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01 SUMÁRIO
EXECUTIVO

Em 2020, nasce em Portugal a Associação Cuerama
(adiante Associação), como missão de promover e
apoiar iniciativas de Cooperação para o
Desenvolvimento em Portugal e nos PALOP.
A Associação estabeleceu em 2020 uma parceria com
a Fundação Cuerama, em Angola.
O desejo de Olga Albuquerque, de nacionalidade
angolana,“ de retribuir às comunidades vulneráveis o
que Angola me proporcionou”, levou à constituição, em
2020, a Fundação Cuerama, uma estrutura legal que
dá forma e corpo a esse desejo. As atividades em
causa estão em desenvolvimento na Aldeia Cuerama
desde 2017.
“Antes de decidir o "o quê" de uma estratégia, visão e
organização, é importante decidir o "quem",
identificando as pessoas que ajudarão a executar as
grandes decisões”. (“Before deciding the “what” of a
strategy, vision and organization, it is important to decide
the “who” by identifying the people who will help execute
major decisions.” - Jim Collins, in “Good to Great”).
O envolvimento de Pessoas que acreditam nos
projetos da Associação, desde os colaboradores,
associados, voluntários e parceiros sociais é um aspeto
da máxima relevância na nossa Associação que se
repercute no desenvolvimento e execução das
actividades da Associação, em Portugal e nos PALOP,
com particular incidência na parceira com Angola.

Porque temos no terreno uma excelente equipa, quer
na Aldeia Cuerama, em Luanda e em Lisboa, e
parceiros que acreditaram em nós, foi possível durante
esta pandemia, que ainda nos assola, dar continuidade
às atividades existentes e ao desenvolvimento de
novas.
Novos desafios obrigam a uma nova forma de viver,
de reinventar e de agir. Estabeleceram-se fortes
parcerias, desenvolveram-se campanhas de
sensibilização, recolheram-se bens que foram
transportados para o interior rural de Angola.
Uma nota de louvor a todos os envolvidos com a
Associação neste primeiro ano de vida. Desejo ainda
que a nossa relação perdure no tempo, com um retorno
desafiante e gratificante para todos.
Assim, o nosso profundo OBRIGADO à Olga
Albuquerque pela oportunidade e experiência única de
Vida, aos nossos associados, à equipa de Lisboa e de
Luanda pela sua resiliência, paixão e determinação em
fazer acontecer, aos nossos queridos voluntários e aos
parceiros que acreditam em nós, e a todos os que nos
ajudam a dar pequenos passos no caminho do Bem!

Isabel Vieira da Cruz
Presidente da Direção da Associação Cuerama
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02 QUEM SOMOS
Somos uma pessoa coletiva com personalidade
jurídica, sem fins lucrativos e de natureza
privada, estabelecida ao abrigo da Lei
Portuguesa, constituída em Janeiro de 2020.
Em 17 de Junho de 2020 foi reconhecida e
registada, pelo Instituto Camões, como
Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONDG). É membro da
Plataforma Portuguesa das ONGD desde
Janeiro de 2021.
A nossa visão
Criar soluções de alto impacto social e de
desenvolvimento sustentável, atuando como
catalisador de transformação positiva junto e
com as comunidades no terreno.
A nossa missão
Promover e apoiar iniciativas de Cooperação
para o Desenvolvimento com o objetivo de
potenciar o “saber fazer” local, em particular
fomentando a proteção e salvaguarda dos
direitos humanos de Pessoas e comunidades
vulneráveis, em Portugal e PALOP, com impacto
positivo na saúde, educação e, em geral,
refletindo-se numa melhoria da qualidade de
vida destas pessoas.
Os nossos Princípios
Direitos Humanos e integridade
Somos defensores nos princípios base dos
Direitos Humanos e da liberdade da Pessoa.

