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EDUC, instituição inspirada na educação e 

no amor ao próximo. 

3 anos a educar, para uma Angola melhor! 

                       Obrigado padrinho! 

“...quando a Educ chegou em minha casa, 
ninguém estudava!... Hoje, passados dois 

anos, eu estou na 6ª 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 7 mil crachás distribuídos em 2017. 

Prémio Educ 

Reconhece o serviço de pessoas singulares 

ou coletivas em prol da educação. 

Em 2016, 3 professores e 7 instituições foram 

agraciadas. 



4 

 
  

 

 

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  

3. 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;  

3. 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 Direcção, 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 retracto 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 estas 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 2017, 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

Presidente

Francisco Figueira

 

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. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 
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4. CONTEXTO ECONOMICO  

4.1. Contexto Internacional 

XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Contexto Nacional 

XXXXXX 
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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 

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 e contou, até a data de 

31 de Dezembro de 2017, com 246 famílias inscritas, 1057 crianças e 333 mentores. 
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5.1.1. Desempenho do Projecto Rede de Suporte Educacional em 2017 

Em 2017, 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 2017, um registo de 246 famílias inscritas (aumento de 187 face a 2016); 1.057 

crianças (aumento de 804 face a 2016) das quais 60 apadrinhadas/financiadas (aumento de 33 

face a 2016); 285 mentores (aumento de 196 face a 2016) e; 26 padrinhos/financiadores 

(aumento de 10 face a 2016) dos quais 1 é pessoa colectiva (aumento de 1 face a 2016).  

5.1.2. Perspectivas do Projecto Rede de Suporte Educacional para 2018 

O plano estratégico do projecto RS Educ-1 para o ano de 2018, comtempla a inclusão no 

programa de 728 famílias (mais 482 relativamente a 2017); 3000 crianças (mais 1943 

relativamente a 2017) das quais 120 apadrinhadas (mais 60 relativamente a 2017); 1000 

mentores (mais 715 relativamente a 2017) e; 140 padrinhos/financiadores (mais 114 

relativamente a 2017) dos quais 50 são pessoas colectivas (mais 49 relativamente a 2017). 

 

5.2. Prémio EDUC 

É um evento anual que visa galardoar pessoas singulares e/ou colectivas cuja contribuição para a 

educação seja tida como relevante e indelével. O evento é realizado no âmbito das 

comemorações do dia do educador.  

 

A 2.ª edição do ‘Prémio EDUC’ ocorreu a 26 de Novembro de 2016, no Hotel Royal Plaza de 

Luanda, e atribuiu prémios nas categorias: ‘Ensino Primário’ – Professora Elsa Xiri; ‘Ensino 

Secundário’ – Professor Jorge Ramalheira; ‘Carreira de Ensino’ – Professora Georgina Louro; 

‘Sector Financeiro’ – Banco BAI, ‘Sector não Financeiro’ – Unitel S.A., ‘Terceiro Sector’ – 

Magistério Primário; ‘Entidade Estrangeira’ – Unicef em Angola; Desporto’ – 1º de Agosto; 

‘Cultura e Arte’ – Fundação Sindika Dokolo e; ‘Comunicação Social’ – o programa ‘Café da manhã’ 

da Rádio LAC. 

 
 

Vencedores do Prémio Educ 2016 
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5.3. 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.  
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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 temáticas “Solidariedade Educacional” e “Responsabilidade Social” e, uma 

cerimónia de encerramento. 

 

5.3.1. Desempenho da campanha de 2017 

A II Edição da Campanha “Solidariedade Educacional” teve início no dia 01 de Junho e término 

no dia 30 de Julho de 2017. 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 na televisão publica de Angola (canais TPA1 e TPA2) e rádio (Rádio 

Escola) e; disponibilizou-se, material promocional (1000 T'shirts, 1000 Polos e 8000 crachás) em 

diversas províncias do país. De entre as instituições que mais adquiriram crachás, constam Banco 

BAI (1970), BPC (648), IMIL (500), Ministério da Educação (300), ZAP (300), BMF (200), Escola 

1167 (200), Imogestin (150), Nossa Seguros (140), Mateba – gestão do Condomínio Interland 

(100); Escola 1056 (70), Ministério do Urbanismo e Habitação (55), Academia BAI (50), Escola 

1077 (50), Escola 1050 (50), Escola Escolinha (50), Escola 1017 (50), Colégio Jonival (50), Colégio 

Leudite (50) e, Colégio Isabel Idalina (50). Paralelamente, recolheu-se materiais didácticos tais 

como: livros, cadernos, lápis, esferográficas, caixinhas de lápis de cor, afia de lápis e borrachas. 

