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A EDUC é uma instituição inspirada no amor ao próximo e que acredita na
educação como o maior e melhor presente alguma vez dado ou recebido por
um indivíduo ou geração. (Saydi Neto, Julho de 2014)

Em 2014 quando a EDUC chegou a minha casa, ninguém estudava!...
Hoje passados 4 anos..., eu estou na 8ª classe, os meus irmãos,
Francisco e Esmeralda estão na 3ª classe e, o Valdemiro está na 4ª classe.
(Odete Nascimento, Março de 2018)

www.feduc.org

A Fundação de Apoio à Educação – EDUC, é uma pessoa colectiva, com personalidade jurídica,
apolítica, não racial, não religiosa ou filosófica, sem fins lucrativos e com autonomia financeira
e administrativa. A Fundação foi constituída em 30 de Julho de 2014 e tem por objecto
fundacional a assistência educacional e a promoção de acções de carácter social, filantrópico,
científico, educativo, cultural e ambiental, e pelo que, nessa qualidade, afirma-se como
Instituição Não Governamental, parceira social do Governo de Angola na luta contra a
deserção escolar e a pobreza.
A EDUC é uma instituição inspirada no amor ao próximo e que acredita na educação como o
maior e melhor presente alguma vez dado ou recebido por um indivíduo ou geração. A EDUC
considera a educação, uma ferramenta por excelência no combate da pobreza estrutural e
da exclusão social.
Visão
Ter uma sociedade em harmonia, suportada por valores morais, cívicos e éticos, e que tenha
na educação e formação contínua as principais alavancas do desenvolvimento
socioeconómico sustentado.
Missão
Levar a educação e a formação de qualidade a todo o país e a todos os indivíduos,
promovendo no enlace os valores morais, cívicos e éticos.
Valores
A responsabilidade, o compromisso e a dedicação à sociedade são valores essenciais que
pautam a conduta da EDUC, que tem no amor ao próximo, o respeito, a consideração, a
integridade e a transparência valores basilares, onde assentam os pilares da sua edificação.

Objectivos estratégicos/metas estratégicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alcançar o ensino básico universal;
Reduzir a deserção escolar;
Reduzir a taxa de insucesso escolar;
Reduzir a pobreza extrema e a fome;
Aumentar o envolvimento do cidadão com a educação da sociedade;
Aumentar a interacção com outros povos no campo da educação.

Iniciativas
1. Assistência financeira, educativa e informativa às famílias carenciadas em cujo
agregado exista pelo menos uma criança menor de 18 anos, com habilitações
académicas inferiores a 10.ª classe;
2. Acções informativas e de sensibilização sobre educação;
3. Promoção da educação.

Projectos em curso
Rede de Suporte Educacional
Rede de Suporte Educacional (RS Educ-1), visa dar apoio financeiro e educativo às famílias
carenciadas com dificuldades em colocar e/ou manter as crianças na escola (da 1ª classe a
9ª classe). O apoio prestado compreende, essencialmente, duas componentes:
A componente financeira, envolve um financiamento de Akz
2.500,00 por criança (Akz 2.000,00 para a criança e Akz 500,00
para o mentor), num máximo de três crianças por agregado
familiar. Esta componente é conseguida através de uma rede de
padrinhos (pessoas singulares ou colectivas) que se predispõe em apoiar as crianças com o
referido montante durante a vigência do ano escolar.

A componente educativa, envolve a utilização de mentores
(alunos do ensino médio e/ou universitário) que se deslocam
periodicamente as residências das famílias financiadas, a fim de
prestarem assistência, sobretudo, pedagógica às crianças
inseridas no projecto (essencialmente nas disciplinas de Matemática, Português e Literacia
Financeira) e, fundamentalmente, servirem de referência para as mesmas.

O projecto RS Educ-1 teve o seu início oficial no dia 1 de Junho de 2015 com 35 famílias, 129
crianças e 50 mentores inscritos na sua base de dados.