Queremos pautar a nossa ação pelos
padrões éticos e pelo respeito pelo Estado de
Direito.
Sustentabilidade
Acreditamos que para poder promover
Pessoas e comunidades nos seus direitos
fundamentais, temos de trabalhar todas as
áreas da Sustentabilidade - social, ambiental
e económica - em equilíbrio interligando as
várias componentes em toda a cadeia de
valor criando mais valia, eficiência e eficácia.
Transparência e Impacto
Acreditamos que somos responsáveis por
comunicar continuadamente o impacto no
terreno – o positivo e o menos positivo
também – sem medo de errar, aprendendo
com os erros fazendo cada vez melhor.
Os nossos valores
Amor, Respeito, Diversidade, Inclusão,
Equidade,
Honestidade
Compromisso,
Responsabilidade e Inovação

ÓRGÃOS SOCIAIS
T RI É NI O 2 0 2 0 - 2 0 2 2

MESA DA
ASSEMBLEIA
GERAL

Presidente - Olga Maria Belo Agostini de Albuquerque
Secretário - Diogo Mafra Figueiredo Martins

Presidente - Susana Margarida Vitorino de Sousa
CONSELHO
FISCAL

Vogal - Sara Roma Pereira Pais de Almeida
Vogal - Maria do Carmo de Castro P. de Sousa Coutinho

Presidente - Maria Isabel Gil de Borja e Menezes Vieira da Cruz
DIREÇÃO

Vice-Presidente - Maria Fernanda Belo Agostini de Albuquerque
Martins Passarinho

Secretário Geral - Maria Clara Malho dos Santos Pinto da Cruz

Estes princípios e valores são transversais à
nossa cultura organizacional e estão sempre
presentes no nosso relacionamento quer com as
Equipas quer com Beneficiários, Parceiros e
Financiadores.
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03 EIXOS ESTRATÉGICOS
EDUCAÇÃO
Saber fazer, aprendendo fazendo.
Desenvolvimento de projectos e infraestruturas educacionais.
Harmonizar o ensino formal com a sabedoria tradicional.

SAÚDE
Acesso à saúde através de práticas locais conjugadas com práticas e
técnicas científicas.
Desenvolvimento de projectos e infraestruturas sociais de acesso à
saúde.

EMPREENDORISMO SOCIAL
Promover e desenvolver com base no “saber fazer” local, criando ou
replicando soluções, fortalecendo os beneficiários acrescentando-lhe
capacidades e valor.

DESPORTO E CULTURA
Promover o desporto e a cultura como ferramentas de inclusão
social, com o objectivo de incubar práticas sustentáveis, criando
parcerias e criar impacto positivo em comunidades em situações
de grande vulnerabilidade.

ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA
Criação de infraestruturas e condições que permitam o acesso a água, saneamento básico e energia, para melhoria das condições de vida das
comunidades, de uma forma sustentável, sem a descaracterização a identidade das mesmas.
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04 O QUE FAZEMOS
A actividade da Associação assenta no principio do prevalecer do
Saber, estabelecendo parcerias com entidades locais, que melhor
conhecem as necessidades das comunidades mais vulneráveis e outras
que, pelo valor acrescentado, vão permitir alavancar as
oportunidades e transformá-las em sucesso.
Nesse sentido foi estabelecida uma PARCERIA ESTRATÉGICA entre a
Associação Cuerama, em Portugal e a Fundação Cuerama, em
Angola, com o apoio ao Projeto Cuerama.
O Projeto Cuerama é o primeiro projeto de responsabilidade social
implementado pela Fundação Cuerama, dedicado à sustentabilidade
do meio rural, na Aldeia Cuerama, a 356 km sudeste de Luanda,
Província do Cuanza Sul, em Angola. Devido às enormes repercussões
de 41 anos de guerra (colonial seguida de guerra civil) em Angola,
as comunidades locais foram completamente esquecidas até hoje.
Após a guerra civil angolana uma família angolana constatou as
lacunas existentes na Aldeia Cuerama, tais como a falta de acesso ao
ensino básico, cuidados de higiene, assistência à saúde em geral e
saneamento básico.

