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EDUC, instituição inspirada na educação e 

no amor ao próximo. 

4 Anos a educar, para uma Angola melhor! 

Obrigado padrinho! 

 “...em 2014, quando a Educ chegou em 
minha casa, ninguém estudava!... Hoje, 
passados quatro anos, eu estou na 8ª 

classe...”. (Odete) 

Rede de Suporte Educacional 

(RS Educ-1), visa dar apoio 

financeiro e                     

educativo às famílias 

desfavorecidas com dificuldades 

em colocar e/ou           manter as 

crianças na escola (da 1ª classe a 

9ª classe). 

Campanhã “Solidariedade Educacional” 

Sensibiliza a população para a necessidade de 

educar o próximo.

Mais de 8 mil crachás distribuídos em 2018. 

Prémio Educ 

Reconhece o serviço de pessoas singulares 

ou coletivas em prol da educação. 

Em 2016, 3 professores e 7 empresas foram 

agraciadas. 
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1. A INSTITUIÇÃO  

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.  

1.1. 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. 

 

     1.2. 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. 

 

       1.3. 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. 

 

1.4. Objectivos estratégicos/metas estratégicas  

1. Alcançar o ensino básico universal; 

2. Reduzir a deserção escolar; 

3. Reduzir a taxa de insucesso escolar; 

4. Reduzir a pobreza extrema e a fome; 

5. Aumentar o envolvimento do cidadão com a educação da sociedade; 

6. Aumentar a interacção com outros povos no campo da educação. 
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1.5. 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. 

 

2. MODELO DE GOVERNAÇÃO 

A Educ tem um modelo de governação assente no princípio da pirâmide invertida. 

Os gestores nas posições hierárquicas superiores trabalham para servir os gestores e 

técnicos nas posições hierárquicas inferiores, garantindo assim que os segundos 

prestem serviços de excelência ao público em geral. 

 

Constituição dos Órgãos Sociais 

Os órgãos sociais da Fundação Educ são constituídos por: Assembleia Geral, Conselho de 

Administração, Conselho de Direção, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal. 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo, por excelência, que reúne anualmente, todos os seus 

membros e membros honorários. A Assembleia Geral é presidida pelo fundador e funciona com 

Comissões Especializadas criadas para o efeito, as quais, durante as sessões de trabalho, 

apresentam o retrato das acções desenvolvidas.  

O Conselho de Administração é o órgão de administração e representação da Fundação “Educ”, 

competindo-lhe gerir a instituição e representá-la, activa e passivamente. O Conselho de 

Administração tem um mandato de três anos e é composto pelo fundador, que o preside, e por 

um número não superior a nove administradores por ele designados, onde constam Vice-

Presidente e o Secretário-Geral. 

O Conselho de Direcção é um órgão que tem como objectivo assegurar a gestão corrente da vida 

quotidiana da Fundação e executar as decisões dos órgãos superiores. O Conselho de Direcção 

tem um mandato de três anos e é constituído por um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretário e um Tesoureiro. O Presidente do Conselho de Administração é, por inerência, 

Presidente do Conselho de Direcção. Os demais membros do Conselho de Direcção são 

designados pelo Presidente dentre os membros efectivos. 

O Conselho Consultivo é um órgão de consulta. O Conselho tem um Presidente e é constituído 

por cinco pessoas designadas pelo Conselho de Administração, de entre as que financeiramente 

auxiliem a Fundação, ou personalidades de reconhecida idoneidade e competência. Compete ao 

Conselho Consultivo dar parecer sobre as orientações genéricas que hão-de presidir a actividade 

da Fundação e sobre todas as outras questões a esta respeitantes, relativamente as quais o 

Presidente ou o Conselho de Administração deseja ouvir a opinião dos Conselheiros. 
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O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da Fundação, competindo-lhe, designadamente: (1) 

verificar se a administração da Fundação se exerce de acordo com a lei e os estatutos; (2) 

verificar, sempre que o julgue conveniente, a regularidade dos livros, registos contabilísticos e 

documentos da Fundação; (3) dar parecer sobre o Relatório, Contas de Gerência, Orçamento e 

sobre todos os assuntos que o Conselho de Administração submeta à sua apreciação. O Conselho 

Fiscal tem um mandato de três anos, sendo composto por três membros designados pelo 

Conselho de Administração, os quais de entre si, escolherão um Presidente 

 

Em 2018, os órgãos sociais da Fundação EDUC tiveram a seguinte composição:     

                                   

Conselho de Administração 

 
                        Saydi Carlos Neto 

 

 

 

 

 

   Presidente 

 

Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Apoio à 
Educação, desde Julho de 2014, Saydi Carlos Neto nasceu em Luanda 
a 14 de Fevereiro de 1975. Mestre em Banca Internacional e 
Finanças pela Universidade de Salford, Reino Unido, e licenciado em 
economia pela Manchester Metropolitan University.  

