
- CENTROP – 
 

ASSEMBLEIA-GERAL 
 

Acta nº 10 
 
Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, às quinze horas e trinta 

minutos, na Sala de Actos do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, iniciou-se 

uma sessão ordinária da Assembleia-Geral do Centrop, passada a meia hora constante 

na convocatória, em cumprimento do nº 1 do artigo 12º dos respectivos estatutos, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da 9ª Acta relativa à Assembleia Geral de 16 de Dezembro de 2009 

2. Informações 

3. Apreciação do Relatório de Actividades 

4. Admissão de novos associados 

5. Eleição dos Órgãos Sociais 

6. Alteração dos Estatutos do CENTROP 

 

Presenças: Ana Magro; António Eduardo Leitão; António Marques Mexia; Arlindo Lima; 

Bernardo Pacheco de Carvalho; Carlos Cabral; Fernando Oliveira Baptista; Francisco 

Gomes da Silva; Ilídio Rosário dos Santos Moreira; José Augusto Ramos Rocha; Luís 

Manuel Bignolas Mira da Silva; Maria Helena Guimarães de Almeida; Maria Isabel Alte 

da Veiga; Maria Otília Carvalho; Paula Nunes Almeida; Paulo Tembo; Pedro Leão; Raul 

Filipe Xisto Bruno de Sousa; Raul da Fonseca Fernandes Jorge e Carlos Noéme, 

Presidente do ISA. 

 

A assembleia concordou com a ida para a Mesa, para secretariar, de Arlindo Lima e 

Paula Almeida. 

 

Ponto 1 – Aprovação da 9ª acta 

 

O Presidente da Mesa esclareceu a Assembleia acerca do envio da Acta nº 9 por correio 

electrónico. Como não foram recebidas quaisquer propostas de alteração por parte dos 

associados colocou para votação a aprovação da acta. Esta foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Ponto 2 – Informações 

 

O Presidente da Mesa fez um breve resumo das principais conclusões retiradas da 

reunião informal, ocorrida a 15 de Janeiro de 2010, que visava o esclarecimento e 

reflexão de todos os associados do CENTROP, com vista à prestação de informações 

acerca da recente decisão de alteração da orgânica do CENTROP cujo memorando foi 

enviado por correio electrónico a todos os associados. 
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Ponto 3 – Apreciação do Relatório de Actividades 

 

Foi referido pelo Presidente da Mesa a ausência do parecer do Relatório de Actividades 

de 2009  pelo Presidente do Conselho Fiscal do CENTROP. 

 

De seguida o Presidente do CENTROP fez a apresentação do respectivo relatório. 

 

Maria Otília Carvalho solicitou a palavra para mencionar a ausência no relatório de 

actividades de 2009 da acção desenvolvida pelo CENTROP relativamente à organização 

do 10th IWCSPP - International Conference on Stored Product Protection (Conferência 

Internacional em Protecção dos Produtos Armazenados) que irá decorrer de 27 de 

Junho a 02 de Julho de 2010 em Lisboa. 

 

Raul Bruno de Sousa pediu a palavra para apontar a necessidade da inclusão da 

actividade desenvolvida durante o ano transacto na preparação do Curso de Mestrado 

em Agronomia e Recursos Naturais a realizar-se na Universidade de Cabo Verde.  

 

Ilídio Moreira colocou à votação da Assembleia um voto de louvor à Direcção cessante 

do CENTROP que foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 4 –Admissão de novos associados 

 

O Presidente da Mesa referiu ter sido enviada, por correio electrónico, a lista de novos 

associados que manifestaram interesse em se associar ao CENTROP após a última 

Assembleia Geral de dia 16 de Dezembro de 2009 (lista em anexo à presente acta). A 

associação dos recentes membros foi ratificada por unanimidade. 

 

Ponto 5 –Eleição dos Órgãos Sociais 

 

Ilídio Moreira leu o nº 3 do Artigo 9º dos Estatutos do CENTROP onde consta que  o 

cargo de Presidente da Direcção, deverá ser proposto pelo Conselho Directivo do 

Instituto Superior de Agronomia e ratificado pela Assembleia Geral, sendo os restantes 

membros da direcção eleitos nos termos do número anterior. 

 

Neste seguimento, a pedido do Presidente da Mesa, Carlos Noéme, Presidente do ISA, 

indicou o nome de Carlos Cabral para a Presidência do CENTROP. 

 

Ilídio Moreira referiu a necessidade de ratificação da proposta pela Assembleia Geral de 

acordo com o nº 3 do artigo 9º dos Estatutos do CENTROP, sendo feita pelos presentes 

com direito a voto, através de sufrágio secreto. 

