “Estrutura Azul” e “Mercúrio”.

Ícone da arte e da cultura afro-brasileira, Emanoel Araújo nasceu, em 1940, no seio de 
uma tradicional família de ourives. Aprendeu marcenaria, linotipia e estudou 
composição gráfica na Imprensa Oficial de Santo Amaro da Purificação. Em 1959 
realizou sua primeira exposição individual ainda em sua terra natal. Mudou-se para 
Salvador na década de 1960 e ingressou na Escola de Belas Artes da Bahia (UFBA), 
onde estudou gravura. Em 1972, foi premiado com medalha de ouro na 3ª Bienal 
Gráfica de Florença, Itália.

No ano seguinte recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) 
de melhor gravador, e, em 1983, o de melhor escultor. Expôs em várias galerias e 
mostras nacionais e internacionais, somando cerca de 50 exposições individuais e mais 
de 150 coletivas. Foi diretor do Museu de Arte da Bahia (1981-1983). Lecionou artes 
gráficas e escultura no Arts College, na The City University of New York (1988). Foi 
diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1992-2002) e fundador do Museu Afro 
Brasil (2004), onde foi Diretor Curador até 2022.

 
DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 

SEQUENCIAL 1493 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WY.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 100.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Fomento à Diplomacia da Inovação

Ciência, Tecnologia e Inovação

Inserem-se no escopo do Programa Diplomacia da Inovação (PDI) atividades que 
visam a elevar o perfil do Brasil junto aos ecossistemas estrangeiros de inovação,  
centradas nos três objetivos principais a seguir: (i) auxiliar na mobilização da diáspora 
científica brasileira no exterior; (ii) promover a instalação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento privados em nosso país, e (iii) fomentar a colaboração entre 
pesquisadores, parques tecnológicos e ambientes de inovação brasileiros e estrangeiros.

Ademais, em coordenação com orgãos e agentes do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o Itamaraty tem atuado no apoio à participação de empresas 
nascentes de base tecnológica (start-ups) brasileiras em feiras e missões internacionais, 
bem como na divulgação de eventos realizados no Brasil.

Os recursos da presente emenda serão aplicados para financiar ações desenvolvidas no 
âmbito do PDI, de modo a melhorar a percepção de agentes externos em relação às 
potencialidades tecnológicas brasileiras, com vistas a identificar parcerias que 
permitam estimular a inovação tecnológica no Brasil e contribuir ativamente para o 
crescimento econômico do país.

 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1491 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WW.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 300.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção Comercial de Vinhos, Espumantes, 
Cachaça e Suco de Uva no Exterior

Promoção Comercial

A presente emenda visa à promoção comercial do setor de bebidas, notadamente 
vinhos, espumantes, cachaça e suco de uva no exterior. Em coordenação com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Itamaraty tem atuado no apoio à 
participação de vinícolas brasileiras em feiras e missões internacionais, bem como na 
divulgação de eventos realizados no Brasil junto ao público consumidor estrangeiro. 

A promoção dos diversos segmentos da indústria de bebidas atende à necessidade de 
diversificar e agregar valor à pauta de exportações do agronegócio brasileiro. O 
Itamaraty conta com 119 unidades de promoção comercial no exterior, incluídas as 
principais economias mundiais, por meio das quais essas ações podem ser viabilizadas.

Com recursos provenientes da emenda, pretende-se realizar eventos de degustação e de 
promoção de visibilidade para o produto brasileiro. 
 

 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1496 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WZ.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção Comercial de Cafés e Cafés 
Especiais Brasileiros no Exterior

Promoção Comercial

A economia cafeeira tem enorme impacto social dada sua capilaridade pelo território 
nacional. Cerca de 300 mil produtores, predominantemente mini e pequenos, ocupam 
área superior a dois milhões de hectares, em aproximadamente 1.900 municípios. 
Trata-se de setor da economia nacional que emprega mais de 8 milhões de brasileiros.

O Itamaraty tem apoiado a promoção comercial do café brasileiro no exterior, em 
particular dos cafés especiais, em colaboração com a Apex-Brasil, a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Associação Brasileira da Indústria de Café 
(ABIC), a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), a Associação 
Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 
(Cecafé) e o Conselho Nacional do Café (CNC).

Nos últimos anos, foram realizadas ações de promoção do café brasileiro, por ocasião 
do Dia Internacional do Café (01/10), a exemplo de Berlim, Bruxelas, Londres, Los 
Angeles, Miami, Moscou, Nova York, Paris, Praga, Seul, Sydney, Tóquio e Xangai.

Os recursos desta emenda visam a assegurar a manutenção e ampliação das iniciativas 
de apoio à exportação do café brasileiro em 2023, de modo a que importadores, 
distribuidores, jornalistas e degustadores estrangeiros de café possam provar a 
diversidade e qualidade dos cafés brasileiros ofertados no exterior.
   

