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Projeto Ìdasi Dùdú*
*Significa “Economia preta” em yorubá

Identificação de setores produtivos da Rede Mocambos

Nome da Instituição: Banco Comunitario Quilombola de Alcântara 

Contatos: mabealcântara@yahoo.com.br

Responsável pela Instituição: Gregorio Xavier Costa 

Atividades produtivas:

O banco quilombola tem como finalidade atender as comunidades quuilombolas de 
Alcântara  com  a  politica  de  financeamento  ou  fundos  rotativos  que  venham  a 
contribuir atraves do fomento aos empreendimentos e o fortalecimento dos mesmos, 
no sentido de lhes dar autonomia e credibilidade ao acessar micro e pequnos credito 
no banco comuniatrio,  a utilização da moeda social  tambem é uma alternativa de 
fortalecimento  da  economia  local  valorizando  o  produtor  e  os  produtos  locais.  A 
atividade em destaque é os fundos rodativos e a moeda social. 

Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações:

1. Onde se localiza o núcleo produtivo? Na sede do Municpio de Alcântara 

2.  Quantas  pessoas  estão  envolvidas  nessa  produção  e  quais  os  impactos 
socioculturais,  econômicos  ou  ambientais  para  as  comunidades  envolvidas?- 
aproximadamente 300 mil famílias 

3.  Qual  a  abrangencia  da  comercialização  (local,  intermunicipal,  interestadual, 
nacional)?o Banco tem abrangência a nível de município 

4.  Qual a forma (venda direta, feiras, loja,  revenda, atravessadores,  site,  etc) e a 
regularidade da comercialização? Existe a troca de moeda social na sede do banco, 
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onde o quilombolas, faz o cambio e depois utiliza a moeda social para realizar suas 
compras fazendo com que aja a circula;cão da moeda social, ainda se presta serviços 
de  correspondente  bancário,  recebendo  contas  de  água,  luz,.  Telefone  e  outros 
boletos.

5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Sim existe um conselho gestor 
Quem? Representantes de associações comunitárias dos quilombos 

6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo? Dar visibilidade a política do 
banco, fazer com que a comunidades entenda a importância do banco comunitário e 
da moeda social, e a reorganização interna (gestão).

7.  Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto? 
cartas convite, telefone etc. 

8.  Consegue  visualizar  qual  tipo  de  ação  em  rede  poderia  fortalecer  o  sistema 
produtivo  que esté  envolvido?  A  discussão  de bancos  comunitários  e  ações  que 
venham dar um suporte a traves dos fundos rotativos.

9. Existe algum tipo de apoio externo? (Se sim, descreva que tipo de apoio e qual 
origem) não, no momento o único apoio é das organizações locais que lutam para 
fortalecer a política do banco, mais com uma serie de deficiências.

Nome de quem preencheu esse formulário e contato: Francinete Pereira da 
Cruz

(98) 91348155/33371150
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