 
 
 

 

Calisto dos 
Santos Ebo 

 

 

 

 

   Vice-Presidente 

 

Vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação de 
Apoio à Educação, desde Julho de 2014, Calisto dos Santos Ebo 
nasceu em Luanda a 22 de Março de 1982. Licenciado em Gestão e 
Tecnologias de Informação pela University of Hull, Reino Unido, é 
pós-graduado em Finanças pela Universidade de Westminster, Reino 
Unido.  

 
             João Cândido        

             Sumbula 

 

 

 

 

   Secretário-Geral 

 

                   

Secretário-Geral do Concelho de Administração da Fundação de 
Apoio à Educação, desde Julho de 2014, João Cândido Sumbula 
nasceu em Luanda a 17 de Abril de 1979. Licenciado em Direito pela 
Universidade Lusíada de Angola. 

Conselho de Direcção 

 

 

 

 Presidente

Saydi Carlos Neto

Ana Tavares Mufuma

Tesoureira Vice-Presidente

Calisto dos Santos Ebo

Secretário

Edmilson Sousa Pina
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Vice-Presidente

Igor Mascarenhas

Daniel Mateus

Membro Membro

Nelson Eduardo

Membro

Marta Costa

Membro

Sónia Patricia
Membro

Manuel Tomás

Secretária

Carla Costa

Conselho Fiscal 

 

 

Conselho Consultivo 

 

 

 

3. CONDUTA ETICA, MORAL E CIVÍCA 

A Educ é uma Fundação com responsabilidade social e pauta a sua conduta pelos mais elevados 

padrões de conduta ética, moral e cívica, em linha com os valores adoptados, de forma a garantir 

um serviço de excelência ao país e ao mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente

Francisco Figueira
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4. CONTEXTO ECONOMICO  

4.1. Contexto Internacional 

De acordo com as estimativas do FMI, a economia mundial deverá ter registado, em 2018, um 

crescimento na ordem dos 3,7%, evoluindo 0,5 pontos percentuais face ao ano transacto. Este 

aumento terá sido suportado, sobretudo, pelas economias emergentes, que mantiveram 

crescimentos relevantes; e pelos EUA que apresenta um crescimento estimado de 

aproximadamente 3%. A Zona Euro deverá ter crescido 2%, um registo inferior ao verificado em 

2017. A inflação global nominal deverá ter-se situado acima de 3%, evoluindo cerca de 0,5 

pontos percentuais acima do verificado em 2017. 

 

 

 

4.2. Contexto Nacional 

Na proposta do OGE 2019, estima-se que, em 2018, a economia nacional terá decrescido 1,1%. 

Esta projecção é justificada pela redução do PIB petrolífero em 8,2% (incluindo a produção de gás 

natural LNG), bem como a diminuição do sector não petrolífero em 1,0%. Para 2019, o Governo 

espera que o crescimento volte ao terreno positivo, prevendo-se uma taxa de 2,8%. Este 

crescimento será suportado pelo aumento (i) de 3,1% no sector de petróleo e gás devido aos 

novos projectos que vão iniciar em 2019 e, (ii) de 2,6% da economia não petrolífera, como 

resultado de uma maior aceleração do crescimento na produção diamantífera (15,5%) e agrícola 

(6,8%).  

A inflação anual manteve uma tendência decrescente durante quase todo o ano de 2018, com 

excepção dos meses de Setembro e Novembro. O Índice de Preços ao Consumidor Nacional 

(IPCN) teve um aumento de 18,36% no final dos 12 meses de 2018, um registo abaixo do 

verificado em Dezembro de 2017 (23,67%).  