Acrescentar que, arrecadou-se AKZ 466.838,00 na disponibilização de AKZ 500,00 por crachás. 
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O programa da campanha, incluiu visitas às famílias inseridas no projecto RS 

EDUC-1 nos municípios de Cazenga, Viana e Luanda, tendo permitido constatar as reias 

condições de vida das famílias registadas na base de dados da Fundação. De referir que durante 

a campanha foram registadas 187 crianças desfavorecidas. Ainda no âmbito da campanha, 

realizou-se sessões de informação e sensibilização sobre as temáticas “Solidariedade 

Educacional” e “Responsabilidade Social”; um evento cultural no Cine Atlântico para mais de 900 

crianças e; a nível desportivo, teve lugar a II edição do torneio de Futsal, Troféu-Educ, que contou 

com a participação das equipas da EDUC, Banco BAI, Sonangol E.P. e, Banco Económico. O Banco 

BAI foi o vencedor do troféu ao ganhar na final a equipa do Banco Económico.  

 

5.3.2 Impacto da campanha Solidariedade Educacional em 2017 

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. 

5.3.3. Perspectivas para a campanha de 2018 

A III Edição da Campanha “Solidariedade Educacional” deverá ter início no dia 01 de Julho de 

2018 e término no dia 28 de Julho de 2018. Para promover a campanha “Solidariedade 

Educacional” a Fundação tenciona, de entre outras iniciativas (i) disponibilizar 8.000 pins/crachás 

(com o símbolo de solidariedade educacional) e diversos materiais promocionais, tais como: 

T'shirts, Polos e Autocolantes; (ii) colocar um Spot publicitário na Televisão, rádio e, internet; (iii) 

efectuar anúncios publicitários nas Mídias.  
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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 2017, com 277 membros, dos quais 241 são efectivos e 36 são 

honorários (incluindo 1 empresa). 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

Em 2017 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 xxx colaboradores, incluindo um xxxx 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);  

 Direcção Administrativa e Financeira – Coordenador (1) e, Técnica (1); 

 Direcção de Marketing e Comunicação – Coordenador (1) e, Técnica (1); 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO 

Em 2017, a Fundação e Apoio à Educação realizou despesas avaliadas em AKZ xxx, suportadas 

por receitas que atingiram AKZ xxxx, tendo resultado um EBITDA negativo de AKZ xxxx.  

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

melhoria continua 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. 

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. 

 

 



18 

 
  

 

11. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

11.1 Balanço Patrimonial 
 
Fundação de Apoio à Educação 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codigo Rubricas Notas 31.12.2017 31.12.2016

Activos não Corrente 665 930,73                                           593 833,42                            

11* Imobiliaçoes Corpórea 4 1 289 010,25                                       919 500,00                            

12* Imobiliaçoes Incorpórea 5 152 414,00                                           150 000,00                            

18* Amortização 775 493,52-                                           475 666,58-                            

Outros activos não correntes -                                                              -                                               

Activo corrente 1 123 694,19                                       1 844 080,08                        

37* Contas a Receber -                                                              0,00-                                            

43* Disponibilidades 1 123 694,19                                       1 844 080,08                        

Outros activos  corrente -                                                              -                                               

Total do Activo 1 789 624,92                                       2 437 913,50                        

Fundos Próprios 1 789 624,92                                       2 437 913,50                        

51* Fundos (Constituição) 10 000 000,00                                    10 000 000,00                     

54* Prestação Suplementar -                                                              -                                               

55* Reservas legais -                                                              -                                               

81* Resultados transitados 7 562 086,50-                                       2 476 761,00-                        

88* Resultado liquido do Exercício 648 288,58-                                           5 085 325,50-                        

88* Passivo Corrente -                                                              -                                               

33* Emprestimo de médio e longo prazos -                                                              -                                               

34* Estado -                                                              -                                               

35* Entidades Participantes -                                                              -                                               

36* Pessoal -                                                              -                                               

Total dos Fundos Próprios e do Passivo 1 789 624,92                                       2 437 913,50                        
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11.2 Demonstração dos resultados por natureza 
 

Fundação de Apoio à Educação 

Demonstração dos resultados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rubricas Notas 31.12.2017 31.12.2016

Total dos proveitos operacionais 11 481 338,00                                 1 338 000,00                             

Proveitios operacionais 11 481 338,00                                 1 338 000,00                             

Proveitos financeiros -                                                           -                                                    

Outros proveitos e ganhos não operacionais -                                                           -                                                    

Proveitos extraordinarios -                                                           -                                                    

Custos 12 129 626,58                                 6 423 325,50                             

Outros custos operacionais 5 429 870,24                                    4 256 524,70                             