O que fazemos:
• Promoção e apoio a iniciativas de Cooperação para o Desenvolvimento (CD),
Educação para Desenvolvimento (ED) e Educação para a Cidadania global.
• Parcerias com instituições congéneres nas comunidades vulneráveis.
• Parcerias estratégicas com entidades que partilhem a mesma missão
• Campanhas de recolha de bens e angariação de fundos.
• Promoção do Voluntariado, nacional e internacional, pontual ou contínuo.
• Criação de infraestruturas físicas sensíveis às questões de género e a condições de
deficiência, que proporcionem ambientes saudáveis, seguros e inclusivos.
• Capacitação das comunidades, em especial as mulheres.
• Formação de professores/as qualificados/as e educadores/as em diferentes sectores.
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA

H
o
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As actividades principais e mais significativas da Associação em 2020 decorrem da parceria com a Fundação
Cuerama, em Angola, no seu projecto, Projecto Cuerama, em desenvolvimento na Aldeia Cuerama, desde 2017.

Casa Voluntários

Refeitório
Biblioteca

Aldeia
Cuerama

Oficinas
Pedagógicas
Escola
Primária

Jango
Casa dos
Professores

Posto Médico

O PROJECTO CUERAMA é o primeiro projecto implementado pela FUNDAÇÃO CUERAMA e encontra-se situado na Aldeia Cuerama, uma
localidade na Comuna do Gungo/Lonhe, Município da Quibala, Província do Cuanza Sul, a 356 Km de Luanda, em Angola.
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
|EDUCAÇÃO

▪

Educação Pré-Escolar

▪

Ensino Primário (1º. ao 6º. Ano);

▪

Educação Técnico – Profissional;

▪

Alfabetização para Adultos;

▪

Bolsas de Estudo;

▪

Formação de Professores Qualificados.

Devido à Pandemia, e por indicação do Governo
da República de Angola, as aulas e as atividades
da Escola Primária da Cuerama foram suspensas
desde 19 de Março de 2020.

Biblioteca a inaugurar
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
1

|EDUCAÇÃO - Indicadores
12

Escola
Pr i már i a

Turmas

1
Bi b l i o teca

4
Anos letivos

EDUCAÇÃO

1
Casa
Professores

6
Salas de aula

120

10
Professores

520

Alfabetização
adultos

Alunos/ano
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
|SAÚDE
▪

Almoço diário para alunos e equipa de trabalho. Suspenso desde

Março de 2020 resultante de imposições legais decorrentes da
Covid-19.
▪

Acesso à saúde através de campanhas de sensibilização, acesso a
medicamentos, rastreios materno – infantis, planeamento familiar,
vacinação, rastreios à malária.

▪

No âmbito do Covid:
Os professores e monitores, com, vista a minorar o risco do COVID 19,
implementaram ações de sensibilização, medidas de segurança e higienização como a
entrega a alunos e professores de máscaras em tecido produzidas pela Oficina da
Costura a todos.
Foi desencadeada uma campanha de Census, porta a porta, para melhor identificação
das necessidades das Famílias, inquérito de satisfação e adaptação à realidade.

Previsão de construção de um Posto Médico com alojamento para
enfermeiro residente.

Irmãs Missionárias Dominicanas do
Rosário de Viana, na Cuerama.

Almoço diário no Refeitório da Escola
Cuerama
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
|SAÚDE - Indicadores

1
Refeitório

300

1
Horta

Crianças saúde
materno-infantil

600

SAÚDE

Refeições
diárias

400
Mulheres com
acesso à saúde

20
1000

Campanhas
Sensibilização

Pessoas com
acesso
medicamentos
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
|EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Promoção e desenvovimento do empreendedorismo social nas comunidades,
em especial mulheres e crianças, através de:
▪

Criação de emprego e trabalho decente;

▪

Criação de novas soluções ou replicação de produtos e serviços
sustentáveis;

▪

Negócios Sociais: Carpintaria, cestaria, costura, olaria e horticultura e
sabão artesanal;

▪

Formação profissional e integração no mercado de trabalho.

