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I – INTRODUÇÃO

Ao terminar o exercício do ano de 2009 importa relatar sobre as
acções de maior dimensão, no quadro dos objectivos definidos
nos Estatutos da FESA, nomeadamente: na promoção da pesquisa
e formação universitária, no fomento de projecto de impacto social
e na promoção de assistência através de parcerias, com a
finalidade de auxiliar o Governo na busca de soluções apropriadas
para os problemas candentes que muito afligem o povo angolano.

No

período

aumento

e

em

balanço,

a

asseguramento

FESA
das

pugnou

igualmente,

capacidades

pelo

directivas,

organizativas e de gestão dos quadros, visando o reforço da
capacidade institucional, na consolidação da imagem e do papel
da FESA, a Nível Nacional e Internacional. Procurou-se, também
promover a actividade de pesquisa e de formação universitária, a
organização e a realização das XIII- Jornadas Técnico-Científicas,
que se subordinaram ao Tema: “Angola Face a Nova Ordem
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Económica Mundial”, ao Workshop sobre Educação com o tema:
“Ensino Geral e

Processos de Aceleração Escolar”, bem como de

acções referentes a formação integral para a valorização do
homem em todas as suas vertentes, tais como: saúde, educação,
cultura e desporto.

Do ponto de vista financeiro, cumpre salientar que a gestão se
pautou pelo esforço, rigor e contenção de custos, por forma a dar
cumprimento aos objectivos definidos.

II – ORGANIZAÇÃO

1- Reforma Estatutária

No inicio do ano de 2009, concluiu-se o processo de revisão dos
estatutos da Fundação, cujo objectivo é adequar a FESA às
necessidades do momento actual e colocá-la a par das tendências
do Terceiro Sector a nível nacional. Os novos Estatutos publicados
no

Diário da República Nº 77, III Série, de 27 de Abril,

apresentam melhorias na sua estrutura e como alterações de
fundo destaca-se a incorporação de um papel mais directo e

activo do Patrono na condução dos destinos da Fundação; prevê
para o Conselho de Curadores, o aumento para 51 membros.
Extingue a Comissão Permanente e passa para a Assembleia
Geral, os subscritores da acta de constituição.
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2- Participação em Eventos

A FESA esteve representada nos seguintes eventos:
IVº Congresso Internacional de Médicos de Língua Portuguesa, em
Janeiro, em Luanda;
II Encontro Internacional de Profissionais de Secretariado como
palestrante do tema “O Processo de Planeamento Estratégico nas
Organizações não Governamentais” no Huambo;
1ª Reunião dos

Ministros da Saúde dos

Países

da CPLP,

realizado em Lisboa;
1ª Conferência Nacional sobre Habitação, realizada em Luanda
1ª Conferência Nacional sobre Desenvolvimento Rural, realizada
em Luanda;
Participou no III Encontro entre o Secretariado Executivo da CPLP
e os Observadores Consultivos realizado em Lisboa;
II Conferência Internacional do Centro de Línguas Africanas e da
diáspora Negra, no Brasil;
II Congresso de Marcas, realizado em Luanda;
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Simpósio

Internacional

sobre

o

Campo

de

Concentração

de

Tarrafal em Abril em Cabo Verde;
Fórum Internacional sobre Agribusiness realizado na África do Sul;

Reunião Preparatória do IV Congresso sobre ITS- VIH SIDA,
realizada em Lisboa;
VI Encontro de Fundações da CPLP, realizado em S.Tomé e
Prìncipe;
Conferência Internacional de Luta Contra as Drogas, realizada em
Luanda.
Negociações com a Cadeia Internacional de Televisão EuroNews
para a passagem do filme Made in Angola em oito línguas.

3- Reuniões

O Conselho de Direcção reuniu de forma restrita e alargada sob
orientação do Sr. Presidente para definir estratégias, acompanhar
as actividades e deliberar sobre os assuntos da sua competência
e ainda acompanhar a evolução dos projectos em curso.
O Conselho de Curadores não reuniu em virtude do processo de
transição.