3,7 3,5 3,6 

2,3 2,0 1,7 

4,6 4,5 
4,9 

2,9 
3,5 3,6 

0

1

2

3

4

5

6

2018 (estimativa) 2019 (projectado) 2020 (projectado)

Gráfico 1. Taxa de crescimento do PIB (%) 

Mundo Economias Avançadas
Economias Emergentes África Subsariana

Fonte: FMI - World Economic Outlook, Janeiro 2019  
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A maior subida de preços foi verificada na classe de habitação, água, electricidade e 

combustíveis. A variação acumulada nesta classe atingiu 50,9%, significativamente acima da 

variação de 10,4% registada no ano transacto. Por seu lado, o crescimento dos preços da classe 

da educação foi o que mais caiu, passando de 60%, em 2017, para 15,8%, em 2018. A 

manutenção da política monetária restritiva do BNA, que limita o crescimento da base 

monetária, bem como a fraca procura por determinados bens e serviços, fruto do menor poder 

de compra dos agentes económicos em geral, tem estado a gerar efeitos mitigantes à aceleração 

no aumento dos preços. 

 

5. PROJECTOS EM CURSO 

5.1. Rede de Suporte Educacional  

Rede de Suporte Educacional (RS Educ-1), visa dar apoio financeiro e educativo às famílias 

desfavorecidas 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.  
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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. 

 

5.1.1. 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. 

 

5.1.2. 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). 
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5.2. 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.  

 

5.2.1. Visão 

Ter uma sociedade em que todas crianças, em idade escolar, estejam inseridas no sistema de 

ensino. 

 

5.2.2. Missão 

Inserir no sistema de ensino e proporcionar condições necessárias de aprendizagem à todas as 

crianças desfavorecidas e em idade escolar.  

 

5.2.3 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. 

 

5.2.4. Objectivos específicos 

 Fornecer uma educação académica gratuita, inclusiva e de qualidade, alinhada com o 

plano nacional de educação; 

 Fornecer uma educação de qualidade com forte pendor (i) na componente académica, 

nas disciplinas de matemática, português e tecnologias de informação e (ii) na 

componente comportamental, nas disciplinas de moral, cívica, ética e responsabilidade 

social; 

 Ensino de língua estrangeira (Inglês) e 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. 
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5.2.5. Metas 

Construção, até 2030, de 920 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.  

  

5.2.6. 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.   

 

5.2.9. 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). 
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5.2.10. 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. 

 

5.3. Unidade de Apoio Psicopedagógico e Social (UAPS Educ) 

A Unidade de Apoio Psicopedagógico e Social (UAPS Educ) é um vector do projecto Rede de 

Suporte Educacional que visa funcionar, sobretudo, como centro de apoio psicológico para as 

crianças e famílias inseridas no projecto RS Educ-1. 

A primeira UAPS Educ, composta por um psicólogo e dois assistentes sociais, entrou em 

funcionamento, no dia 19 de Fevereiro de 2018, nas instalações do Centro Educ Nº1, cita no 

município do Kilamba Kiaxi, distrito do Golfo II.  

 

5.3.1. Visão 

Ter uma sociedade equilibrada e em harmonia. 

5.3.1. Missão 

Levar os serviços de saúde mental a todas as famílias, sobretudo as famílias inseridas no 

projecto RS Educ-1. 

5.3.3 Objectivo geral 

Prestar apoio psicopedagógico e social às crianças e famílias necessitadas de modo a prevenir, 

mitigar e ou solucionar transtornos do fórum mental, pedagógico e social. 

5.3.4. Objectivos específicos 

 Promover a saúde física, mental e social, sobretudo, das crianças e famílias inseridas no 

projecto RS Educ-1; 

 Compreender as razões do insucesso escolar, sobretudo, das crianças inseridas no 

projecto RS Educ-1; 
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 Aumentar o índice de sucesso escolar e educacional, sobretudo, das crianças inseridas no 

projecto RS Educ-1; 

 Ajudar a resolução de conflitos familiares, sobretudo, das crianças inseridas no projecto 

RS Educ-1; 

 Sensibilizar às famílias (pais, jovens, adolescentes e crianças) dos bairros mais 

desfavorecidos através de palestras e visitas, visando combater, nomeadamente, a 

exclusão social, exclusão escolar, gravidez precoce, delinquência infanto-juvenil, violência 

doméstica, fuga à paternidade, fuga à maternidade e, a prostituição. 

5.3.5. Metas 

Abertura, até 2030, de 920 UAPS Educ, com capacidade para atender acima de 242 mil famílias. 