Custo com pessoal 24 3 003 000,00                                    1 706 000,00                             

Amortização do exercício 25 299 826,94                                        299 491,70                                 

Custos financeiros 69 143,62                                           1 309,10                                       

Outros custos e perdas não operacionais 26 3 327 785,78                                    -                                                    

Custos e perdas extraordinárias -                                                           160 000,00                                 

Resultados operacionais 2 748 640,82                                    4 924 016,40-                             

Resultados financeiros 69 143,62-                                           1 309,10-                                       

Resultados não operacionais 3 327 785,78-                                    -                                                    

Resultados antes dos impostos 648 288,58-                                        4 925 325,50-                             

Impostos sobre o rendimento -                                                           -                                                    

Resultado extraordinário -                                                           160 000,00-                                 

Resultados líquidos das actividades correntes -                                                           -                                                    

Resultados líquidos do Exercício 648 288,58-                                        5 085 325,50-                             
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11.3 Demonstração de Fluxos de Caixa (Método directo) 
 

Fundação de Apoio à Educação 

Demonstração de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 
 
 

31.12.2017 31.12.2016

Activo operacional

Recebimentos de Membros 10 917 500,00                        484 000,00                               

Pagamentos a fornecedores  -                                                   -                                                   

Pagamentos ao pessoal 3 003 000,00 -                          1 706 000,00 -                          

Pagamentos ao estado -                                                   -                                                   

Outros pagamentos 8 826 799,64 -                          4 257 833,80 -                          

Outros recebimentos 563 838,00                               854 000,00                               

Fluxo activo operacional 348 461,64 -                              4 625 833,80 -                          

Actividades de investimento

Recebimentos -                                                   -                                                   

Venda de imobilizado -                                                   -                                                   

Venda de investimento financeiro -                                                   -                                                   

Recebimento de dividendos -                                                   -                                                   

Pagamentos 371 924,25 -                              49 500,00 -                                 

Compra de imobilizado corpóreo 369 510,25 -                              49 500,00 -                                 

Compra de imobilizado incorpóreo 2 414,00 -                                    -

Fluxos de activo e de Investimento 371 924,25 -                              49 500,00 -                                 

Activo de Financiamento -                                                   -                                                   

Recebimentos -                                                   -                                                   

Emprestimo CP

Emprestimo MLP - -

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 -                                                   -                                                   

Var. Caixa  e seus equivalentes 720 385,89 -                              4 675 333,80 -                          

Saldo inicial de Caixa e equivalentes 1 844 080,08                           6 519 413,88                           

Saldo Final de caixa e seus equivalentes 1 123 694,19                           1 844 080,08                           

Fluxo de caixa Notas 
Periodos
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12. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

3.1 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. 

3.2 Políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais politicas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras 

são as seguintes:  

3.2.1 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 e obedecendo aos princípios contabilísticos de consistência, comparabilidade, não 

compensação de saldos e materialidade. 

3.2.2. Bases de valorimetria adoptadas na preparação das demonstrações financeiras  

Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específica:  

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demostrações financeiras 

foram os seguintes: 

a) Imobilizações corpóreas  
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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 calculo 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  

Esta contribuição corresponde a 11% das remunerações dos empregados, sendo 3% da 

responsabilidade do empregado e 8% do empregador. A Fundação não esteve registada na 

Segurança Social em 2017 devido a constrangimentos burocráticos.   

iii) Imposto de Consumo  



23 

 
  

 

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 2017 A Fundação pagou impostos 

relativos a importação de bens para a campanha Solidariedade Educacional.  

f) Considerações fiscais gerais  

Em 31 de Dezembro de 2017, a Fundação apurou um resultado líquido negativo de 648.288,58 

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 2017. 

3.3. Notas das demonstrações financeiras 

4. Imobilizações corpóreas 

Em 31 de Dezembro de 2017, 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 2017, o movimento ocorrido no valor bruto 

das imobilizações corpóreas foi o seguinte:  

 

Rubrica Valor bruto Amortização acumulada Valor liquido

Equipamentos administrativos 1 694 993,52                                775 493,52                      919 500,00         

1 694 993,52                                775 493,52                      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 919 500,00                                   369 510,25                      -                      1 289 010,25          

919 500,00                                   369 510,25                      -                      1 289 010,25          
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O aumento verificado no exercício findo de 2017, refere-se a aquisição de 

três aparelhos de ar-condicionado.   

