
 

 

 

 

FUNDAÇÃO CUERAMA 
Pessoa colectiva e matrícula na CRC de Luanda n.º 5000456454 

Sede: Via R9, Talatona Park, 14, 2.º Piso, Talatona, Luanda 
 
 

CONVOCATÓRIA 
ASSEMBLEIA GERAL  

Convocam-se os Membros da FUNDAÇÃO CUERAMA, com sede na Via R9, Talatona Park, n.º 14, 2.º 
Piso, cidade de Luanda, Bairro Talatona, Distrito Urbano de Luanda, Município de Belas, República 
de Angola, com o número de pessoa colectiva 5000456454 (“Fundação”) para a Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar nos termos do disposto no art.º 7.º, n.º 3, al. b) dos Estatutos da Fundação, no 
dia 04 de Julho de 2022, às 20:00 horas (GMT+1), por via de meios telemáticos, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

Ponto 1: Apreciar o relatório de gestão, e deliberar sobre o Balanço, Demonstração de Resultados e 
documentos de prestação de contas referentes ao ano social findo em trinta e um de Dezembro de 
dois mil e vinte e um; 

Ponto 2:  Aprovar a desvinculação de Ana Isabel Lopes Figueiredo Reis, do cargo de Secretário-Geral 
e a nomeação, em sua substituição, de Ana Rita Lino Serrano Tendinha da Silva; 

Ponto 3:  Apresentar e aprovar a adopção pela Fundação de uma política de anticorrupção e 
suborno da Fundação Cuerama;  

Ponto 4:  Outros assuntos de interesse da Fundação Cuerama. 

Sem prejuízo de, nos termos do n.º 6, art.º 6.º dos Estatutos, o voto poder ser expresso por 
correspondência dirigida para a sede da Fundação Cuerama identificada acima, ou por correio 
electrónico para o email geral@cuerama.org num e noutro caso até à hora de encerramento da 
Assembleia. Esta Assembleia e votação presencial das propostas realizar-se-á por teleconferência, 
sendo oportunamente distribuído o link de acesso. 

Nos termos do nº 1, art.º 10º dos Estatutos, a “Assembleia não pode deliberar, em primeira 
convocação, sem a presença de, pelo menos, metade dos seus membros; em 2.ª convocação, a 
Assembleia pode reunir, para deliberar, com qualquer número de membros presentes”.  

Luanda, 30 de Maio de 2022 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Maria Manuela Morais Cunha 


