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2 ANO AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 

DAS CRIANÇAS DESFAVORECIDAS  
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EDUC, instituição inspirada na educação e 

no amor ao próximo. 

1 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. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Balancete final em 31 de Dezembro de 2016, valores expressos em kwanza 
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Balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2016, valores expressos em kwanza 

 
 

Demonstração do Resultado por Natureza em 31 de Dezembro 2016 

 



Fundação de Apoio à Educação 
Relatório de 2016 

 

7 

11.4. Fluxo de Caixa 
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12. NOTAS AS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

3. Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de Dezembro 

2018 (Valores expressos em milhares) 

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. 

As contas anexas são apresentadas em Kwanzas, utilizada preferencialmente no ambiente 
económico em que a Educ opera. 
 
As contas apresentadas pretendem reflectir de forma verdadeira e apropriada, as operações da 
Educ, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.  
 

Disposição do PGC derrogadas no exercício 

As notas que se seguem, respeitam a numeração sequencial do plano de contas aceite em 

Angola. Foram preparadas segundo a convenção do custo histórico e na base da continuidade 

das operações, em conformidade com os princípios da prudência, especialização dos exercícios, 

consistência, substância sobre a forma e materialidade.  

Bases de apresentação e os princípios 

 As demostrações financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da fundação, 

mantidos de acordo com os princípios da contabilidade geralmente aceites. 

4. Imobilizado corpóreo 

Os bens imobilizados corpóreos, estão demonstrados ao custo de aquisição. O valor total de 

imobilizações corpóreas em 2018 foi de AKZ 6.450.000, um aumento de mais de 100% face ao 

ano de 2017. 

5. Imobilizações incorpóreas 

Relativamente as imobilizações incorpóreas, esta rubrica registou o valor de AKZ 7.500 

concernente a despesas com o boletim da marca Solidariedade Educacional.   

10. Disponibilidade  

 Esta conta, destina-se a reflectir os meios de monetários compostos por dinheiro, destinados a 

fazer face as despesas. 

12. Fundo de Constituição  

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

social da Fundação no acto da constituição foi de Akz 10.000.000. 
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13. Resultado transitado 

Esta rubrica registou no fim do exercício de 2018, o valor negativo de AKZ 8.201.685. 

14. Resultado Liquido do exercício 

Esta rubrica registou no fim do exercício de 2018, o valor negativo de AKZ 666.613. 

15. Empréstimo 

Esta rubrica regista o valor de AKZ 7.001.528. O referido montante foi solicitado ao 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. Relativamente ao ano de 2018, a Fundação Registou, nesta rubrica, um total de AKZ 

17.787.612, um aumento de 57% face ao ano de 2017. De referir que AKZ 2.700.000, do 

montante acima referido, foi doado pelo Patrono da Fundação.  

28. Custo com o pessoal 

Os custos com o pessoal em 2018 foram de AKZ 5.362.300, um aumento de 79% face ao ano de 

2017. 

29. Amortização do exercício 

As amortizações foram calculadas pelo método das cotas constantes, mediante aplicação de 

taxas de depreciação dos imóveis. 

30. Outros custos e perdas operacionais 

Os custos operacionais, estão associados as despesas com o Centro Educ Nº 1, no Município de 

Kilamba Kiaxi; financiamentos das crianças apadrinhadas e que não estão no Centro Educ e; 

fornecimento de serviços de terceiros.  
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Luanda, 14 de Junho de 2019 

 

Assinaturas, 

O Concelho de Administração 

 

_____________________________________________________ 

Saydi Carlos Neto (Presidente) 

 

_________________________________________________________ 

Calisto dos Santos Ebo (Vice-Presidente) 

 
 

_____________________________________________________ 

João Cândido Sumbula (Secretário-Geral) 

 