5.3.6. Desempenho da UAPS Educ em 2018 

A UAPS Educ do Kilamba Kiaxi registou um excelente desempenho em 2019: 

 A Unidade participou activamente no retorno às aulas de 15 crianças que haviam 

temporariamente desistido do Centro Educ; 

 A Unidade assistiu, acompanhou e deu apoio psicopedagógico e social às duas crianças (e 

suas famílias) estudantes do Centro Educ que entraram em estado de gestação; 

 A Unidade realizou uma palestra, sobre o tema, Gravidez na Adolescência – Causa, 

Consequências e Prevenção, para as crianças sobretudo, de sexo feminino, e as suas 

respectivas famílias. 

5.3.7. Parceiros da UAPS Educ 

Em 2018, a Fundação de Apoio à Educação deu início ao processo de acordo de parcerias com 

varias instituições do sector da educação e da saúde com o objectivo de recrutar psicólogos e 

assistentes sociais e adquirir conhecimentos relevantes para operacionalizar e tornar mais 

eficiente a UAPS Educ.  

5.3.8. Perspectivas da UAPS Educ para 2019 

O plano estratégico da UAPS Educ para o ano de 2019, comtempla a entrada em funcionamento 

de mais 3 Unidades, elevando para 4 o número de total de UPAS Educ no país. As 3 novas 

unidades, terão capacidade para atender 250 alunos cada, permitindo assim o apoio de mais 750 

crianças e as respectivas famílias. 
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5.4. 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 construção, reabilitação e manutenção 

de Centros Educ. 

 

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. 

 

5.4.1. 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 (porta-chaves, pins, crachás e 

autocolantes) em diversas províncias do país.  
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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 de mentores de 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.  
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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.  

 

5.4.2. 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. 

5.4.3 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 

participação 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 da sociedade em geral. 

 

 



Fundação de Apoio à Educação 
Relatório de Gestão e Contas 2018 

 

19 

5.4.4. 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, de entre outras iniciativas (i) disponibilizar 15.000 

pins/crachás (com o símbolo de solidariedade educacional) e diversos materiais 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.  

6. 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). 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

Em 2018 a Fundação de Apoio à Educação contou com um grupo de profissionais habilitados e 

especializados que asseguram a concretização de todos os projectos promovidos pela instituição. 

A equipa contou com 23 colaboradores, incluindo um psicólogo e dois assistentes sociais, que 

desempenharam as seguintes funções:   

 Direcção de Projectos – Coordenador de Projectos (1); Coordenador Operacional Adjunto 

(1), Coordenador operacional RS Educ-1 (1), Coordenador Municipal (5) e, Técnica (1);  
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 Direcção Administrativa e Financeira – Coordenador (1) e, Técnica (1); 

 Direcção de Marketing e Comunicação – Coordenador (1) e, Técnica (1); 

 Centro Educ –  Coordenador Pedagógico (1) e, Professores (9); 

 Unidade de Apoio Psicopedagógico e Social. 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO 

Em 2018, a Fundação e Apoio à Educação realizou despesas avaliadas em AKZ 18.454.225, 

suportadas por receitas que atingiram AKZ 17.787.612, tendo resultado um EBITDA negativo de 

AKZ 666.613.  

Relativamente as despesas realizadas, as principais rubricas de gastos foram: (i) Outros custos e 

perdas operacionais (AKZ 10.588.804) e, (ii) Custo com pessoal (AKZ 5.362.300). 

No que concerne as receitas arrecadadas, as principais fontes de financiamento foram as 

seguintes: 

 

 

9. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

A Educ é uma instituição que nasce de e para a responsabilidade social e ambiental. A nível de 

responsabilidade social interna, a Fundação (i) promove uma conduta ética, moral e cívica 

exemplar (ii) adopta uma estratégia sustentável do ponto de vista financeiro e (ii) promove 

melhoria contínua de processos, valorização e capacitação de pessoas e utilização eficiente de 

bens e recursos com o objectivo de maximização do bem-estar social. No que concerne a 

responsabilidade social externa, a Fundação tem em curso os projectos mencionados no ponto 5. 

Relativamente a responsabilidade ambiental, A Fundação promove a utilização responsável, 

eficiente e sustentável dos recursos naturais para que sirva a actual e futuras gerações. 