▪

Construção do edifício das Oficinas Pedagógicas

Durante a Pandemia, os alunos da 6.ª
classse deram início à Oficina do Sabão
artesanal.

Edifício das Oficinas Pedagógicas
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0 5 A C T I V I DA D E S - P R O J E C TO C U E R A M A
|EMPREENDEDORISMO SOCIAL - Indicadores
80
Peças mobiliário
(Carpintaria)

1780
Peças costura

EMPREENDEDORISMO
SOCIAL

694
Cestos
(Cestaria)

38
Potes (Olaria)
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
DESPORTO E CULTURA
Promoção de iniciativas e parcerias desportivas e culturais como ferramenta de
INCLUSÃO SOCIAL:
▪ Criar uma mudança positiva, o bem estar das populações;
▪ Progredir e desenvolver o ecossistema,
▪ Mobilizando recursos através da cooperação Norte-Sul e Sul-Sul de forma a
sensibilizar, promover diálogo e criar impacto positivo nas comunidades locais.

Sessões de cinema para os alunos da Escola Cuerama
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05 ACTIVIDADES - PROJECTO CUERAMA
|ÁGUA, SANEAMENTO e ENERGIAS RENOVÁVEIS

6
Lavatórios
comunitários

4

Sistema de energia solar
instalado:

Instalações
sanitárias

12 painéis solares,
1 inverter 5kva
4 baterias.

1
sistema de tratamento
de Água potável
(a executar)

1
Vala de 4 Km

Implementação de sistema de tratamento e entrega de água potável de uma
nascente a 4 km. através de fontanários na Escola e na Aldeia Cuerama.

Painéis solares para geração de energia para as infraestruturas já
instaladas e a desenvolver.
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06 PARCERIAS
Parceria estratégica com o Grupo José de Mello Saúde, Hospital CUF através
do Programa CUF Inspira:
1. No decurso do encerramento do Hospital CUF Infante Santo, a CUF, doou à
Associação Cuerama que o doou à Fundação Cuerama, em Angola, no
âmbito da sua estratégia de responsabilidade social corporativa,
equipamento clínico e não clínico de qualidade, para equipar o futuro
Posto Médico e Refeitório da Aldeia Cuerama.
https://www.cuf.pt/noticias/cuf-doa-bens-ao-sns-e-entidades-deeconomia-social
2. Ações de formação on-line de pessoal de Saúde na Aldeia, nas áreas da
Saúde Pública e Ginecologia/Obstetrícia, tão importante às parteiras
tradicionais locais, formação em nutrição e fortificação dos alimentos entre
outros temas pertinentes para a comunidade rural.
Recolha de equipamento clínico e não clínico no Hospital CUF
Infante Santo

Outras parcerias:
• Sousa Antunes
• Dress a Girl Around the World, Portugal
• Sementeira
• Colégio Saint Daniel Brottier
• BWV Portugal
• CMS Rui Pena & Arnaut
• Pestana Tróia
Distribuição de vestidos e
calções da Dress a Girl Around
the World, Portugal, na
Cuerama.
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Campanha de angariação
de sementes para a
16
Horta da Cuerama

07 DONATIVOS | CAMPANHAS
Apesar das restrições legais resultantes da pandemia do Covid-19, que inibiram o desenvolvimento das campanhas planeadas
para 2020, ainda foi possível realizar algumas, com base em donativos das seguintes entidades:

Origem dos donativos
• Particulares
• Campanhas de angariação de fundos para o Projecto Cuerama
• Outros
• Instituições
• Banco Finantia (ajuda à aquisição de uma mota adaptada para Professor Eusébio)
https://www.finantia.com/pt/banco-finantia_pt/responsabilidade-social/
• Citymover
• Boa Vizinhança (Dona Ajuda – Loja Social)
• Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Sintra
• Zero a Oito, Edição e Conteúdos, Lda
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0 7 D O N AT I V O S | C A M PA N H A S

FUN DA ÇÃ O CUERA MA
DESA FIO PIA GGIO
PRO FESSO R EUSÉBIO

A os 5 anos d e id ad e cont raiu um a d oença t errível
que lhe roubou a cap acid ad e d e andar.
Desd e ent ão, ficou p arap lég ico e d esloca-se p ara
t od o o lad o num t riciclo cond uzido com as m ãos.
A p esar d o const rang im ent o, nunca o ouvim os
lam ent ar. Cheg a a horas às reuniões. Com um a
post ura d igna, sorriso ab ert o, indep endent e e
p roact ivo, ele é um exem p lo a seguir.
É aquele Hom em que t odos resp eit am . Tem um
p ap el im port ant e na com unid ad e. Int eg ra o corp o
docent e d a Escola Cueram a d esd e o p rim eiro d ia

Para onde vão os donativos?
• Compra de materiais e acessórios para as Oficinas Pedagógicas.

d a Escola.

“Debaixo de um Imbondeiro ensinou a ler e escrever.”

DESA FIO:
Vam os ang ariar fund os p ara a FUNDAÇÃO
CUERAMA ad q uirir um a m ot orizad a p ick up
p rep arad a com com and os esp eciais (Fot o
exem p lificat iva).
Marca/ Mod elo: Piag g io A PE 50 , p ick up
(usad a).
Valor d os fund os a ang ariar: € 2.50 0 ( dois m il e
quinhent os euros);

• Compra de material de embalagem de bens.
• Serviços de transporte de recolha de mercadoria.

ASSOCIAÇÃO CUERAMA
A lam ed a Roent g en, 6, 9.º Esq . 160 0 -759 Lisb oa
NIF 515815373
IBA N PT50 0 0 36 0 298 9910 0 0 28893 60

Iniciat iva realizad a ao ab rig o d a p arceria ent re a A ssociação Cueram a em Port ug al e
Fundação Cueram a em A ngola.
Para m ais inform ações e envio d e d ados p ara em issão d o recib o:
Em ail: associacao@cueram a.org

Campanha de angariação de
fundos para mota adaptada para o
Professor Eusébio
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07 DONATIVOS | CAMPANHAS
Voluntariado das pessoas que contribuiram com o seu trabalho manual, para um Natal mais quentinho das pessoas em situação de
Sem Abrigo, combatendo assim a solidão em tempos de pandemia
CAMPANHA DE NATAL em
parceria com a Irmandade do
Santíssimo Sacramento, Santa
Cruz e Passos da Igreja da
Nossa Senhora da Conceição
Velha

Voluntariado
corporativo - Etra
Portugal – a
preparar os
cabazes para
entrega.

Bolachas angariadas pelos
alunos do Colégio Saint Daniel
Brottier
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08 VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO NACIONAL E
INTERNACIONAL
A Associação através do seu Programa de
Voluntariado, pretende formar jovens e
capacitá-los para desempenharem o seu
voluntariado em Portugal e nos PALOP, de
uma forma eficiente e eficaz, implementar
Oficinas Pedagógicas de costura, culinária, e
outras, indo ao encontro de pessoas
socialmente isoladas, mais vulneráveis e em
situação de pobreza, preenchendo o seu
tempo e dando um novo rumo e esperança
de Vida, promovendo a inclusão social.

A Associação pretende formar e enviar
voluntários para a Cuerama bem como para
outras organizações congéneres, quer em
Portugal quer nos PALOP.
Com os nossos voluntários ativos e bem
motivados, promovemos anualmente
diversas campanhas de angariação das
necessidades que nos são solicitados, em
diversos estabelecimentos de ensino em
Portugal, tais como: roupa e calçado,
material escolar, mochilas e estojos
escolares, medicamentos.

