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INTRODUÇÃO
Ao terminar o exercício do ano de 2008 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 em balanço, a FESA pugnou igualmente, pelo aumento e asseguramento das
capacidades 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 XII Jornadas TécnicoCientíficas, que se subordinaram ao Tema: “Cidades: Formação, Planeamento,
Gestão e Redes Urbanas”, ao Workshop sobre Educação sob o tema: “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.
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Participações em Eventos
A FESA esteve representada nos seguintes eventos:
 IVº Congresso Internacional de Médicos de Língua Portuguesa, em Janeiro, em
Luanda.
 1ª Reunião dos Ministros da Saúde dos Países da CPLP, realizado na Cidade da
Praia, Cabo Verde.
 Organizou-se, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ do
Brasil, o “2º Congresso dos Países da CPLP sobre ITS/VIH/SIDA”, que teve
lugar em Abril no Rio de Janeiro – Brasil, com a participação de todos os Países
membros. De salientar que a FESA patrocinou a participação de Cabo Verde,
Guiné Bissau e S. Tomé e Princípe.
 Participou-se no II Encontro entre o Secretariado Executivo da CPLP e os
Observadores Consultivos realizado em Junho em Lisboa.
 Conferência Internacional sobre Cooperação no Ensino Superior, realizado de
13 à 14 de Junho na Universidade Politécnica de Valência – Espanha, com a
participação de Universidades da Europa, América e Ásia.
 V Encontro de Fundações da CPLP em Moçambique
 Congresso sobre os Mares e seus Recursos em Lisboa

Protocolos
Em Junho, em Luanda foi celebrado um “Protocolo de Intenções” com a OPEN CITY
FOUNDATION do Brasil, tendo em vista aprofundar as relações entre as duas
Fundações e proporcionar o contacto e o desenvolvimento de projectos e programas
relativos à redução das taxas de mortalidade materno-infantil em Angola.
Recebeu-se o Presidente do Grupo Conexões do Brasil, Dr. Denoel Oliveira, com quem
se abordou a possibilidade de celebração de um protocolo e a possível realização do I
Congresso sobre Cardiologia, em em Luanda.
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Assinou-se um acordo com a Universal Aide Society do Canadá visando o apoio
material a extractos sociais desfavorecidos em Angola.
Actividades Culturais
Em 2008 tiveram lugar várias manifestações culturais e artísticas organizadas pela
FESA nas Provícias de Kwanza Norte, Malange e Uíge, com um número considerável
de artistas nacionais o que alegrou as populações dessas localidades podendo assim
considerar um grande contributo à valorização da música nacional.

Reuniões
O Conselho de Curadores reuniu nos meses de Maio e Agosto/08, contando com a
maioria dos seus membros, apreciou e aprovou por unanimidade o Balanço de
Actividades de 2007, o Plano de Actividades e Orçamento para 2008, Projecto de
revisão dos Estatutos a Programção da Semana da FESA, entre outros assuntos.
De registar o empenho e disponibilidade dos Curadores para colaborar nas actividades
em curso e enriquecê-las com o seu contributo.
O Conselho de Direcção reiniu 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.

Publicações
Foi editado o livro Sociedade Civil, o DVD “Made in Angola” em português, francês e
inglês, o CD Angola 30 anos em Inglês e francês e o livro “ Um País a Renascer”, em
português e inglês e a actualização do site da FESA na internet.
Foi ainda editado o Nº 16 da Revista FESA Magazine e o nº 41 da Revista Angola Hoje.
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Apoio à Formação
Vigorando desde há anos, o acordo celebrado com o Ministério da Justiça visa
incrementar a formação e o aperfeiçoamento de magistrados judiciais e do Ministério
Público no Brasil, tendo seguido para a Escola de Magistratura de S. Paulo a 15 de
Maio, mais quatro Magistrados ( Josina Falcão, Marta Ngueve, Teresa Luzendo e Pedro
Ngola) sendo dois Judiciais e dois do Ministério Público para uma acção de formação
com a duração de 4 meses.
Terminaram o curso de Mestrado na Fiocruz – Os médicos Fátima Valente,
Guilhermina Carvalho e José Vicente.
A FESA apoiu ainda a formação de 30 funcionários do Tribunal Provincial de Luanda
em informática e doou 40 computadores nesse Tribunal.