 

 

 

Donativos em numerário Valor

Banco Angolano de investimento 6 033 000,00                                             

Nossa Seguros, SA 3 000 000,00                                             

Saydi Neto 2 700 000,00                                             

Griner 1 500 000,00                                             

Novinvest 1 200 000,00                                             

Novenge 600 000,00                                                

Atritec 200 000,00                                                

Fixus 200 000,00                                                

Membros/Padrinhos singular 1 814 680,00                                             

Outros (Campanha Solidariedade Educacional) 539 932,00                                                

Total 17 787 612,00                             
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10. NOTA FINAL 

No final de mais um ano intenso e desafiante queremos agradecer à todos que participaram 

directa ou indirectamente nos programas promovidos pela Fundação de Apoio à Educação que 

visam, sobretudo, 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. A Educ 

agradece, de forma calorosa, à equipa, “Team Educ”, que ao longo do ano se entregaram com 

dedicação, esforço e profissionalismo e, a todos os membros, colaboradores e amigos cujos 

quais a prestigiosa ajuda tem tornado possível a realização deste enorme trabalho. A Educ 

agradece, igualmente, de forma calorosa os professores do Centro Educ e os mentores 

voluntários, de diversos municípios, que com sacrifício e espirito de missão levaram o 

conhecimento e a referência saudável às crianças desfavorecidas. A vossa dedicação e 

entusiasmo é para nós a garantia de um futuro próspero e a Educ é e será eternamente grata 

pelo nobre trabalho que têm prestado à sociedade. 
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11. DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

11.1. Balanço 2018 
 
Fundação de Apoio à Educação 
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
(Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubricas Notas 31.12.2018 31.12.2017

Activos não Corrente 6 948 216,90                           665 930,73                              

Imobiliaçoes Corpórea 4 1 289 010,25                           1 289 010,25                           

Imobiliaçoes Incorpórea 5 159 914,00                              152 414,00                              

Imobilizacões em curso 9 6 450 000,00                           -                                             

Amortização 950 707,35-                              775 493,52-                              

Outros activos não correntes -                                             -                                             

Activo corrente 1 176 323,35                           1 123 694,19                           

Contas a Receber -                                             -                                             

Disponibilidades 10 1 176 323,35                           1 123 694,19                           

Outros activos  corrente -                                             -                                             

Total do Activo 8 124 540,25                           1 789 624,92                           

Fundos Próprios 1 123 012,25                           1 789 624,92                           

Fundos (Constituição) 12 10 000 000,00                        10 000 000,00                        

Prestação Suplementar -                                             -                                             

Reservas legais -                                             -                                             

Resultados transitados 13 8 210 375,08-                           7 562 086,50-                           

Resultado liquido do Exercício 14 666 612,67-                              648 288,58-                              

Passivo 7 001 528,00                           -                                             

Emprestimo de médio e longo prazos 15 7 001 528,00                           -                                             

Estado -                                             -                                             

Entidades Participantes -                                             -                                             

Pessoal -                                             -                                             

Total dos Fundos Próprios e do Passivo 8 124 540,25                           1 789 624,92                           
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11.2. Demostração de Resultados 2018 
 
Fundação de Apoio à Educação 
Demonstração dos resultados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
 (Montantes expressos em Kwanzas) 
 

 
 
 
 

11.3. Mapa de Variação de Fundos Próprios 2018 
 
Fundação de Apoio à Educação 
Variação dos Fundos Próprios em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
 (Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rubricas Notas 31.12.2018 31.12.2017

Proveitos operacionais 22 17 787 612,00                 11 481 338,00                 

Proveitos financeiros -                                      -                                      

Outros proveitos e ganhos não operacionais -                                      -                                      

Proveitos extraordinarios -                                      -                                      

Outros custos e perdas operacionais 10 588 803,53                 5 429 870,24                    

Custo com pessoal 5 362 300,00                    3 003 000,00                    

Amortizaçoes 175 213,83                       299 826,94                       

Custos financeiros 193 957,18                       69 143,62                         

Outros custos e perdas não operacionais 2 133 950,13                    3 327 785,78                    

Custos e perdas extraordinarias -                                      -                                      

Resultados operacionais 1 661 294,64                    2 748 640,82                    

Resultados financeiros 193 957,18-                       69 143,62-                         

Resultado não operacionais 2 133 950,13-                    3 327 785,78-                    

Resultado antes dos impostos 666 612,67-                       648 288,58-                       

Impostos sobre o rendimento -                                      -                                      

Resultado extraordinário -                                      -                                      

Reresultados líquidos das actividades correntes -                                      

Resultado líquido do Exercício 666 612,67-                       648 288,58-                       

Descrição Nota Capital Resultados Transitados Resultados Liquidos Capital Próprio