Desempenho do Projecto Rede de Suporte Educacional em 2018
Em 2018, o país registou uma conjuntura económica desfavorável que
afectou o processo de sensibilização para a temática da inclusão
educacional no país. Não obstante não ter atingido as metas
preconizadas, o projecto RS Educ-1 teve um bom desempenho, tendo
apresentado, em dezembro de 2018, um registo de 608 famílias inscritas
(aumento de 362 face a 2017); 2.276 crianças (aumento de 1.219 face a 2017) das quais 283
apadrinhadas/financiadas (aumento de 223 face a 2017); 504 mentores (aumento de 219 face
a 2017) e; 44 padrinhos/financiadores (aumento de 18 face a 2017) dos quais 8 são pessoas
colectivas (aumento de 7 face a 2017). A entrada em Funcionamento do primeiro Centro
Educ, teve um impacto muito positivo no desempenho do projecto.
Perspectivas do Projecto Rede de Suporte Educacional para 2019
O plano estratégico do projecto RS Educ-1 para o ano de 2019,
comtempla a inclusão no programa de 728 famílias (mais 120
relativamente a 2018); 3000 crianças (mais 724 relativamente a
2018) das quais 1000 apadrinhadas (mais 717 relativamente a
2018); 1000 mentores (mais 496 relativamente a 2018) e; 140
padrinhos/financiadores (mais 96 relativamente a 2018) dos quais
50 são pessoas colectivas (mais 42 relativamente a 2018).
Centro Educ
O Centro Educ é um vector do projecto Rede de Suporte Educacional que visa funcionar,
sobretudo, como escola do ensino primário gratuita, no interior dos bairros desfavorecidos.
O primeiro Centro Educ, com capacidade para albergar 250 crianças, entrou em
funcionamento no município do Kilamba Kiaxi, distrito do Golfo II, no dia 19 de Fevereiro de
2018.
Visão
Ter uma sociedade em que todas crianças, em idade escolar, estejam inseridas no sistema de
ensino.

Missão
Inserir no sistema de ensino e proporcionar condições necessárias de aprendizagem à todas as
crianças desfavorecidas e em idade escolar.
Objectivo geral
Contribuir para a redução do número de crianças que se encontram fora do sistema de
ensino, elevar o nível educacional da população e no processo reduzir a pobreza.
Objectivos específicos






Fornecer uma educação académica gratuita, inclusiva e de qualidade, alinhada com o
plano nacional de educação;
Fornecer uma educação com forte pendor na componente da moral, cívica, ética e
responsabilidade social;
Ensino de língua estrangeira (Inglês) e de introdução à literacia financeira;
Desenvolver diversas habilidades e contribuir para o desenvolvimento integral da
criança;
Incentivar a participação activa das famílias na educação das crianças nos Centros
Educ.

Metas
Construção, até 2030, de 930 Centros Educ, com capacidade para
albergar acima de 333.000 crianças.
De notar, que o plano estratégico da Fundação, contempla a
inclusão, até 2030, de 1 milhão de crianças no sistema de ensino,
no âmbito do projecto RS Educ-1.
De referir, que em 2018, o país apresentava um registo de mais de 2 milhões de crianças fora
do sistema de ensino.
Desempenho do Centro Educ em 2018
O centro Educ de Kilamba Kiaxi registou um excelente desempenho quer na componente
educativa como na componente financeira.
Desempenho académico
Das 243 crianças que frequentaram as aulas no Centro Educ, em 2018, 220 concluíram com
sucesso o programa escolar. As aulas tiveram lugar em 4 salas e foram ministradas por um
grupo de 8 professores coordenados por um director pedagógico.

Desempenho financeiro
Para garantir o seu funcionamento em 2018 o Centro Educ teve receitas avaliadas em Akz 6,7
milhões para fazer face as despesas que se situaram em 6,0 milhões, tendo resultado um
saldo deficitário de Akz 0,7 milhões.
Parceiros do Centro
O primeiro Centro Educ, teve o apoio e financiamento de algumas empresas, nomeadamente:
Nossa Seguros (Akz 3 milhões para apadrinhamento de 100 crianças); Griner (Akz 1,5 milhões
para apadrinhamento de 50 crianças); Novinvest (Akz 1,2 milhões para apadrinhamento de 40
crianças); Novenge (Akz 600 mil para apadrinhamento de 20 crianças); Fixus (Akz 200 mil para
apadrinhamento de 4 crianças) e; Atritec (Akz 200 mil para apadrinhamento de 4 crianças).

Perspectivas de Centros Educ para 2019
O plano estratégico do projecto RS Educ-1 para o ano de 2019, comtempla a entrada em
funcionamento de mais 3 Centros Educ, elevando para 4 o número de total de Centros no
país. As 3 novas unidades escolares, terão capacidade para albergar 250 alunos cada,
permitindo assim a inclusão de mais 750 crianças no sistema de ensino.
Campanha ‘Solidariedade Educacional’
A campanha “Solidariedade educacional” visa (i) promover a solidariedade e generosidade
para com todas as crianças e famílias que sofrem por falta de recursos para aceder à
educação; (ii) angariar fundos e material didáctico para apoiar, sobretudo, as crianças e
famílias inseridas no programa RS Educ-1 e; (iii) angariar fundos para apoiar na reabilitação e
manutenção de infraestruturas de apoio à educação.

Para promover a campanha “Solidariedade Educacional” são disponibilizados crachás, com o
logo da campanha, que servem de símbolo de solidariedade educacional. A obtenção e uso do
crachá, para além de promover a campanha, contribui financeiramente para angariação de
fundos, com vista a obtenção dos objectivos listados em cima.

