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ASSEMBLEIA-GERAL  

 

 

Acta nº 5 / 2007 

 

...........Aos dezassete dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, pelas dezasseis 

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

Assembleia-Geral ordinária do CENTROP – Centro de Estudos Tropicais para o 

Desenvolvimento com a seguinte Ordem de Trabalhos: ..................................................... 

...........1. Aprovação de actas anteriores ........................................................................... 

...........2. Eleição dos corpos sociais e duração do mandato ............................................ 

...........3. Quotas para alunos e eventual actualização das quotas dos outros associados  

...........4. Informações ......................................................................................................... 

...........Antes de se iniciarem os trabalhos, aprovou-se a alteração da Ordem de Trabalhos  

com a inclusão de um novo ponto “Admissão de novos sócios” após o Ponto 1. .............. 

...........Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, aprovaram-se as 

Actas, previamente enviadas por mail. ............................................................................... 

...........Pedro Leão referiu a necessidade de normalizar o Livro de Actas.......................... 

...........Foram admitidos como novos sócios Carlos Alberto Francisco da Conceição, 

Carlos Manuel de Arruda Pacheco, Francisco Gomes da Silva, Paulo João Lubalo 

Tembo e Rosa E. Pacavira de Matos. .................................................................................. 

...........Relativamente ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, lembrou-se a decisão 

anteriormente tomada das eleições terem lugar no primeiro trimestre após a alteração 

dos estatutos, ficando os Corpos Sociais a serem eleitos em funções até final de 2008. ... 

Pedro Leão referiu que a data deve coincidir com as eleições dos Órgãos Sociais do 

ISA, razão pela qual deve ser nessa altura a renovação dos do CENTROP. Assim, foi 

aprovado que o mandato seria até final de 2008. ................................................................ 

...........Foi explicado ter sido efectuada a presente sessão apenas em Maio pelas 

dificuldades notariais. ......................................................................................................... 

...........Ilídio Moreira leu a redacção das alterações dos estatutos, aprovadas 

anteriormente, tendo sido unânime a concordância com ela. ............................................. 

...........Ilídio Moreira questionou se alguém se opunha a que Pedro Leão fosse o 

Presidente da Direcção, e se alguém exigia que a indigitação do Presidente da Direcção 
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fosse feita por voto secreto. Ninguém se pronunciou, tendo-se procedido à eleição pelos 

presentes com direito a voto. .............................................................................................. 

...........Resultados da eleição: 9 votos a favor, 4 abstenções e 0 votos contra. .................. 

...........Pedro Leão propôs a seguinte lista para os Órgãos Sociais do CENTROP:............ 

...........Assembleia-Geral: Ilídio Rosário dos Santos Moreira ............................................ 

...........Direcção: Pedro Leão de Sousa, Nuno Martins, Carlos Manuel de Almeida 

Cabral, Maria Otília de Almeida Carvalho da Mata, Francisco Gomes da Silva ............... 

...........Conselho Fiscal: José Cardoso Soveral Dias, Maria Helena Almeida, Arlindo 

Lima .. ................................................................................................................................. 

...........Não havendo proposta alternativa passou-se à votação, tendo a lista sido 

aprovada com 11 votos expressos e 3 em branco. .............................................................. 

...........Relativamente ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, foi informado que as quotas 

pagas em 2006 passaram para 2007, por dificuldade administrativa na emissão de 

recibos, actualmente resolvida. ........................................................................................... 

...........Ilídio Moreira pergunta se havia propostas para alteração de quotas (actualmente 

15 euros), não tendo havido sugestões. .............................................................................. 

...........Quanto às quotas para alunos, Pedro Leão sugeriu um valor entre 2 e 5 euros. 

Uma vez que as quotas não resolvem os problemas orçamentais, referiu considerar da 

maior importância ter alunos como sócios. ........................................................................ 

...........Surgiram duas propostas: de Pedro Leão – 3 euros e de M. Helena Almeida – 5 

euros. Resultados da votação: 3 euros – 4 votos; 5 euros – 2 votos; abstenções – 6 votos. 

...........Relativamente ao Ponto 4, Pedro Leão teceu algumas considerações sobre a 

orientação das actividades futuras, ultrapassando alguma instabilidade administrativa. 

Espera o aumento da visibilidade do CENTROP. Anunciou o propósito da participação 

no encontro da AULP e nos eventos da ASSESCA, tendo nesta Carlos Cabral função 

proeminente, e o desejo de incremento de ligação com Moçambique e com a Guiné-

Bissau, havendo já razoáveis ligações com os outros países lusófonos. Referiu dois 

projectos, em análise no IPAD, cuja aprovação contribuiria para a viabilização do 

CENTROP: Desenvolvimento Agrário em Angola; Programa de oito Doutoramentos, 

como progressão dos estudos do Mestrado angolano (FC/UAN e ISA/UTL) em 

Agronomia e Recursos Naturais. Referiu, ainda, um pedido de colaboração com uma de 

empresa de S. Tomé, que irá ser respondido. ..................................................................... 
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...........Discutiu-se a realização de Reuniões e Seminários (mensais ou bimensais), 

lembrando-se o já realizado sobre Solos. Os temas poderiam ser Florestas Tropicais, 

Águas, Segurança Alimentar, pedindo-se mais ideias aos associados. .............................. 

...........Carlos Noéme comunicou que o Conselho Directivo foi contactado pela Reitoria 

da Universidade Técnica de Lisboa no sentido de haver um interlocutor com os PALOP. 

Este trabalho estava a ser assegurado por Pedro Leão e propôs que tal se mantivesse. O 

CENTROP seria o porta-voz do Conselho Directivo junto dos PALOP. .......................... 

...........Ilídio Moreira referiu que Quental Mendes sugeriu que na programação dos 

simpósios se fizesse a ligação com o livro de Angola. Pedro Leão considerou excelente 

a ideia de aproveitar os capítulos do livro, desenvolvendo-os e propôs uma sessão para 

lançamento do livro no ISA, tendo Ilídio Moreira considerado tal dever ser feito apenas 

se associado a um colóquio. ............................................................................................... 

...........Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia-Geral, 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 dezassete dias do mês de Maio de dois mil e sete. 

 

 

 Ilídio Moreira  Maria Cristina Reis de Lima Duarte 
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Sócios presentes 

 

1. . Bernardo Pacheco de Carvalho 

2. . Carlos Cabral 

3. . Elisa Lopes Ferreira da Costa 

4. . Fernando Oliveira Baptista 

5. . Ilídio Rosário dos Santos Moreira 

6. . João Manuel Neves Martins 

7. . Luís Miguel Correia Chaves 

8. . Maria Cristina Reis de Lima Duarte 

9. . Maria da Graça Côrte-Real Miranda Silva Abrantes 

10. Maria Helena Guimarães de Almeida 

11. Maria Isabel Nunes Januário 

12. Maria Otília Carvalho 

13. Pedro Leão de Sousa 

14. Renato N. Martins Costa 

15. Carlos Conceição 

 

 

 