4.4 Movimentos ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas 

Os movimentos ocorridos na amortização acumulada durante o período findo de 2016 foram os 

seguintes: 

 

10. Disponibilidades 

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

despesas. Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, 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 

 

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 2017, esta rubrica registou os seguintes donativos: 

Rubrica Saldo Inicial Aumento Diminuição Saldo Final

Equipamentos administrativos 475 666,58                                   299 826,94                      -                      775 493,52             

475 666,58                                   299 826,94                      -                      775 493,52             

Rubrica 2017 2016

Deposito no banco BAI 1 122 384,42                                69 782,60-                        

Caixa 1 309,77                                       1 913 862,68                   

1 123 694,19                                1 844 080,08                   

Rubrica 2017 2016

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 2 476 761-                                     5 085 326-                        7 562 086-               

Aplicação do resultado -                                   -                          

2 476 761-                                     5 085 326-                        -                      7 562 086-               
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28. Custo com o pessoal 

No exercício findo de 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica registou o seguinte: 

 

29. Amortização do exercício 

As amortizações do exercício findo de 31 de Dezembro de 2017 

 

30. Outros custos e perdas operacionais 

Os custos com fornecimento de serviços de terceiros em 31 de Dezembro de 2017 registaram o 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donativos em numerário Valor

Banco Angolano de Investimento 6 033 000,00                                

Contidis 3 100 000,00                                

Patrono da Fundação 620 000,00                                   

Membros/Padrinhos singular 1 164 500,00                                

Outros (Campanha Solidariedade Educacional) 563 838,00                                   

11 481 338,00                              

Rubrica 2017 2016

Remuneração pessoal 3 003 000,00                                1 706 000,00                   

3 003 000,00                                1 706 000,00                   

Rubrica 2017 2016

Equipamentos administrativos 299 826,94                                   299 491,70                      

299 491,70                                   299 491,70                      

Rubrica 2016 2015

Fornecimento de Serviços de Terceiros 5 429 870,24                                4 256 524,70                   

5 429 870,24                                4 256 524,70                   
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13. Anexo 

Fundação de Apoio à Educação 
Balancete em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 
(Montantes expressos em Kwanzas) 

 

 
 

 

 

 

Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo actual

Imobilizaçoes Corporeas 919 500,00                               369 510,25                               -                                                  1 289 010,25                           

Imobilizações Incorpóreas 150 000,00                               2 414,00                                     -                                                  152 414,00                               

Investimento Financeiro -                                                  -                                                  299 826,94                               -                                                  

Amortização do Exercício 475 666,58-                               -                                                  -                                                  775 493,52-                               

Compras -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Mercadorias -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Clientes -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Fornecedores -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Emprestimos -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Estado -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Pessoal -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Proveitos a facturar -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Provisões para cobranças duvidosas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Provisões para outros riscos e encargos -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Titulos Negociaves -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Depósito a prazo -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Deposito a ordem 69 782,60-                                  10 820 132,00                        9 627 964,98                           1 122 384,42                           

Caixa 1 913 862,68                           661 206,00                               2 573 758,91                           1 309,77                                     

Provisões para aplicações de tesouro -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Capital 10 000 000,00                        -                                                  -                                                  10 000 000,00                        

Resrvas legais -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Reservas de reavaliação -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Vendas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Prestações de serviço -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Outros proveitos operacionais -                                                  11 481 338,00                        11 481 338,00                        -                                                  

Trabalhos para a própia empresa -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Proveitos e ganhos financeiros -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Proveitos fin em filiais e associadas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

outros proveitos  não operacionais -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Custos com as existencias vendidas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Custos com o pessoal -                                                  3 003 000,00                           3 003 000,00                           -                                                  

Amortização do Exercício -                                                  299 826,94                               299 826,94                               -                                                  

Outros custos e perdas operacional -                                                  5 429 870,24                           5 429 870,24                           -                                                  

Custo financeiros gerais -                                                  69 143,62                                  69 143,62                                  -                                                  

Custos financeiros em filiais a ssociadas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Outros custos não operacionais -                                                  3 327 785,78                           3 327 785,78                           -                                                  

Custos e perdas extraordinária -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Resultados transitados 7 562 086,50-                           -                                                  -                                                  7 562 086,50-                           

Resultsdos operacionais -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Resultados Financeiros -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Resultados em filias associadas -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Resultados não operacionais -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Impostos sobre os lucros -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  

Resultados liquido do exercicios -                                                  648 288,58                               -                                                  648 288,58-                               

Total 4 875 827,01                 36 112 515,41               36 112 515,41               3 579 249,85                 
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Luanda, 27 de Março de 2018 

 

Assinaturas, 

O Concelho de Administração 

 
 

_____________________________________________________ 

Saydi Carlos Neto (Presidente) 

 

_________________________________________________________ 

Calisto dos Santos Ebo (Vice-Presidente) 

 
 

_____________________________________________________ 

João Cândido Sumbula (Secretário-Geral) 

 

 