Saldo em 2017 10 000 000,00             7 562 086,50 -                   648 288,58 -               1 789 624,92      

Incorporação do RL 2017 648 288,58 -                      648 288,58                -                         

Resultados líquidos 2018 666 612,67 -               666 612,67 -        

Saldo  em 2018 10 000 000,00             8 210 375,08 -                   666 612,67 -               1 123 012,25      
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11.4. Fluxo de Caixa 

Fundação de Apoio à Educação 
Demonstração de Fluxos de Caixa (Método directo) em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
 (Montantes expressos em Kwanzas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rubricas Notas 31.12.2018 31.12.2017

Activo operacional

Recebimentos de Membros 14 547 680,00               10 917 500,00               

Pagamentos a fornecedores  -                                    -                                     

Pagamentos ao pessoal 5 362 300,00 -                3 003 000,00 -                 

Pagamento ao estado -                                    -                                     

Outros pagamentos 12 916 710,84 -              8 826 799,64 -                 

Outros recebimentos 3 239 932,00                 563 838,00                     

Fluxo activo operacional 491 398,84 -                    348 461,64 -                    

Actividades de investimento

Recebimentos -                                    -                                     

Venda de imobilizado -                                    -                                     

Venda de investimento financeiro -                                    -                                     

Recebimento de dividendos -                                    -                                     

Pagamentos 6 457 500,00 -                371 924,25 -                    

Compra de imobilizado corpóreo 6 450 000,00 -                369 510,25 -                    

Compra de imobilizado incorpóreo 7 500,00 -                        2 414,00 -                         

Fluxos de activo e de Investimento 6 457 500,00 -                371 924,25 -                    

Activo de Financiamento 7 001 528,00                 -                                     

Recebimentos 7 001 528,0                    -                                     

Emprestimo CP

Emprestimo MLP 7 001 528,00                 -

Conta sócio -                                    -                                     

Juros de aplicação -                                    -                                     

Pagamentos -                                    -                                     

Devolução do emprestimo CP

Devolução do emprestimo MLP

Pagamento de dividendos

Pagamentos de dividendos

Aplicação de curto prazo

Fluxo activo de financiamento 7 001 528,00                 -                                     

Var. Caixa  e seus equivalentes 52 629,16                       720 385,89 -                    

Saldo inicial de Caixa e equivalentes 1 123 694,19                 1 844 080,08                  

Saldo Final de caixa e seus equivalentes 1 176 323,35                 1 123 694,19                  
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12. NOTAS AS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1. Nota introdutória  

A Fundação de Apoio à Educação é uma instituição sem fins lucrativos, criada em Assembleia 

Geral realizada em 20 de Setembro de 2014, sua escritura pública de constituição foi lavrada no 

5º Cartório notória de Luanda conta Nº 1433/1135,00, e publicada na III SÉRIE Nº174- DE 9 DE 

SETEMBRO DE 2014 do diário da república. Seu objectivo principal é a assistência educacional e 

promoção de acções de carácter social, filantrópico, científico, educativo, cultural ambiental. 

2. Políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras 

são as seguintes:  

2.1.Bases de apresentação das Demonstrações Financeiras  

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Geral de 

Contabilidade (PGC), aprovado pelo Decreto-lei nº 82/01, de 16 de Novembro. As notas cuja 

numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Empresa ou a sua 

apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. De acordo 

com o PGC, são de preparação obrigatória as seguintes componentes das demostrações 

financeiras: 

▪  O Balanço; 

▪  A Demostração dos Resultados por natureza ou, em sua substituição, a Demonstração dos 

Resultados por funções; 

▪  A Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada pelo método directo ou, em sua substituição, a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada pelo método indirecto; e 

▪  Anexo às Demonstrações Financeiras.  

As demonstrações financeiras foram preparadas no princípio da continuidade das operações e 

de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Angola, respeitando as 

características de relevância e fiabilidade, tendo sido preparadas na base da continuidade e do 

acréscimo, obedecendo aos princípios contabilísticos de consistência, comparabilidade, não 

compensação de saldos e materialidade. 

2.2.Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras  

2.2.1. Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específica:  
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Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demostrações financeiras 

foram os seguintes: 

a) Imobilizações corpóreas  

As imobilizações corpóreas compreendem e equipamento administrativo que se encontram 

registadas ao custo histórico de aquisição (incluindo custos directamente atribuíveis), deduzido 

das amortizações acumuladas. 