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1496 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WZ.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 300.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção Comercial

A presente emenda tem como finalidade a promoção de segmentos do agronegócio não 
tradicionais nas exportações, tais como açaí, frutas, castanhas, mel e laticínios. Trata-se 
de cadeias produtivas que não compõem ainda parcela significativa ou tradicional das 
exportações brasileiras, mas que já estão maduras no mercado nacional e podem crescer 
no cenário externo.

O Ministério das Relações Exteriores dispõe de ampla infraestrutura instalada 
composta por uma rede de 119 setores de promoção comercial sediados em 
representações brasileiras no exterior. Em colaboração com o MAPA, a Apex-Brasil e 
entidades setoriais privadas, o Itamaraty promove os produtos do agronegócio 
brasileiro por meio da organização de missões comerciais, apoio à participação de 
empresas brasileiras em feiras internacionais, identificação de oportunidades de 
negócios e promoção da imagem do agronegócio brasileiro.

O incentivo à exportação de produtos menos conhecidos no mercado internacional tem 
o potencial de gerar maiores retornos para os recursos investidos, uma vez que o espaço 
para crescimento das exportações desses produtos é praticamente inexplorado. 

Nesse contexto, os recursos desta emenda visam a assegurar a manutenção e ampliação 
das iniciativas de promoção de segmentos do agronegócio não tradicionais nas 
exportações.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1496 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WZ.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 

 

Promoção Comercial de Exportações Não Tradicionais 
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Promoção da Imagem do Agronegócio Brasileiro no Exterior

Promoção Comercial

A presente emenda tem como finalidade apoiar a promoção da imagem do agronegócio 
brasileiro no exterior, concebida como estratégia prioritária para assegurar e ampliar 
mercado. Entre as iniciativas do Itamaraty em andamento, citam-se o “Agritalks”, 
seminários de promoção da imagem do agronegócio organizados em conjunto pelo 
MRE e a Apex-Brasil no primeiro semestre de 2022 em Londres, Roma, Madri, Dubai 
e Berlim.

A promoção da imagem do agronegócio brasileiro no exterior é essencial para 
reassegurar parceiros tradicionais e potenciais novos importadores sobre o 
compromisso com a qualidade do produto nacional, de forma a manter e ampliar 
mercados e reverter potenciais ondas de desinformação danosas ao interesse nacional. 

Os recursos serão destinados a elaborar, atualizar e traduzir materiais e informações 
sobre a realidade das cadeias produtivas da agropecuária e agroindústria brasileiras; e a 
organizar e realizar eventos, presenciais e virtuais, de promoção de imagem, entre outras 
ações.

 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1496 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WZ.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 200.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Promoção da Indústria Brasileira no exterior

Promoção Comercial

A presente emenda tem por objetivo promover a indústria brasileira e seus produtos no 
exterior por meio do aumento da participação brasileira em feiras industriais e rodadas 
de negócios em mercados estratégicos para as exportações da indústria nacional. 

Entre esses mercados, destacam-se as Américas, inclusive Estados Unidos e Canadá, 
além de Europa, China e Japão. Entre os setores industriais de maior potencial, 
sobressaem-se os de máquinas e equipamentos (ABIMAQ), artigos 
médico-odontológicos (ABIMO), aviação civil (Embraer), química (ABIQUIM) e 
plástico sustentável (ABIPLAST).

A promoção da indústria brasileira no exterior tem como objetivo manter e expandir 
mercados para os setores de maior valor agregado da economia. O crescimento da 
indústria no Brasil tende a incentivar o aumento de investimentos em pesquisa e 
inovação, a ampliação da capacidade produtiva, a melhoria da infraestrutura e a 
geração de empregos.

Os recursos solicitados destinam-se a financiar atividades de promoção da indústria 
brasileira e seus produtos no exterior, tais como a participação em feiras industriais e 
rodadas de negócios em mercados estratégicos para as exportações da indústria 
nacional.

 

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1496 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20WZ.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Aplicação Direta 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 250.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Doação de Purificador de Água Potável para os 
Campos de Refugiados Saarauís na Argélia

Assistência Humanitária e Cooperação Técnica Internacional

Estudos do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU revelam que o acesso a 
água potável é um dos problemas mais graves a afligir os refugiados saarauís instalados 
na província de Tindouf, na Argélia. Há 46 anos em território argelino, os cerca de 200 
mil habitantes dos cinco campos (segundo estimativas da ONU) continuam a depender 
essencialmente da assistência humanitária internacional para sua sobrevivência.

Com base no êxito da experiência brasileira, propõe-se que o Brasil contribua de forma 
significativa para a saúde e a segurança alimentar daqueles milhares de refugiados, por 
meio da doação de purificadores de água produzidos no Brasil, com tecnologia 
nacional, permitindo acesso a água potável.