A Comissão Preparatória da Semana da FESA superiormente
constituída,

reuniu

regularmente

sob

presidência

da

Sua
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Coordenadora, a Srª Vice Presidente Executiva, tendo apresentado
para apreciação o projecto de Programa para a Semana da FESA
2009 e respectivo orçamento.

4- Visitas às Províncias

Com vista a acompanhar o desempenho dos projectos em curso
foram

efectuadas

visitas

às

Províncias

de

Benguela,

Bengo,

Kwanza Sul, Huambo, Huíla e Kuando Kubango.
As obras do Kwanza Sul (Escola Primária) e Caala (Seis Salas
INE) estão concluídas.

No Bengo decorrem pequenas reparações e pinturas no Hospital
de Caxito, preparando-o para a reinaguração. Em Benguela as
obras da Escola da Liga decorrem a bom ritmo.
Na Huíla foram visitadas a residência e a Fazenda do Mucuio e
no

Kuando

Kubango

a

deslocação

teve

como

objectivo

a

informação sobre as tarefas a desenvolver no âmbito do Programa
de Redução da Mortalidade Infantil em parceria com a Fundação
Open City.
Na província do Huambo a FESA doou peças de roupa ao Centro

de Acolhimento de Crianças e visitou as obras da 1ª fase de
reabilitação do Bongo, já concluídas.
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5- Escritórios de Representação

Foram efectuadas visitas de ajuda e controlo aos Escritórios do
Brasil, visando avaliar o trabalho
com

vista

ao

desenvolvimento

realizado e traçar orientações
da

acção

dos

Escritórios

no

Exterior. Quanto aos Escritórios da Namíbia, o processo de
abertura foi concluído e em Fevereiro do corrente ano, a FESA foi
autorizada a funcionar naquele País, com o número de registo
21/2000/0092.
De salientar que recebemos dos Escritórios do Canadá 200
computadores

que

estabelecimentos

depois
de

de

ensino

reciclados
que

serão

desenvolvem

enviados
o

aos

programa

“Computadores nas Escolas”.

6- Recursos Humanos

O quadro de pessoal no corrente ano sofreu uma ligeira alteração
consubstanciada na saída das Assistentes Verónica Tchivela e
Maria da Conceição, oficial de escritório a Srª Sheila Barcelar,
auxiliar de limpeza a Srª Teresa Felix. Por outro lado a Srª
Juliana Janota foi contratada para a área de Estudos e Projectos
e veio reforçar a área de Administração e Finanças a Srª Natércia
de Jesus Neto.
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III – PROGRAMAS, PROJECTOS E ACÇÕES

1- Formação

Vigorando desde há quatro anos, o acordo celebrado com a
Fundação Osvaldo Cruz – Brasil, o protocolo visa incrementar a
formação de quadros do sector da saúde a nível de Cursos de
Pós-Graduação.
realizarão

Assim

estudos

foram

sobre,

seleccionados

Malária,

SIDA,

candidatos

Hepatites

que

Entéricas,

Biologia Parasitária e Parasitologia, conforme se segue:
Gabriel Natal Pinto – Mestrado em Biologia Parasitária; Flaviana
M.

Hilingange

–

Programa

de

Treinamento

na

Área

de

Concentração em Patologia Clínica; Roberto Carlos F. João –
Programa de Treinamento na Área de Malariologia, seguido de
curso de especialização em Parasitologia; Elsa Paula da Silva K.
Daniel – Programa de Treinamento na Área de Malariologia,
seguido do curso de mestrado em Biologia Parasitária; Afonso
Zola – Programa de Treinamento na Área de HIV/AIDS, seguido
do Mestrado em Biologia Parasitária.
Ainda

no

quadro

da

formação

a

FESA

balanceou

com

as

Universidades, Estadual de S.Paulo e Federal do Paraná o quadro
vigente, analisando os pontos fortes e fracos dos respectivos
acordos de cooperação e no interesse de todas as instituições foi
decidida

a

continuidade

da

formação

de

quadros

angolanos

nessas universidades, cujos protocolos foram renovados no II
semestre.