As amortizações das imobilizações corpóreas são registadas numa base sistemática pelo método 

das quotas constantes, ao longo do período de vida útil estimado de cada activo, o qual 

corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível para uso. No caso de 

Equipamento administrativo o período esperado é entre 6 a 10 anos. 

b) Imobilizações incorpóreas 

As imobilizações incorpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações acumuladas, sendo amortizadas pelo método das quotas constantes. 

As amortizações são calculadas com base na Portaria nº 755/72, de 29 de Abril, e de acordo com 

o Decreto Presidencial n.º 207/15 de 5 de Novembro, por duodécimos com início no mês 

seguinte ao que incorre o respectivo investimento. No caso de Direitos de Propriedade e para 

efeitos de cálculo usa-se um período de 60 anos 

c) Disponibilidades 

O saldo de disponibilidades, compreende os valores em caixa e todos os saldos em bancos, 

imediatamente mobilizáveis, acrescidos dos rendimentos auferidos até à data do balanço.  

d) Especialização dos exercícios 

A Fundação reconhece os seus custos e os proveitos de acordo com o princípio contabilístico da 

especialização dos exercícios, sendo registados à medida que são gerados, independentemente 

do momento do seu pagamento ou recebimento. 

e) Regime Fiscal 

A Fundação encontra-se sujeita aos seguintes impostos e contribuições: 

i) Imposto de Selo  

O Imposto de Selo incide sobre vários actos e factos tributários, a diferentes taxas, sendo 

liquidado pela Empresa nas situações em que assume a posição de sujeito passivo, 

independentemente de o encargo recair ou não sobre si. A Fundação incorre em impostos de 

selo, nomeadamente, em actos societários. 

ii) Segurança Social  
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Esta contribuição corresponde a 11% das remunerações dos empregados, sendo 3% da 

responsabilidade do empregado e 8% do empregador. A Fundação não pagou este imposto em 

2018 devido a atribuição e envio tardio do número de segurança social.   

iii) Imposto de Consumo  

Este imposto incide sobre determinados serviços contemplados no Regulamento do Imposto de 

Consumo, revisto pelo Decreto Legislativo Presidencial n. o 3-A/14, de 21 de Outubro.  

iv) imposto Aduaneiro 

Esta contribuição recai sobre a importação de bens. Em 2018 A Fundação pagou impostos 

relativos a importação de bens para a campanha Solidariedade Educacional. 

f) Considerações fiscais gerais  

Em 31 de Dezembro de 2018, a Fundação apurou um resultado liquido negativo de 612.666,67 

Kwanzas, não sendo expectável a inclusão (ou alterações significativas por inclusão) de 

quaisquer impostos diferidos, quer activos e/ou passivos.  

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 

por parte das Autoridades Fiscais durante um período de 5 anos. Deste modo, as declarações 

fiscais da Empresa, em sede de qualquer imposto, poderão vir ainda a ser sujeitas a inspecção 

fiscal.  

O Conselho de Administração da Fundação entende que as correcções que eventualmente 

possam resultar de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais não terão um efeito 

significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.  
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3. Notas do balanço 

4. Imobilizações corpóreas 

Em 31 de Dezembro de 2018, as imobilizações corpóreas apresentam a seguinte composição:   

 4.1 Composição 

 

 4.2 Composição por critério de valorimetria adoptado 

 

4.3 Movimentos ocorridos durante o exercício no valor bruto 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o movimento ocorrido no valor bruto 

das imobilizações corpóreas foi o seguinte:  

 

4.4 Movimentos ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas 

Os movimentos ocorridos na amortização acumulada durante o período findo de 2018 foram os 

seguintes: 

 

 9. Imobilizações em curso 

Em 31 de Dezembro de 2018, as imobilizações corpóreas apresentam a seguinte composição:   

 9.1 Composição por critério de valorimetria adoptado 

 

9.2 Movimentos ocorridos durante o exercício no valor das Imobilizações em curso 

 

Rubrica Valor bruto Amortização acumulada Valor liquido

Equipamentos administrativos 1 870 207,35                                950 707,35                   919 500,00         

1 870 207,35                                950 707,35                   919 500,00         

Rubrica Custo histórico Total

Equipamento Administrativo 919 500,00                                                     919 500,00                             

