
 
 

REGULAMENTO DO CARTÃO EDUC 
 

Artigo 1.º 
(Objecto) 

 

O presente regulamento estabelece os termos e as condições de 

aquisição e uso do Cartão Educ. 

 

Artigo 2.º 
(Definição) 

 

1. O Cartão Educ, é um título que identifica o participante no 

Programa de Inclusão de 1.000.000 de crianças no sistema de 

ensino, Contratação de 9.524 professores, e Construção de 920 

Centros Educ (escolas primárias gratuitas), até 2030 (PICC-2030). 

2. O Cartão Educ, concede benefícios aos participantes do programa 

PICC-2030, tais como, descontos na compra de bens e/ou 

serviços das empresas ou entidades parceiras da Fundação de 

Apoio à Educação e do Estado Angolano, no referido programa; e 

acesso a eventos e/ou locais de interesse académico, social, 

cultural e desportivo; 

3. O Cartão Educ é intransmissível e acessível a todas as idades. 

 

Artigo 3.º 
(Propriedade) 

 

O Cartão Educ é propriedade da Fundação de Apoio à Educação. 

 
Artigo 4.º 

(Finalidade) 

 

1. Ajudar a financiar a implementação do programa PICC-2030; 

2. Promover as empresas ou entidades parceiras da Fundação de 

Apoio à Educação e do Estado angolano, no programa PICC-2030; 

3. Conceder benefícios aos participantes do PICC-2030, tais como, 

descontos nas compras de bens e/ou serviços das empresas ou 

entidades parceiras da Fundação de Apoio à Educação e do 

Estado angolano, no programa PICC-2030; 

4. Acesso a eventos e/ou locais de interesse académico, social, 

cultural e desportivo. 

 
 



 
 

 
 
 

Artigo 5.º 
(Âmbito) 

 

1. O Cartão Educ é de âmbito nacional; 

2. O Cartão Educ é válido nas empresas ou entidades parceiras da 

Fundação de Apoio à Educação e do Estado angolano, no 

programa PICC-2030, e que constem da lista de Empresas e 

Entidades Parceiras, publicadas pela Fundação.  

 

Artigo 6.º 
(Validade) 

 

O Cartão Educ é válido até 2030. 

 
Artigo 7º 

(Modo de adesão e custo) 

 

1. Para adquirir o Cartão Educ, o requerente deve:  

a. Preencher de formulário de adesão e; 

b. Efectuar o pagamento de uma quantia única de Akz 

2.000,00, correspondente a Akz 1.000,00 do custo de 

produção do cartão e Akz 1.000,00 de contribuição anual 

mínima, para o PICC-2030; 

2. O Cartão Educ pode ser solicitado via (i) online, em 

www.feduc.org ou (ii) presencial, nas instalações da Fundação de 

Apoio à Educação e em estabelecimentos e postos de distribuição 

devidamente credenciados. 

3. A quantia monetária referida na linha (b) do ponto (1) será revista 

anualmente e poderá ser alterada para acomodar a inflação. 

 
Artigo 8.º 

(Uso e benefícios) 
 

1. No acto da obtenção dos benefícios a serem concedidos pela 

Empresa ou Entidade Parceira, o titular do Cartão Educ deve-se 

fazer acompanhar do mesmo; 

2. A Empresa ou Entidade Parceira pode solicitar, adicionalmente, à 

apresentação de um documento de identificação, do Participante, 

no momento do uso do Cartão Educ; 

http://www.feduc.org/


 
 

3. Os benefícios oferecidos pela Empresa ou Entidade Parceira serão 

informados ao Participante através dos meios de comunicação da 

Fundação de Apoio à Educação; 

4. Os benefícios podem variar dependendo da contribuição de cada 

participante no PICC-2030;  

5. Os conteúdos relativos aos referidos benefícios devem ser 

considerados como meramente informativos e passíveis de 

alteração, a qualquer momento; 

6. O titular do Cartão Educ beneficia no acto da compra de um bem 

e/ou serviço, de uma percentagem de descontos, sendo que a 

outra parte irá beneficiar o fundo para o financiamento do PICC-

2030; 

7. O montante de desconto, o período de desconto, assim como os 

bens e/ou serviços sujeitos aos descontos serão previamente 

acordados entre a empresa ou entidade parceira e a Fundação de 

Apoio à Educação; 

8. A Empresa ou Entidade Parceira reserva-se o direito de alterar o 

montante de desconto, o período de desconto, bem como os 

produtos sujeitos aos descontos de acordo com as suas normas 

internas; 

 

Artigo 9.º 
(Responsabilidade) 

 

1. A Fundação de Apoio à Educação, deverá manter, o mais 

actualizada possível, a lista das empresas e entidades parceiras e 

publicá-las nos seus meios de comunicação; 

2. A Fundação de Apoio à Educação, deverá manter, o mais 

actualizada possível, a lista de bens e serviços sujeitos a 

descontos nas empresas ou entidades parceiras e publicá-las nos 

seus meios de comunicação; 

3. A Fundação de Apoio à Educação declina a responsabilidade pelo 

incumprimento da concessão dos benefícios aos titulares do 

Cartão Educ, decorrente do disposto no ponto 3 e 4 do artigo 8º; 

4. O Participante deverá informar a Fundação sobre qualquer 

alteração cadastral (como endereço, telefone, e-mail etc.), sendo 

este totalmente responsável pela veracidade das informações. A 

Fundação não é responsável por eventuais perdas ou atrasos das 

correspondências decorrentes da não actualização cadastral. 

 



 
 

Artigo 10.º 
(Disposições finais) 

 

1. Em caso de perda ou roubo do Cartão Educ, o Participante deverá 

informar à Fundação, para a emissão de um novo cartão; 

2. Este regulamento poderá ser modificado a qualquer momento, 

devendo o Participante consultar regularmente o site da 

Fundação de Apoio à Educação para efeitos de actualização de 

informação. 

 