Ao

abrigo

do

convénio

FESA

frequentam
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universidades brasileiras um total de
cursos de licenciatura e

sendo

em

em cursos de pós graduação.

É importante referir que no quadro do 1º vestibular realizado por
universidades brasileiras em Angola no ano de 2005, terminaram
os seus cursos, este ano, os seguintes estudantes:
Carla Alexandra Lopes – Odontologia
Castelo Vemba Cidade – Odontologia
Delcio de Jesus Machado – Clínica da Computação
Diane Kayakes Mukaz – Terapia Ocupacional
Mara Dicelma Vieira Quental – Fisioterapia
Maria da Graça Cangundo – Administração

2- Projecto Fundo de Fomento Habitacional

O protocolo celebrado com o BFA visando o empreendimento de
acções conjuntas no âmbito da criação do Fundo de Fomento à
Habitação, caracterizada por crédito a construção e compra de
habitações sociais de baixa e média renda para jovens dos 22
aos 45 anos, encontra-se numa fase bastante adiantada de
implementação. Deste modo, foram já constituídas as estruturas
de

execução

do

projecto,

designadamente

a

Sociedade

de

Promoção Imobiliária e o Consórcio para construção Imobiliária.
De

destacar

ainda

a

aquisição

do

direito

de

superfície,

apresentação oficial do projecto, bem como a casa modelo.

3- Projecto Banco Multicrédito Comunitário
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Foi criada a estrutura accionista com a indicação do respectivo
capital e participação. A Comissão Instaladora está a preparar a
inscrição do BMC no BNA, bem como a definição da estratégia
de implementação, cronograma e estrutura directiva, o local para
funcionamento, e ainda os instrumentos normativos que regularão
a vida orgânica e o funcionamento do Banco, que será um
importante instrumento de combate à pobreza.

4- Projecto UNANG

Foram

elaborados

e

aprovados

os

Programas

e

Grade

Curricular dos cursos seleccionados para início de funcionamento
da UNANG. De igual modo foram entregues os termos de
referência

para

a

elaboração

da

Proposta

de

Projectos

do

Campus, foi efectuado o levantamento topográfico do local de
implementação e solicitado ao Governo Provincial de Luanda, o
respectivo direito de superfície.

5- Infraestruturas

No I Semestre foram concluídas as obras de construção das salas

anexas ao INE da Caála e Escola Primária do Kwanza Sul. A par
do Hospital e dormitório de Caxito e Instituto Politécnico de Viana,
essas obras serão inauguradas no Iº trimestre do ano de 2010.
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Foi ainda concluída a 1º fase de reabilitação do hospital do
Bengo que compreendeu as áreas de consulta externa, laboratório
e farmácia.
Procedeu-se igualmente à preparação de todo o processo para a
entrega da Escola Primária do Zango à ADPP, bem como ao
levantamento dos trabalhos que constituirão a 2ª fase do Hospital
Municipal de Viana.

De salientar ainda o excelente estado físico em que se encontram
as obras da nova sede da FESA, ao Miramar, prevendo-se que
as mesmas venham a concluir no 1º trimestre de 2010.

IV – COOPERAÇÃO
A FESA recebeu uma delegação da Fundação Open City com a
qual

passou

em

revista

o

quadro

geral

de

actividades

e

responsabilidades a assumir pelas partes no âmbito do protocolo
de cooperação a celebrar para a implementação do programa de
redução da Mortalidade Infantil, na província do Kwando Kubango.
Recebeu ainda o Presidente da Fundação Kalouste Gulbenkian,
Dr. Rui Villar com quem

abordou a possibilidade de celebração

de um protocolo, visando o desenvolvimento da investigação
científica no Sector da Saúde.
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Foi

dado

por

findo

o

protocolo

celebrado

com

o

Instituto

Paranaense de Cegos para formação de jovens portadores de
deficiência. Porém, considerando o entendimento alcançado entre
a

FESA

e

o

Governo

do

estado,

os

onze

estudantes

permanecerão nessa Instituição, mas sob tutela do Governo do
Estado do Paraná.
A FESA celebrou um protocolo com a Fundação Gauff da
Alemanha, visando a doacção de ambulâncias para centros de
saúde em Angola, bem como a criação de uma oficina de
manutenção e formação de pessoal.