 

Raul Bruno de Sousa solicitou a palavra ao Presidente da Mesa pedindo autorização 

para que, antes da ratificação, Carlos Cabral apresentasse a lista proposta para os 
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órgãos sociais do CENTROP bem como as linhas de orientação da organização. Esta 

autorização foi-lhe negada pelo Presidente da Mesa por já se ter dado início à votação. 

 

Resultados: 13 votos a favor, 3 votos contra, 2 votos em branco. 

 

Carlos Cabral interveio para apresentar as principais linhas de orientação para o futuro 

do CENTROP: 

 

− Continuação de todos os projectos, parcerias e trabalhos actualmente em curso; 

− Revisão estatutária do CENTROP; 

− Colaboração do CENTROP em comemorações no âmbito do Centenário da 

República a decorrer durante o presente ano. 

− Participação do CENTROP através do apoio técnico a projectos no âmbito de 

autarquias locais com projectos geminados nos PALOP. 

− Apoio à inserção de jovens licenciados nas áreas da Agronomia Tropical em 

organizações e instituições com acções desenvolvidas em meio tropical. 

 

De seguida passou a informar a sua proposta para os Órgãos Sociais do CENTROP. Para 

a Direcção: ele próprio, Maria Otília de Almeida Carvalho da Mata, António Eduardo 

Leitão, Raul da Fonseca Fernandes Jorge e Fernando Gomes da Silva. Para a presidência 

do Conselho Fiscal, Luís Bignolas Mira da Silva. 

 

Luís Bignolas Mira da Silva sugeriu a revisão das contas do CENTROP por um Técnico 

Oficial de Contas. 

 

Fernando Oliveira Baptista sugeriu que a eleição dos elementos do Conselho Fiscal fosse 

feita em Assembleia. 

 

Luís Mira da Silva solicitou ao Presidente da Mesa um intervalo de dez minutos para que 

se pudessem levar a cabo algumas conversações tendo em vista a indicação de outros 

membros para o Conselho Fiscal. 

 

O Presidente da Mesa concedeu um intervalo de dez minutos à Assembleia. 

 

Uma vez reatada a Assembleia, o Presidente da Mesa passou de imediato à leitura da 

lista entregue por Carlos Cabral com a indicação da sua proposta para os Órgãos Sociais 

do CENTROP: 

 

Presidência da Assembleia Geral: Fernando Oliveira Baptista. 

 

Direcção: Carlos Cabral, como Presidente, Raul da Fonseca Fernandes Jorge, como 

Vice-Presidente, Maria Otília de Almeida Carvalho da Mata, António Eduardo Leitão e 

Fernando Gomes da Silva, como vogais.  
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Conselho Fiscal: Luís Bignolas Mira da Silva, como Presidente, Maria Helena Guimarães 

Almeida e Francisco Gomes da Silva, como vogais. 

 

Após a leitura e não havendo proposta alternativa, O Presidente da Mesa colocou a lista 

à votação pelos presentes, seguindo o nº 2 do artigo 9º dos Estatutos do CENTROP - A 

eleição da Direcção, do Conselho Fiscal e do Presidente da Assembleia Geral é feita em 

Assembleia Geral por sufrágio secreto, mediante listas com cargos especificados ou, na 

falta daquelas, candidaturas uninominais. 

 

Resultados: Lista aprovada com 10 votos expressos e 4 em branco. 

 

Foi ainda deliberado que o exercício de funções nos órgãos sociais não envolvia 

qualquer remuneração. 

 

Ponto 6 –Alteração dos Estatutos do CENTROP 

 

Foi decidido que a alteração estatutária se iria efectuar brevemente pelos órgãos sociais 

do CENTROP recém eleitos com vista à sua aprovação futura em nova Assembleia 

Geral. 

 

Carlos Cabral referiu a importância do alargamento do número de indivíduos que 

compõem a Comissão de Aconselhamento Científico referido no nº 1 do artigo 16º dos 

Estatutos do CENTROP - A Comissão de Aconselhamento Científico é composta por 

indivíduos de reconhecido mérito científico, nacionais e estrangeiros, convidados pela 

Direcção do CENTROP após aprovação da Assembleia Geral. 

 

Carlos Noéme apresentou, em nome do Instituto Superior de Agronomia, um 

agradecimento ao Professor Pedro Leão de Sousa pelo trabalho desenvolvido no 

CENTROP. 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção, a sessão foi encerrada, da qual se elaborou 

a presente acta, assinada pelo Presidente da Mesa e pelos dois secretários nomeados. 

 
 
 
 
Ilídio dos Santos Moreira   Arlindo Lima   Paula Almeida  
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