O programa da campanha, inclui visitas às famílias inseridas no projecto RS Educ-1,
actividades desportivas, recolha de material didáctico, sessões de informação e sensibilização
sobre as temática “Responsabilidade Social” e, uma cerimónia de encerramento.
Desempenho da campanha de 2018
A III Edição da Campanha “Solidariedade Educacional” teve início no dia 01 de Julho e término
no dia 28 de Julho do ano 2018. A Campanha cumpriu o seu programa de eventos,
apresentando um registo bastante positivo. Para promover a campanha “Solidariedade
Educacional” realizou-se, um Spot publicitário, emitido nas redes sociais, colocou-se anúncios
publicitários nos jornais Gazeta e “O País” e; disponibilizou-se, material promocional (portachaves, pins, crachás e autocolantes) em diversas províncias do país.
De entre as instituições que mais adquiriram crachás, constam: Banco BAI; BPC; Nossa
Seguros; Academia BAI; Mateba – gestão do Condomínio Interland; IMIL; TAAG; Novinvest;
Novenge; Griner; BMF; Imogestin; Escola IMNE-Marista; Escola Grande do Cazenga; Ministério
do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação; Restaurante Chalé; Direcção Municipal de
Educação de Kilamba Kiaxi; Jornal Gazeta; Fixus e, Tritec.

O programa da campanha incluiu o envio de uma equipa de sensibilização e distribuição de
material promocional a diversas instituições, incluindo o banco BPC, TAAG e Ministério das
Finanças. O programa da campanha incluiu, ainda, visitas às famílias inseridas no projecto RS
Educ-1 nos municípios de Kilamba Kiaxi, Cacuaco, e Cazenga, tendo permitido constatar as
reais condições educacionais das famílias registadas na base de dados da Fundação. De referir
que durante a campanha foram registadas 68 crianças desfavorecidas.
Ainda, no âmbito da campanha, realizou-se (i) palestras nas escolas sobre a temática
“Responsabilidade Social” e (ii) a nível desportivo, teve lugar a III edição do torneio de futebol,
Troféu-Educ, que contou com a participação das equipas da Educ Kilamba Kiaxi, Educ Luanda,
Educ Cazenga e Educ Cacuaco. A equipa de Educ Cacuaco foi a vencedora do troféu ao ganhar
na final a equipa da Educ Luanda.

A campanha encerrou no dia 28 de Julho de 2018, no BAI Arena na marginal de Luanda, com
um evento cultural e desportivo, para mais de 500 crianças.

Percurso do Crachá Educ nas Instituições do País
O Cracha Educ é o simbolo da solidariedade educacional e tem desde 2016
percorrido diversas instituições do país levando a mensagem da solidariedade
e generosidade para com todas as crianças e famílias que sofrem por falta de
recursos para aceder à educação. Em 2018 foram enviados crachás para (i)
sector publico, - Ministério da Educação, Ministério do Transporte, Ministério das Finanças,
Delegação Aduaneira do Terminal de Carga do Aeroporto de Luanda, Ministério do Ensino
Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, banco BNA, banco BPC, Comissão de Mercado de

Capitais, ENSA, TAAG, Direcção Municipal de Kilamba Kiaxi, IMIL, IMNE-Marista, Escola Grande
Cazenga-Liceu e; (ii) sector privado, - banco BAI, banco BMF, Academia BAI, Fundação BAI,
Nossa Seguros, Griner, Novinvest, Novenge, Imogestin, Contidis, Fixus, Condomínio Interland,
Jornal Gazeta e, Restaurante Chalé.
Impacto da campanha Solidariedade Educacional em 2018
A campanha Solidariedade Educacional teve um impacto positivo (i) nas famílias
desfavorecidas, que beneficiaram de fundos angariados para inserirem seus filhos na escola;
(ii) nas crianças, com a inserção das mesmas no sistema de ensino, atribuição de material
didáctico angariado e participaram nas actividades lúdicas com a presença de diversos
músicos, desportistas e humoristas; (iii) nos mentores da Educ, que trabalharam
intensamente na promoção da campanha e na sensibilização da população para a temática,
incorporando no processo valores nobres importantes para o desenvolvimento pessoal e
colectivo; (iv) nas instituições participantes, que cada vez mais assumem-se como agentes
socias responsáveis, contagiando no processo todos os seus colaboradores em particular e
stakeholders em geral e; (v) na população em geral, tendo em conta a externalidade positiva
da educação e o facto dos valores transmitidos na campanha serem importantes e
condizentes com o desenvolvimento harmonioso e sustentável de pessoas, instituições e a
sociedade em geral.