Actividades Culturais
Em 2008 tiveram lugar várias manifestações culturais e artísticas organizadas pela
FESA nas Províncias de Kwanza Norte, Malanje e Uíge, com um número considerável
de artístas nacionais o que alegrou as populações dessas localidades podendo assim
considerar um grande contributo à valorização da música nacional.

Visitas às Províncias
Com vista a acompanhar o desempenho dos projectos em curso nas províncias, foram
efectuadas visitas às Províncias de Benguela, Huambo, Huíla, Kuando Kubango e Uíge.
Para reforçar a actuação da FESA nas províncias foi superiormente criado o GATEC,
Grupo de Acompanhamento Técnico.
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Visitas aos Escritórios de Representação
Foram efectuadas visitas de ajuda e controlo aos Escritórios do Brasil em Abril e
Espanha em Junho, visando avaliar o trabalho realizado e traçar orientações com vista
ao desenvolvimento da acção dos Escritórios no Exterior. De destacar a conclusão do
processo de registo da FESA Brasil como Escritório de Representação da FESA,
deixando de ser portanto Sociedade de Representação e a indicação da Srª Gal Ferraz
para o cargo de Directora Executiva. Importa referir que para Espanha foi indicado o
Dr. Benevides Pessela (angolano residente em Espanha) para desempenhar o cargo de
Director Executivo. Quanto aos Escritórios na Namíbia, o processo de abertura foi
concluído estando-se a aguardar a autorização pelas autoridades competentes desse País.

Projecto Fundo de Fomento Habitacional
O protocolo celebrado com o BFA visando o enpreendimento de acções conjuntas no
âmbito da criação do Fundo de Fomento à Habitação, caracterizada por crédito a
construção e compra de habitações sociais 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
Imobibiária e o Consórcio para construção Imobiliário. De destacar ainda a
apresentação oficial do projecto, bem como a casa modelo.

Projecto Banco Multicrédito Comunitário
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, cronograma e estrutura directiva, o local para funcionamento, e
ainda os instrumentos normativos que regularão a vida orgânica e o funcionamento do
Banco, importante instrumento de combate à pobreza.
Patrocínios
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Relativamente aos patrocínios a contenção definida fez-nos dar preferência a acções que
se enquadrem no escopo da Fundação. Assim foram patrocinados: a viagem de um
grupo de estudantes da Universidade Lusíada aos Estados Unidos da América; a
formação em informática de trinta técnicos do Tribunal Provincial de Luanda, bolsas de
estudo a

estudantes no Reino Unido e no Brasil.

Recursos Humanos
O quadro de pessoal registou no I semestre uma ligeira alteração consubstanciada no
regresso às Forças Armadas, do funcionário Alberto Samucuta, que exercia o cargo de
Chefe de Gabinete de Coordenação para Assuntos Jurídicos e Cooperação Internacional
e Armando César com a categoria de Assistente por redução geral da força de trabalho.
Cessou as suas funções a Drª Marinela Cerqueira, que exercia o Cargo de Directora
Adjunta para Estudos e Projectos. Foi admitida para o cargo de assistente a Srª Maria da
Conceição.

Relações Institucionais
 A FESA acompanhou o desenvolvimento das acções inerentes ao processo de
doação do Hotel Loanda, à Embaixada da República Federativa do Brasil para a
Instituição da Casa do Brasil em Angola, tendo participado na reunião com a
Governadora da Provincia de Luanda.
 A FESA esteve presente nas comemorações dos dias das Repúblicas da
Namibia, Venezuela e França, a convite das respectivas Embaixadas.
 Medalha de honra outorgada pela Universidade Lusíada na sessão solene de
encerramento do ano lectivo/08.