Apostamos no Voluntariado Nacional e
Internacional para abranger mais valências
em comunidades de pobreza extrema, tendo
médicos, enfermeiros, professores
reformados que procuram ocupar o seu
tempo livre e utilizá-lo a favor de pessoas
mais vulneráveis.
O nosso parceiro social, a Fundação
Cuerama, está em fase de estudos para a
construção de uma Casa para Voluntariado
com capacidade para alojar até 26
voluntários.
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08 VOLUNTARIADO

20-25
Voluntários

• Preparação de bens para doação
• Transporte de bens doados
• Voluntariado de Competências
• Voluntariado no terreno
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09 AÇÕES FUTURAS
No futuro, pretendemos:
-

Estreitar e desenvolver parcerias em Portugal e com os PALOP, para além da Fundação Cuerama.

-

Estabelecer parcerias com parceiros locais com os quais possamos acrescentar valor e benefícios tangíveis nas respectivas
comunidades.

-

Estreitar e desenvolver o apoio às actividades da Fundação Cuerama, no âmbito da parceria já existente:
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS:
- Análise e preparação de processos de candidaturas a fundos nacionais e internacionais para finaciamento de projectos da Associação e da
Fundação.
- Continuação do desenvolvimento de ações para recolha de donativos
- Criação de condições administrativas para uso, gestão e control das infraestruturas criadas e a desenvolver
PARCERIAS ESTRATÉGICAS:
- Com o Grupo José de Mello Saúde, Hospital CUF, em Portugal, através do Programa CUF Inspira, implementação na Aldeia de ações de formação
on-line nas áreas Saúde Pública e Ginecologia/Obstetrícia, tão importante às parteiras tradicionais locais; desenvolvimemento de ações de
formação em nutrição e fortificação dos alimentos; e outros temas pertinentes para a comunidade rural.
- Procura de novas parcerias estratégicas, nacional e internacional.
INFRAESTRUTURAS
Análise de soluções para a implementação de infraestruturas e condições que permitam o acesso a água, saneamento básico e energia para
melhoria das condições de vida das comunidades, sem a descaracterização a identidade das mesmas, de uma forma sustentável por forma a
minorar a pegada ambiental da nossa acção na comunidade.
Assim, o sistema atual de fornecimento de energia assenta na energia solar, com a instalação de painéis solares e baterias na Escola Cuerama,
por forma a permitir a alfabetização de adultos.
Em 2021 pretendemos aumentar o numero de painéis solares para abastecer a Biblioteca e das restantes infraestruras já instaladas na
Comunidade;
VOLUNTARIADO
Desenvolvimento de programas de voluntariado, nacional e internacional que nos vão permitir atingir os respectivos objectivos, assimilando e
preservando a cultura local, através da sua partilha com os voluntários.
Relatório de Atividades | Associação Cuerama | 2020
22

1 0 AG R A D E C I M E N TO S
O nosso maior e mais sentido agradecimento a cada um e a todos os que,
de uma forma ou outra, permitiram que esta Associação tenha de alguma
forma contribuído para o bem estar de pelo menos uma pessoa nas
comunidades mais vulneráreis.

Sem o vosso apoio e presença contínua nada disto poderia ter
sido possível.

A Direção
Relatório de Atividades | Associação Cuerama | 2020
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Portugal
ASSOCIAÇÃO CUERAMA
Alameda Roentgen, 6, 9.º Esq. 1600-759 Lisboa
(+351) 964 865 773
associacao@cuerama.org
ONGD, Instituição de Utilidade Pública
NIF – 515 815 373
IBAN: PT50 0036 0298 99100028893 60
BIC/ SWIFT: MPIOPTPL
www.cuerama.org
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