Perspectivas para a campanha de 2019
A IV Edição da Campanha “Solidariedade Educacional” deverá ter início no dia 4 de Novembro
de 2019 e término no dia 29 de Fevereiro de 2020. Para promover a campanha “Solidariedade
Educacional” a fundação tenciona (i) disponibilizar 15.000 pins/crachás (com o símbolo de
solidariedade educacional) e diversas matérias promocionais, tais como, porta-chaves e
autocolantes; (ii) colocar um Spot publicitário na Televisão, rádio e, internet; (iii) efectuar
anúncios publicitários nas Mídias.
O programa da campanha, deverá incluir: (i) cerimónia de abertura; (ii) sensibilização e
distribuição de matérias promocionais; (ii) visitas de campo às famílias inseridas no projecto
RS Educ-1; (iii) palestras nas escolas sobre a temática “Responsabilidade Social”; (iv) eventos
desportivos e; (v) evento cultural de encerramento da campanha.
A campanha de âmbito nacional, deverá ter a participação de um número cada vez maior de
pessoas singulares e colectivas do sector público, privado e do terceiro sector.

Membros:
A EDUC tem as categorias de membros efectivos e honorários. São membros
honorários, todos aqueles que, além do pagamento da quota mensal básica de
AKZ 1.000,00, auxiliem a Fundação com donativos extras e/ou assumam
apadrinhar uma ou mais crianças de famílias carenciadas inscritas na Fundação.
A EDUC contou, até Dezembro de 2018, com 338 membros, dos quais 294 são efectivos e 44
são honorários (incluindo 8 empresas).

Depoimentos

“Muitas instituições vieram ao meu gabinete
pedir apoio...A Fundação de apoio à
Educação veio ao meu gabinete oferecer
apoio para incluir crianças na escola.”

Dr. Pinda Simão, Ex-Ministro da Educação

Em 2014 quando a EDUC chegou a minha
casa, ninguém estudava!...Hoje passados 4
anos..., eu estou na 8ª classe, os meus
irmãos, Francisco e Esmeralda estão na 3ª
classe e, o Valdemiro está na 4ª classe.

“…Venho em nome do colectivo de
trabalhadores da Academia BAI manifestar o
nosso apreço e parabenizar a Educ pelo
excelente trabalho que tem prestado ao longo
destes anos no seio das comunidades,
beneficiando particularmente crianças e
adolescentes.”
“Acreditamos ser uma tarefa árdua face ao
contexto do país, mas também temos a
convicção de que devem continuar com este
trabalho que acaba por ser uma nobre tarefa
pela forma como olha e se dedica à
problemática da educação no seio das crianças
mais desfavorecidas.”

Dr. Noelma Viegas D’Abreu, PCE da SAESP
Odete Nascimento, 8ª classe, RS Educ-1

Anexo
Parceiros no Programa de Inclusão de 1 milhão de crianças nas escolas em 2018
ENTIDADES
BAI

LOGOTIPO

RS EDUC-1

CENTRO EDUC

√

CSE

APOIO DIVERSOS

√

√

√

BPC
NOSSA SEGUROS

√

√

√

GRINER

√

√

√

NOVINVEST

√

√

√

NOVENGE

√

√

√

ACADEMIA BAI

√

IMOGESTIN

√

BMF

√

TAAG

√

IMIL

√

√

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

√

√

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, E INOVAÇÃO

√

JORNAL GAZETA

√

IMNE - MARISTA

√

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE KILAMBA
KIAXI

√

CONDÓMINIO INTERLAND

√

REUSTAURANTE CHALÉ

√

FIXUS

√

√

√

TRITEC

√

√

√

ESCOLA GRANDE DO CAZENGA-LICEU

√

√

Parceiros no Programa de Inclusão de 1 milhão de crianças nas escolas em 2017
ENTIDADES
BAI

LOGOTIPO

RS EDUC-1
√

CENTRO EDUC

CSE

APOIO DIVERSOS

√

√

BPC

√

BMF

√

NOSSA SEGUROS

√

ACADEMIA BAI

√

IMOGESTIN

√

FUNDAÇÃO BAI

√

ZAP

√

TPA

√

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

√

MINISTÉRIO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

√

RÁDIO NACIONAL DE ANGOLA

√

RÁDIO DE LUANDA

√

RÁDIO ESCOLA

√

CONDÓMINIO INTERLAND

√

UCAN

√

UAN

√

IMIL

√

√

ESCOLA 1167

√

ESCOLA 1077

√

ESCOLA 1050

√

ESCOLA 1017

√

ESCOLA ESCOLINHA

√

CÓLEGIO LEUDITE

√

CÓLEGIO ISABEL IDALINA

√
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