Foi igualmente celebrado um protocolo com a Embaixada do
Brasil em Angola com vista a criação da Casa da Cultura do
Brasil em Angola.

Actividades Culturais
No decorrer do I Semestre realizou-se com a participação do
artista Gui Destino um concerto de música

gospel, no Pavilhão

Principal

actividades

da

Cidadela

Desportiva.

Outras

culturais

foram realizadas durante a Semana da FESA e cuja informação
consta do respectivo relatório.

V – COMUNICAÇÃO E IMAGEM
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Foi editado o livro “Angola, um País a renascer” com imagens do
conflito armado e do processo de reconstrução e desenvolvimento
do País, em conjunto com o filme Made in Angola, num contrato
de produção celebrado com a empresa Mundis. A cerimonia de
lançamento foi realizada no Cine Atlântico, em Luanda e contou
com a participação de membros do governo, partidos políticos,
deputados e corpo diplomático para além da população em geral.
Destaque-se a celebração de contrato e negociações com o Canal
Internacional de Televisão “EuroNews” para difusão do filme em
oito

línguas,

a

saber,

português,

francês,

alemão,

italiano,

espanhol, árabe e russo.
Foi ainda editado o último número da Revista Angola Hoje com a
edição especial das XII Jornadas Técnico-Científicas. De salientar
que esta revista foi encerrada visto não se justificar no actual
contexto do país.
Há ainda a referir a doação de 940 livros sobre Primeiros
Socorros à Cruz

Vermelha de Angola, cujos direitos foram

adjudicados à FESA, pelo autor Ismael Diogo da Silva.

VI – PROGRAMAS DE CARÁCTER PLURIANUAL

Semana da FESA
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De 26 de Agosto a 02 de Outubro de 2009, realizou-se a
tradicional Semana da FESA, em saudação ao 67º aniversário
natalício do seu Patrono, o Engenheiro José Eduardo dos Santos,
Presidente da

República de Angola, bem como do 13º aniversário de sua
Fundação. O mês de Agosto

foi dedicado à actividades de

carácter cultural e desportivo; o mês de Setembro para as
jornadas técnico-científicas; e o mês de Outubro estava reservado
para às inaugurações de infraestruturas sociais.

Este espaçamento permitiu uma melhor gestão e racionalização de
meios e recursos.

Para o efeito, elaborou-se um programa contendo um diversificado
leque de actividades que compreendeu, entre outras: as 13ªs
Jornadas Técnico-Científicas subordinadas ao tema “Angola Face a
Nova Ordem Económica Mundial”, Workshops sobre Educação
com o Tema: – Ensino Geral e Processos de Aceleração Escolar,
bem como actividades de carácter desportivo e cultural. Este
programa, para além de ser realizado na província de Luanda, foi
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também extensivo a outras províncias do

país, nomeadamente:

Bengo, Huila, Kwanza Norte, Lunda Norte, Uíge, e Zaire.

Todas as actividades foram massivamente concorridas o que
revela o interesse das populações particularmente a juventude
pelas actividades que a FESA realiza.

Por razões operacionais, as inaugurações previstas para Outubro
foram adiadas para Fevereiro de 2010.

Os detalhes sobre a Semana da FESA, constam de relatório
próprio.

VII – ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

As quotizações dos membros da Assembleia Geral referentes ao
ano

de

2009

foram

de

USD.

