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APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Somos a Associação Comunitária de Desenvolvimento de Candeal
(ACDC) que nasce de um grupo de moradores que resolveram juntar-se de modo
a unir forças desde 1999 para assim tentar resolver os problemas da
Comunidade, junto às entidades oficiais.
A associação é apartidária, sem fins lucrativos, subsistindo apenas das
mensalidades dos associados e de donativos. Estamos situados na Praça Nossa
Senhora Aparecida, s/n, Fazenda Candeal II, Distrito de Matinha, Feira de
Santana, Bahia.
Ao longo de nossos 18 anos de história, temos nossa trajetória marcada
por ações políticas e sociais que visam sempre o bem comum da comunidade.
Por se tratar de uma Associação, a ACDC exerce suas funções através de
órgãos Deliberativo, Administrativo e Fiscalizador:
a)

Assembleia Geral;

(Formada por todos associados e associadas fundadores e efetivos)
b)

Diretoria Executiva;

(Presidente; Vice-Presidente; Secretário; Tesoureiro; Diretor Social)
c)

Conselho Fiscal.

Destacamos que a ACDC não possui funcionários, sendo os próprios associados
os responsáveis pelas ações desenvolvidas.

ORIGEM DOS RECURSOS
Por ser uma Instituição sem fins lucrativos, a ACDC tem nas mensalidades
dos associados sua principal fonte de recursos. Para além disso, contamos
sempre com doações de colaboradores e buscamos parcerias com órgãos
Municipais, Estaduais, Federais e a Iniciativa Privada para assim concretizar
nossas ações e projetos.

FINALIDADES E OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS

A ACDC tem como finalidade o trabalho em prol da comunidade
quilombola, em defesa de políticas pública para promover o desenvolvimento
comunitário e melhorar da qualidade de vida, de seus associados em geral,
defende-os; organizando-os e desenvolvendo trabalho social junto aos idosos,
mulheres, jovens, juventude e crianças, distribuindo aos mesmos, gratuitamente
benefícios alcançados junto aos Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e a
Iniciativa Privada. Assim, a ACDC tem como objetivos:
a)

Administrar, zelando e cuidando da infraestrutura comum do Povoado do

Candeal II;
b)

Colaboração na realização de pesquisas da situação socioeconômica dos

moradores, observando os problemas existentes nas áreas de saúde, educação,
trabalho, habitação, lazer, segurança, meio ambiente, saneamento básico,
mobilidade, acesso a cultura, produção agroecológica, economia solidaria e
outros;
c)

Promoção de atividades sociais, lazer, educacionais, culturais, formação

técnica, política e desportivas;
d)

Cultivo da mais ampla cordialidade entre os Associados e as Associadas;

e)

Representação e defesa dos direitos do cidadão e da cidadã da

comunidade;
f)

Celebração de convênios e de parcerias com associações congêneres,

entidades religiosas, civis, autarquias, empresas públicas e Órgãos Públicos nas
três esferas do Governo;

g)

De controle e vigilância territorial visando não só a proteção da área do

território quilombola, como também, a proteção de seu patrimônio natural e
segurança de seus membros;
h)

De desenvolvimento econômico autossustentado, buscando alternativas

de manejo dos recursos naturais aptas a conservá-los;
i)

De prestação de serviços de apoio para a compra de insumos básicos e

comercialização de produtos e convenio de assistência técnica junto aos órgãos
conveniados;
j)

Reivindicar, junto aos órgãos públicos, melhorias e ou reparos referentes

à urbanização, infraestrutura, segurança, educação, meio ambiente e saúde em
benefício da comunidade;
k)

Elaborar e executar projetos que venham a promover a capacitação e

qualificação nas áreas: técnica da Saúde, Segurança alimentar, Educação
formal e técnica, Meio ambiente, Esporte, Cultura, Comunicação, Lazer, Inclusão
Digital, Inclusão Social, Formação, Agricultura, Beneficiamento da produção
agrícola, Economia Solidaria e Promoção dos Direitos Humanos.
l)

Estimular e desenvolver o pleno exercício da comunidade através de

projetos de desenvolvimento sustentáveis orientando-os a melhora da qualidade
de vida da população em geral.
m)

Promoção da assistência social às minorias e excluídos, desenvolvimento

econômico e combate à pobreza;
n)

Promoção gratuita da educação e da saúde incluindo prevenção de HIV-

AIDS, diabetes, Câncer, o consumo de drogas e o estimulo a pratica de
alimentação e atividades saudáveis e assistência medica junto aos órgãos
competentes;

o)

Preservação, defesa proteção, conservação e recuperação do meio

ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável e valorização cultural dos
remanescentes quilombolas;
p)

Promoção de ações que publicite os direitos das pessoas portadoras de

deficiência, dos direitos da mulher e da criança e adolescente, buscando
possibilitar através de parceria a assessoria jurídica gratuita e combate a todo
tipo de discriminação sexual, racial, religiosa e social, trabalho forçado e infantil,
combate a todo tipo de violência contra a mulher;
q)

Promover atividades assistências, diretamente ou através de outras

instituições parceiras;
r)

Promover oficinas, palestras e encontros de caráter cultural, social,

educativo, econômico e recreativo, assim realizando ações visando o
desenvolvimento cultural e social da comunidade, buscado potencializar a
promoção da ética, da paz, da cidadania, da democracia e de outros valores
universais;
s)

Receber auxílios, doações, contribuições, bem como poderá firmar

convênios de qualquer natureza com organismos ou entidades públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais, desde que não impliquem em sua
subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com os
seus objetivos estatutários nem arrisquem sua independência e autonomia;
t)

Incentivo a palestras e pesquisas em diversas áreas desde que atenda os

objetivos da instituição;
u)