919 500,00                                                     919 500,00                             

Rubrica Saldo Inicial Aumento Diminuição Saldo final

Equipamentos administrativos 1 289 010,25                                                 -                                                -                                 1 289 010,25                

1 289 010,25                                -                                -                      1 289 010,25                

Rubrica Saldo Inicial Aumento Diminuição Saldo Final

Equipamentos administrativos 775 493,52                                                     175 213,83                             -                                 950 707,35                    

775 493,52                                   175 213,83                   -                      950 707,35                    

Rubrica Custo histórico Total

Terrenos 6 450 000,00                                                 6 450 000,00                         

6 450 000,00                                                 6 450 000,00                         

Rubrica Saldo Inicial Aumento Diminuição Saldo final

Terrenos -                                                                        6 450 000,00                         -                                 6 450 000,00                

-                                                6 450 000,00                -                      6 450 000,00                
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O aumento verificado no exercício findo de 2018, refere-se a aquisição de 2 terrenos que se 

encontram em processo de legalização.   

10. Disponibilidades 

Esta rubrica reflecte os meios monetários compostos por dinheiro, destinados a fazer face as 

despesas. Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresentava a seguinte 

descriminação: 

 

12. Capital  

Esta rubrica regista o capital nominal subscrito da Fundação sob a forma de sociedade. Em 31 de 

Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica capital tinha a seguinte apresentação: 

 

13. Resultado transitado 

Movimentos ocorridos nos resultados transitados em 31 de Dezembro de 2016 

 

15. Empréstimos  

Esta rubrica reflecte o somatório dos empréstimos concedidos pelo Patrono da Fundação para 

fazer face as despesas correntes e de capital. 

 

22. Proveitos operacionais 

A rúbrica de proveitos operacionais da Fundação de Apoio à Educação, destina - se a registar, os 

proveitos provenientes de quotas de membros e de doações de pessoas colectivas e/ou 

singulares. Em 31 de Dezembro de 2018, esta rubrica registou os seguintes donativos: 

Rubrica 2018 2017

Deposito no banco BAI 1 160 782,47                              1 122 384,42                      

Caixa 15 540,88                                   1 309,77                                

1 176 323,35                                              1 123 694,19                      

Rubrica 2018 2017

Capital Social 10 000 000,00                                              10 000 000,00                      

10 000 000,00                                              10 000 000,00                      

Rubrica Saldo Inicial Aumento Diminuição Saldo total

Transferencia do RL do exercício anterior 7 562 086-                                                        648 289-                                     8 210 375-                        

Aplicação do resultado -                                -                                       

7 562 086-                                     648 289-                        -                      8 210 375-                        

Vencível até 5 anos
Vencível acima de  

5 anos
Total

Saldo inicial

Movimento do exercício 7 001 528                                                        -                                                -                                 -                                       

Aplicação do resultado -                          

7 001 528                                     -                                -                      -                          

Rubrica Correntes

Não correntes
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28. Custo com o pessoal 

No exercício findo de 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica registou o seguinte: 

 

29. Amortização do exercício 

As amortizações do exercício findo de 31 de Dezembro de 2018 

 

30. Outros custos e perdas operacionais 

Os custos com fornecimento de serviços de terceiros em 31 de Dezembro de 2018 registaram o 

seguinte: 

 

 

 
 
 
 

Donativos em numerário Valor

Banco Angolano de investimento 6 033 000,00                                              

Nossa Seguros, SA 3 000 000,00                                              

Patrono da Fundação 2 700 000,00                                              

Griner 1 500 000,00                                              

Novinvest 1 200 000,00                                              

Novenge 600 000,00                                                  

Atritec 200 000,00                                                  

Fixus 200 000,00                                                  

Membros/Padrinhos singular 1 814 680,00                                              

Outros (Campanha Solidariedade Educacional) 539 932,00                                                  

17 787 612,00                            

Rubrica 2018 2017

Remuneração pessoal 5 362 300,00                                3 003 000,00                

5 362 300,00                                3 003 000,00                

Rubrica 2018 2017

Equipamentos administrativos 175 213,83                                   299 826,94                   

175 213,83                                   299 826,94                   

Rubrica 2018 2017

Fornecimento de Serviços de Terceiros 10 588 803,53                            5 429 870,24              

10 588 803,53                            5 429 870,24              
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Anexo 
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Luanda, 27 de Abril de 2019 