443.966,39,

efectuadas

pelas

Empresas, Sonangol, BCI, Teixeira Duarte, Odebrecht, Total Fina,
Angola Telecom e da
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Sopromil

SARL,

recebemos

a

doação

no

valor

de

USD.

1.893.470,59, totalizando USD 2.337.436,98.
Conforme mapa contabilistico os encargos com o consumo de
água,

energia,

material

de

escritório,

material

de

limpeza

e

higiene, combustíveis de viaturas, conservação e reparação e
outros fornecimentos totalizaram USD. 65.901,76.

 Os

gastos

efectuados

em

serviços

e

.

terceiros

como

despesas alfandegárias, correios, telefones e fax, deslocação
e estadias, despesas de representação, outros serviços,
rendas e alugueres, credores diversos, Semana da FESA
2008

e

outros

impostos

totalizam

USD.

1.355.853,46.

.
 Os gastos efectuados em 2009 despesas com pessoal
salários,

formação

honorários

e

de

avenças,

pessoal,

remuneração

Escritórios

de

adicional,

Representação

e

patrocínios foram de USD. 888.781,71.
 Na rubrica investimentos foi aplicado o
621.518,00

valor de USD.

no pagamento de obras de construção civil.

 O valor contabilístico pelas rubricas discriminadas durante o
ano 2009 foi de USD. 2.337.436,93.
 O quadro da divida com despesas correntes foi actualizado
e ronda os USD. 1.917.466,60.
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1- Patrocínios

Relativamente aos patrocínios a contenção financeira definida
priorizou a preferência no apoio à acções que se enquadrem no
escopo da Fundação. Assim, a FESA concedeu patrocínio à
realização
organizado

da

Mesa

pelo

Redonda

Ministério

sobre

da

o

Cultura

processo
e

a

dos

50,

Conferência

Internacional da Luta Contra Drogas.

2- Abastecimento Técnico- Material

Com vista a apoiar algumas Instituições que cooperam com a
FESA, foram adquiridos na China cerca de 143 computadores
portáteis, 102 computadores de mesa.
Assim, a FESA doou ao Tribunal Provincial de Luanda 60
computadores completando 100 de um compromisso inscrito no
Protocolo

celebrado

com

o

Ministério

da

Justiça,

sector

de

primordial importância num estado de direito.

Foi adquirida uma viatura de marca VW Gol, para apoio à área
de protocolo e distribuição de correspondência.

3- Grau de Cumprimento do Plano de Actividades
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A Direcção Geral desenvolveu esforços no sentido de cumprir as
actividades
rigorosa

inscritas

atenção

a

no
sua

plano

Anual,

realização.

tendo
De

um

dispensado
modo

uma

geral

as

actividades dos domínios Institucional e Plurianual tiveram um bom
desenvolvimento,

o

mesmo

não

acontecendo

com

as

Insfraestruturas Sociais, com um ritmo mais lento de execução,
devido à sua natureza.

VIII – CONCLUSÕES
O ano de 2009 foi marcado pela crise económica e financeira
mundial, com reflexos também na vida das organizações da
sociedade civil.
Não obstante essa conjuntura, a FESA concretizou grande parte
dos objectivos que definiu, destacando-se a conclusão de infraestruturas sociais, uma boa participação em eventos internacionais
e o tema das XIII Jornadas Técnico-Científicas que galvanizou a
sociedade.

Temos consciência de que fizemos um pouco do muito que ainda
há por fazer pelo país, porém move-nos a convicção de que
apesar

de

contributo;

modesto,

a

Nação

vem

reconhecendo

o

nosso
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Expressamos finalmente o nosso reconhecimento a todos quantos
durante o ano de 2009 colaboraram com a Fundação, passandonos a sua experiência e o seu saber;
Aos membros do Conselho de Curadores pela atenção que
dispensaram, à Assembleia Geral pela inestimável colaboração e
ao Conselho Fiscal pelo acompanhamento sempre presente e
empenhado.

Luanda, 7 de Dezembro de 2009.-

A DIRECÇÃO GERAL
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