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— CENTROP — 

 

ASSEMBLEIA-GERAL 

 

 

Acta nº 1 / 2005 

 

-------- Aos vinte e um dias do mês de Março do ano de dois mil e cinco, pelas dezasseis 

horas, decorreu na Sala de Actos do ISA, sito na Tapada da Ajuda, em Lisboa, a primeira 

Assembleia-Geral (constituinte) do CENTROP – Centro de Estudos Tropicais para o 

Desenvolvimento, convocada pela Comissão Instaladora em 7 de Março de 2005, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------- 

-------- 1 - Eleição do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral --------------------------------- 

-------- 2 - Eleição da Direcção do CENTROP para o biénio 2005-2006-------------------------- 

-------- 3 - Eleição do Conselho-Fiscal-------------------------------------------------------------- 

-------- 4 - Outros assuntos –----------------------------------------------------------------------- 

-------- 5 – Admissão de Sócios -------------------------------------------------------------------- 

--------  A Ordem de Trabalhos foi iniciada por Pedro Leão de Sousa, primeiro outorgante da 

Constituição da Associação, que deu algumas informações relativamente à criação da 

Associação, nomeadamente sobre a sua escritura pública, assinada em Notário pelo próprio e 

por Augusto Manuel Correia e Carlos Manuel de Almeida Cabral.--------------------------------- 

--------  Passando ao primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos procedeu-se à eleição do 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral. Ilídio Rosário dos Santos Moreira foi proposto, para 

Vogais, e eleito com 47 votos a favor e 3 abstenções. ------------------------------------------- 

--------O Presidente eleito nomeou para vogais da Mesa Maria Cristina Duarte, a quem 

incubiu a redacção da acta, e João Ferreira da Costa Neto. A Mesa de imediato continuou a 

condução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida passou-se à eleição da Direcção, tendo Pedro Leão de Sousa Presidente 

da Associação (por inerência), proposto Augusto Manuel Correia, para Vice-Presidente, e 

Maria Otília Carvalho, Carlos Manuel de Almeida Cabral e Nuno Manuel Gonçalves Moreira, 

para Vogais.---------------- ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A lista foi colocada à votação, tendo sido aprovada com 43 votos a favor e 7 

abstenções. 

-------- Para o Conselho-Fiscal, os nomes propostos de José Cardoso Soveral Dias, de 

António Francisco da Silva e de Maria Helena Guimarães de Almeida foram aprovados com 

43 votos a favor e 6 abstenções.------------------------------------------------------------------- 

--------Na sequência da eleição, O Presidente da Mesa declarou que os corpos sociais eleitos 

iniciavam de imediato as respectivas funções. ---------------------------------------------------- 

-------- Terminados os procedimentos formais, o Presidente da Mesa abriu o ponto 4 da 

Ordem de Trabalhos tendo dado a palavra a Pedro Leão de Sousa que propôs uma troca de 

impressões, tendo enquadrado os objectivos que se pretendem atingir com a criação do 

CENTROP (enumerados no Artigo 2º dos Estatutos) salientando o papel desta Associação no 
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estabelecimento e dinamização das ligações às regiões tropicais, nomeadamente aos PALOP. 

Realçou, ainda, a importância das acções de formação de técnicos e quadros e da realização 

de conferências ou outras reuniões. A finalizar referiu a necessidade de uma próxima 

apresentação do programa da Direcção.----------------------------------------------------------- 

--------  Miguel Nogueira questionou sobre as ligações institucionais do CENTROP.------------- 

--------  Manuel Correia informou da não existência, à data, das mesmas, e salientou que a 

Associação pretende, para já, apoiar os alunos da área de Agronomia Tropical e procurar 

projectos, nomeadamente a nível do IPAD, capazes de a cimentar e só posteriormente se 

procurarão ligações institucionais. Acrescentou, ainda, que se pretende que o CENTROP 

venha a constituir um parceiro coeso, forte e privilegiado, capaz de concorrer a 

financiamentos em acções e projectos nas áreas do desenvolvimento e investigação. -------- 

--------  José Paulo Abreu apontou para a necessidade da consciencialização do poder político 

relativamente às limitações impostas pela duração, demasiado curta, dos projectos 

desenvolvidos.---------------------------------------------------------------------------------------  

--------  Pedro Leão de Sousa reforçou a importância do CENTROP como interlocutor válido 

na elaboração de projectos e na resposta a solicitações, nomeadamente do IPAD, que, com 

alguma frequência, são endereçadas ao Instituto Superior de Agronomia.---------------------- 

--------  Iniciado o quinto ponto da Ordem de Trabalhos, recolheu-se o formulário que havia 

circulado pela Assembleia para o registo dos nomes dos interessados em se integrarem no 

CENTROP como Associados. A lista destes nomes, assim como dos que Augusto Manuel 

Correia informou terem manifestado interesse em figurarem como Associados, mereceu a 

aprovação da Assembleia e encontra-se em anexo à presente Acta.----------------------------- 

-------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada, pelas dezassete horas e trinta minutos, a 

Assembleia-Geral (constituinte), da qual se lavrou a presente Acta, que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia-Geral e por mim que a secretariei.  

Lisboa, aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e cinco.------------------------------- 

 

 

 Ilídio Rosário dos Santos Moreira  Maria Cristina Reis de Lima Duarte 

 