Desempenhar atividades, através de iniciativa própria ou via projetos,

parcerias ou convênios voltadas a realização de comunicação impressa (jornais
e revista), rádio e Tvs comunitárias, áudio visual, comunicação virtual (blogs,
sites, redes sociais e etc) e diversas expressões ou modalidades artísticas e
esportivas que visem a valorização da cultura da região e a tradição dos povos
quilombolas;

v)

Difundir atividades educativas, culturais e cientificas, apoiando a

elaboração de pesquisas, conferencias, seminários, cursos, treinamentos,
editando e comercializando publicações, vídeos, serviços e assessoria técnica,
bem como camisetas, adesivos, materiais destinados a divulgação e informação
sobre os objetivos da INSTITUIÇÂO, sendo que todos os resultados alcançados
serão revertidos integralmente na realização das finalidades da entidade;

INFRAESTRUTURA

Atualmente a ACDC possui uma sede com uma sala ampla, em dimensão
acentuada, com banheiro, copa e mais duas salas menores para as atividades
administrativas, além de mobiliário para o desenvolvimento das atividades, tais
como: mesa, cadeiras, bebedouro, etc.

SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO SOCIO ASSISTENCIAL

A ACDC considera indispensável para o sucesso de suas ações este
momento de planejamento Institucional. Deste modo, este Plano de Atividades
se estrutura para estabelecer os caminhos que a ACDC pretende trilhar ao longo
do ano de 2019 para manter a trajetória de conquistas comunitárias. Assim.,
segue as ações que pretendemos realizar no exercício 2019.

Área

Ação

Possível Fonte de
Recursos Humanos e
financeiros
Atendimento médico a ser realizado Parceria
com
a
semanalmente na sede ACDC.

Secretaria Municipal de
Saúde

Serviços

Rodas de Conversa sobre temas Recursos Humanos da
sociais relevantes.

ACDC

e

instituições

parceiras
Cursos

de

formação

profissionalizantes

e/ou Buscar parcerias com
organizações públicas e
privadas

II Empodera Quilombo

Buscar apoio por meio
de editais públicos

IV Retalhos da História
Eventos

Recursos Humanos e
financeiros da ACDC

III Esquenta São João

Recursos Humanos e
financeiros da ACDC

Arraiá da Amizade

Recursos Humanos e
financeiros da ACDC

V Semana da Igualdade Racial

Buscar apoio por meio
de editais públicos

IV Festa da Cultura

Buscar apoio por meio
de editais públicos

VI Cavalgada de Nossa Senhora Buscar apoio por meio
Aparecida

de editais públicos

I Seminário Ginga do Destino

Buscar apoio por meio
de editais públicos

Área

Projetos

Ação

Possível Fonte de
Recursos Humanos e
financeiros

Cultiva Marias: projeto implantado em
2018 de cultivo de hortaliças orgânicas
por mulheres da comunidade e que terá
continuidade em 2019 com ampliação
do público atendido.
Frutos da Galinha: projeto aprovado em
2018 junto a CAR/SDR e que tem
duração prevista de 3 anos e irá
implantar a criação de galinhas caipiras
na comunidade.
Ginga do Destino: projeto de iniciação
esportiva que visa a inclusão social de
crianças e adolescentes através da
prática esportiva.
Fábrica comunitária de Biscoitos:
projeto de geração de renda que visa
atender às mulheres da comunidade
Fábrica comunitária de beneficiamento
de Frutas: projeto que visa a produção e
comercialização de polpas de fruta a
partir dos frutos que são produzidos na
própria comunidade.
Rodas de Versos: projeto implantado
em 2016 que visa a inclusão dos idosos
através da valorização de seus saberes.
No ritmo do samba: projeto implantado
em 2017 que visa a inclusão social de
crianças e adolescentes através da
prática de iniciação musical.
Arte no Quilombo: projeto a ser
implementado através de aulas e
oficinas de artesanatos diversos.

Recursos financeiros da
Secretaria Estadual de
Políticas para Mulher –
SPM
Recursos financeiros da
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Rural –
SDR
Recursos financeiros da
Bahiagás e Recursos
Humanos da ACDC
Buscar apoio por meio de
editais públicos
Buscar apoio por meio de
editais públicos

Recursos
ACDC

Humanos

da

Recursos Humanos da
ACDC
Buscar apoio por meio de
editais públicos
Buscar apoio por meio de
editais públicos

PÚBLICO-ALVO
Os projetos e ações da ACDC destina-se à Comunidade Quilombola de
Candeal II como um todo, apesar de parte de nossas ações terem públicos
específicos como crianças, adolescentes, jovens, idosos e mulheres.
A Associação Comunitária de Desenvolvimento do Candeal II já possui
um histórico de ações nesta comunidade que visam sempre o bem comum e
melhoria da qualidade de vida de todos, pois pretende deixar por legado a
atividades sociais para assim formar gerações de cidadãos.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A ACDC vem ao longo de sua trajetória ampliando a sua capacidade de
atendimento. Esta capacidade se dá de forma variada a depender da ação.
Quanto ao atendimento médico, esperamos conseguir ampliar o
atendimento realizado que hoje se restringe à clínica médica uma vez por
semana.
Quanto às Rodas de Conversa sobre temas sociais relevantes
buscaremos implantar estes momentos com periodicidade mensal para assim
termos sempre nas assembleias momento para formação continuada de todos
os associados seja na área social, política, econômica, de saúde e tantas outras
que sejam demandadas pelo coletivo.

Os cursos de formação e ou profissionalizantes atenderá em média 20
participantes por turma. Quanto aos projetos, a capacidade de atendimento
estará sempre vinculada aos órgãos de fomento.