Os recursos da presente emenda serão, assim, destinados à doação de purificadores de 
água produzidos no Brasil, com tecnologia nacional, ao ACNUR em Argel, para 
distribuição em campos de refugiados saarauís.  O escritório do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) em Argel já manifestou seu interesse nos 
referidos equipamentos brasileiros.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1497 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20X0.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 80 – Outras despesas correntes 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 500.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Reforço da Saúde Pública nos Países Caribenhos

Assistência Humanitária e Cooperação Técnica Internacional

A existência de organismos patógenos agressivos altamente transmissíveis em âmbito 
mundial representa riscos permanentes para os hospitais públicos na região caribenha, 
dada a falta de capacidades de atendimento, em particular quanto a equipamentos 
adequados e ao treinamento e capacitação de suas equipes médicas e paramédicas. 

Esta emenda tem como finalidade viabilizar a aquisição e doação de equipamentos 
médico-hospitalares para reforçar os sistemas de saúde pública dos países caribenhos, 
cujas experiência e lições aprendidas no enfrentamento à pandemia da COVID-19 
revelaram a necessidade urgente de expansão das capacidades técnicas específicas em 
termos de recursos humanos e de infraestrutura de saúde em nível nacional.

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão do Ministério das Relações 
Exteriores, com apoio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos 
(UNOPS), viabilizaria essas doações e oportunidades de treinamento e capacitação, no 
País e à distância, para as equipes profissionais de atendimento em saúde de hospitais 
públicos em países caribenhos parceiros do Brasil.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1497 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20X0.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 80 – Outras despesas correntes 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 500.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Distribuição de Alimentos de Alto 
Poder Nutritivo na Namíbia

Assistência Humanitária e Cooperação Técnica Internacional

Desde 2019, o governo brasileiro vem apoiando projetos de apoio à nutrição de 
lactantes, gestantes e crianças em situação de insegurança alimentar na Namíbia, em 
parceria com o Programa Mundial de Alimentos (PMA). Nessa etapa, visa-se à 
distribuição de complemento alimentar de alto poder nutritivo, associada à instalação 
de novas hortas e à difusão de boas práticas em cultivos de agricultura familiar, com 
vistas a promover modos de vida sustentáveis e a fortalecer a resiliência comunitária. 

Esta emenda tem como finalidade dar continuidade a projeto de distribuição de 
alimentos de alto poder nutritivo na Namíbia e de instalação de hortas destinadas a 
melhorar a qualidade nutricional de lactantes, gestantes e crianças em situação de 
insegurança alimentar e desnutrição, nas regiões mais afetadas pela grave seca que 
assola o país há vários anos.

Os recursos da presente emenda serão destinados à aquisição de complemento 
alimentar de alto poder nutritivo, à instalação de novas hortas e à difusão de boas 
práticas em cultivos de agricultura familiar. A Agência Brasileira de Cooperação será 
responsável pela coordenação do projeto, em parceria com o PMA.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1497 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.20X0.0002 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 80 – Outras despesas correntes 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 500.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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Formação de Equipe Humanitária 
Multidisciplinar Brasileira Permanente

Assistência Humanitária e Cooperação Técnica Internacional

A presente emenda parlamentar tem a finalidade de apoiar a criação, no País, de equipe 
humanitária multidisciplinar brasileira permanente para a atuação em grandes 
emergências e desastres no exterior mediante a equipação, a capacitação, o treinamento 
e a certificação das atuais equipes existentes nas corporações de bombeiros militares 
das Unidades Federativas.

Estão avançados os entendimentos com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos 
e Desastres (CENAD) para montar equipes humanitárias multidisciplinares, oriundas 
das corporações de bombeiros militares dos Estados, com acionamento imediato e 
autossuficiência, equipada para atuação nas áreas de comando (coordenação com o 
governo nacional anfitrião, com as Nações Unidas e com outras equipes); busca e 
salvamento; avaliação de situação (danos estruturais e riscos); saúde (médicos e 
enfermeiros); e comunicações e tecnologia (satélites), entre outros.

O Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) apoia 
a presente iniciativa, que representará o fortalecimento das corporações de bombeiros 
militares nas Unidades Federativas.

Os recursos serão aplicados na seleção e posterior preparação de especialistas para 
integrar equipe humanitária multidisciplinar brasileira permanente, em ações o exterior, 
sob a coordenação geral da ABC e o comando no terreno do CENAD. Estão previstas, 
nesse processo, atividades de capacitação, treinamento e certificação, além da 
aquisição de equipamentos e materiais de emprego dessa equipe humanitária 
multidisciplinar brasileira permanente, a exemplo de tendas modulares de 
acampamento; drones, câmeras de inspeção; estação rádio base e rádios transceptores; 
macas; geradores; etc.

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS 
SEQUENCIAL 1499 
FUNCIONAL/AÇÃO/SUBTÍTULO 2216.2533.0001 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3501 – Ministério das Relações Exteriores 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO 90 – Outras despesas correntes 
NATUREZA DA DESPESA 3 - ODC 
VALOR R$ 1.000.000,00 
CONTRAPARTIDA Conforme LDO 
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