Semana da FESA
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Devido à realização das 2ª eleições gerais no País, a FESA decidiu transferir as
comemorações do se 12º aniversário e 66º do seu Patrono, para o período de 18 a 21 de
Novembro.
Constaram do programa actividades científicas, culturais, desportivas e recreativas,
algumas das quais realizadas em cinco províncias do País.
De destacar a realização das XII Jornadas Técnico-Científicas subordinadas ao Tema
“Cidades: Formação, Planeamento, Gestão e Redes Urbanas”, com palestrantes do
Reino Unido, Brasil, Portugal, Espanha, Itália e Chile.
No capítulo desportivo há a realçar o retorno da Taça Patrono com a participação das
selecções nacionais de sub- 20 de angola, Moçambique, Swazilândia e Ilhas maurícias.
Outro facto foi a realização pela 1ª vez do torneio quadrangular em sub- 17, com a
participação das Escolas de Futebol da Samba, Norberto de Castro, Joca Spot e
Selecção Provincial do Bengo.
Os detalhes da Semana da FESA, vem reflectidos em relatório próprio.

Obras da FESA no País
NO DOMÍNIO DA SAÚDE
1. HOSPITAL MUNICIPAL DO BAILUNDO – Província do Huambo
A obra iniciou no I trimestre de 2005 com o acompanhamento regular da equipa técnica
da FESA. Após o falecimento do Arqº Mayisa foi indicado o Arqº Pedro Neto, para a
fiscalização da obra com quem se celebrou contrato de prestação de serviços.
O fornecimento de materiais de acabamento ficou sob responsabilidade da FESA que
optou por um processo de importação do Brasil num valor de aproximadamente USD.
285.000,00, já que a oferta em qualidade o preço se mostrou melhor do que o mercado
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nacional, e a FESA enquanto instituição de carácter filantrópica, considerou ser esta a
melhor opção.
Como os processos de importação de materiais são de certo modo morosos, agravados
com o congestionamento, dos principais portos do País, a execução física conheceu um
determinado abrandamento, tendo retomado o curso normal após a chegada da quase
totalidade dos materiais em Fevereiro de 2008.
A aquisição de toda a componente de caxilharia foi feita no mercado local.
A execução financeira situa-se em 96%. É importante salientar que para garantir uma
melhor acomodação dos pacientes a FESA construiu uma unidade em pré- fabricado
com capacidade para 46 camas, orçado em USD. 200.000,00 tendo entrado em
funcionamento em Agosto de 2008.
Por outro lado foram executadas as obras da área auxiliar do Hospital com a construção
de armazém, cozinha, refeitório, área de consultas externas e morgue, num total de
USD. 180.000,00.
Por manifesta incapacidade do Empreiteiro terminar a obra, por orientação superior foi
contactada a Empresa Mota Engil, que se encarregará dessa fase final e em breve
apresentará a respectiva proposta de execução á FESA.
O mobiliário e equipamento hospitalar adquiridos pela FESA, já se encontram no País.

2. HOSPITAL DE CAXITO – Província do Bengo
Obra a cargo da empresa BH. Consistiu na reabilitação de toda a unidade, a construção
de um dormitório anexo para albergar os estudantes do Instituto Médio de Saúde
(Inaugurado por S.Excia O Patrono da FESA) que residem fora de Caxito e um campo
polivalente para prática desportiva.
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Os equipamentos tanto do Hospital como do internato já se encontram no local. O
Hospital necessita de nova pintura geral, de modo que possa ser inaugurado no I
trimestre de 2009.

3. CENTRO DE SAÚDE DE VIANA – Província de Luanda
Construído de raiz tendo já a 1ª fase sido concluída em 2007.
Atendendo à actual densidade demográfica do Município, (um milhão e meio de
habitantes) e com o acordo das autoridades da província, tomou-se a decisão de o
ampliar, construindo valências essenciais, como sejam o bloco operatório, maternidade
e pediatria, área social, etc, de modo a conformá-lo com a tipologia de Hospital
Municipal e assim atenuar o fluxo de pacientes ao Hospital Geral. A FESA já negociou
o espaço para a referida ampliação e em breve as obras deverão iniciar. Saliente-se que
o mobiliário e os equipamentos já se encontram no local.

NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO
4. ESCOLA PRIMÁRIA DA GANGULA – Provincia do Kwanza Sul
Consta de uma empreitada para a construção de uma Escola de seis salas de aulas no
Município do Sumbe, Província do Kwanza Sul, adjudicada à Empresa SEKF,
Sociedade, Lda,. As obras iniciaram em Setembro/08 e encontram-se em boa fase de
execução física, tendo sido já concluída toda a cobertura. Falta apenas a pavimentação,
colocação de tecto falso, pintura e campo de jogos. Em finais de Março/09, a obra
deverá estar concluída.

5. ESCOLA DA LIGA – PROVÍNCIA DE BENGUELA
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Edifício antigo com cerca de 50 anos. Possui 17 salas de aulas e serve três níveis de
ensino. A obra é de reabilitação e está a cargo da empresa angolana local ECOSUL, Lda
e fiscalizada pela Empresa – Dar al Handasah encontrando-se em fase de execução
física relativamente adiantada.
Os materiais de acabamento foram importados do Brasil e fornecidos pela FESA
estando grande parte a ser já incorporada na obra. Entretanto estão ainda em falta 5.000
telhas para a cobertura de um bloco de salas, que se presume estarem a caminho.
O apetrechamento das salas de aulas estará a cargo da Empresa MAJORDY, local. O
apetrechamento com material de escritório está adjudicado à ECIL, ao abrigo do acordo
com a FESA.

6. INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA – Provincia de Luanda
Obra concluída em 2007 e devidamente apetrechada, necessita apenas de nova pintura
dos rodapés e limpeza geral, conexão de energia eléctrica após o que se poderá proceder
à inauguração.
Administração Financeira
As quotizações dos membros da Assembleia Geral referente ao Iº Semestre de 2008
foram de USD. 331.274,67, da Sopromil, SARL totalizando USD. 451.500,00 e
patrocínios do Ministério da Saúde para o 2º Congresso dos Países da CPLP que teve
lugar no Brasil foi de USD. 27.872,00 perfazendo o total de USD. 810.646,67.
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. 19.263,03.
 Os gastos efectuados em serviços e terceiros como despesas alfandegárias,
correios, telefones e fax, deslocação e estadias, despesas de representação,
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outros serviços, rendas e alugueres, credores diversos, Semana da FESA 2007 e
outros impostos totalizam USD. 324.612,98.
 Os gastos efectuados em 2007 despesas com pessoal salários, formação de
pessoal, remuneração adicional, honorários e avenças, Escritórios de
Representação e patrocínios foram de USD. 440.977,88.
 O valor contabilístico pelas rubricas descriminadas durante o Iº Semestre 2008
foi de USD. 811.836,85.
 O quadro da divida com despesas correntes foi actualizado e ronda os USD.
766.317,63.

Grau de Cumprimento do Plano de Actividades
A Direcção Geral desenvolveu esforços no sentido de cumprir as actividades inscritas
no plano Anual aprovado pelo Conselho de Curadores, tendo dispensado uma rigorosa
atenção. De um modo 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. Contudo,
destaque-se a aquisição dos equipamentos para os Hospitais de Caxito, Viana, Bailundo
e (Institutos Politécnicos), neste semestre, no valor de USD. 710.000,00.
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Conclusão
Durante o próximo ano haverá que dar continuidade ao trabalho realizado, sobretudo no
domínio das infraestruturas sociais, atendendo ao facto de algumas obras terem iniciado
em anos anteriores.

Agradecimentos
Ao encerrar mais um ano económico claramente pautado por um novo ciclo na vida do
país, pretendemos renovar o nosso profundo agradecimento a todos os Curadores e
Membros da Assembleia Geral sem cujo empenho não seria possível de ano para ano
fortalecer a Fundação, proporcionando o seu crescimento constante.
Renovamos igualmente o nosso agradecimento às populações desfavorecidas do País
cuja satisfação são o nosso objectivo fundamental e a nossa grande fonte de motivação.
Manifestamos ainda o nosso reconhecimento pela prestação valiosa de empresas e
organizações parceiras que muito contribuíram para a nossa melhoria em 2008.

Luanda, Dezembro de 2008

A Direcção Geral
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