- CENTROP –
ASSEMBLEIA-GERAL
Acta nº 6

Aos vinte e dois dias do mês de Abril, às dezasseis horas e meia, teve início na Sala de Actos
do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, uma sessão ordinária da Assembleia-Geral
do CENTROP, passada meia hora da constante na convocatória em cumprimento do n.º 1 do
artigo 12º dos respectivos Estatutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Deliberação sobre os Relatórios de Actividades e Contas de 2007;
2 – Apreciação do Programa de Actividades para 2008;
3 – Admissão de novos sócios;
4 – Outros assuntos
Presenças: Adriano Malfeito Ferreira, Ana Magro, Arlindo Lima, Carlos Cabral, Carlos
Frescata, Ilídio Moreira, João Ferreira Neto, José Soveral Dias, Maria Cristina Duarte, Maria
Helena de Almeida, Maria Otília Carvalho, Pedro Leão de Sousa, Raul Bruno de Sousa,
Ricardo Costa Jorge e Tiago Brandão.
Justificou a ausência Matilde Piteira.
A Assembleia concordou com a vinda para a Mesa, para secretariar, de Maria Cristina Duarte.
Ponto 1 – Deliberação sobre o Relatório de Actividades e o Relatório de Contas de
dois mil e sete
O Presidente da Mesa deu a palavra a Pedro Leão para exposição dos Relatórios de
Actividades e de Contas.
Pedro Leão explanou detalhadamente as actividades, constantes no Relatório de Actividades
de 2007, ano de arranque do CENTROP, e apelou para a maior participação possível dos
associados nas iniciativas empreendidas.
Passou-se aos esclarecimentos do Relatório de Contas do exercício de 2007.
Soveral Dias tomou a palavra para a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal referente a
esse mesmo exercício.. Previamente lembrou que António Francisco da Silva, vogal do
Conselho Fiscal, faleceu em Julho de 2007 e leu um texto biográfico sobre o seu percurso
académico e profissional. Pedro Leão propôs que se exarasse em acta um voto de
homenagem póstuma.
Relativamente aos Relatórios de Actividades e de Contas, que leu e comentou, propôs a sua
aprovação e apresentou à apreciação da Assembleia um voto de louvor à Direcção pela
forma como levou a cabo o exercício de 2007.
O Relatório de Actividades e o Relatório de Contas foram aprovados por unanimidade, tendo
sido também aprovado o voto de louvor proposto pelo Conselho Fiscal, com quatro
abstenções.
Posta à votação a homenagem ao eng.º Francisco da Silva, foi aprovada por unanimidade,
tendo Soveral Dias proposto ser dado conhecimento aos familiares.
Ponto 2 – Plano de actividades para dois mil e oito
Pedro Leão explanou o Plano de Actividades para 2008 preparado pela Direcção, na óptica da
captação de projectos e do incremento da participação dos alunos do ISA.

Neste último sentido referiu esforços para lhes encontrar estágios nos países tropicais.
Abordou as intenções da consolidação da organização administrativa do CENTROP,
organização de conferências e seminários, realização de cursos de pós-graduação, ligação a
empresas por estabelecimento de parcerias. Referiu o projecto de participação no Dia do
Desenvolvimento da iniciativa do IPAD, em Junho, na FIL e a proposta de cooperação em
“clusters”, como resposta à solicitação do IPAD, com intervenção em projectos em curso ou
em lançamento. Relatou o apoio à formação da Universidade de Cabo Verde, com
apresentação de propostas de uma licenciatura de quatro anos em Agronomia e Recursos
Naturais e possibilidades de prosseguimento de estudos no ISA.
Abordou-se o desenvolvimento do ensino superior oficial e privado em Angola e aventaramse as possibilidades da cooperação do ISA.
Durante o período de debate, foi sugerida a nomeação, oficial, de representantes do
CENTROP nos países tropicais, em particular nos PALOP, que facilitariam contactos com
empresas e instituições.
Foi dada notícia do próximo lançamento do livro baseado na tese de doutoramento de João
Ferreira Neto e das provas de doutoramento de Luzolo, marcadas para Maio, tendo sido
sugerido uma mesa redonda sobre o café.
Sobre a cooperação com Timor, na preparação de alunos no domínio agrário, Neves Martins
referiu o estabelecimento de contactos para se receberem alunos para complemento da
formação em Portugal, tendo também Carlos Cabral feito uma intervenção esclarecendo
algumas dificuldades linguísticas e de adaptação.
Prestou ainda informações sobre o desenvolvimento do Projecto de Desenvolvimento Rural,
para área de Malange, em Angola.
Foi referido o intenso desenvolvimento agrário em Angola, bem como o plano de
desenvolvimento universitário agrário e da criação de sete institutos médios agrários em
Angola, e, particularmente em Malange, o apetrechamento de laboratório de análise de solos
e de laboratório de cultura de tecidos e de várias infra-estruturas. Questionou-se, com
intervenção de Soveral Dias, as dificuldades de funcionamento dos laboratórios de análises
sem a devida preparação de pessoal técnico.
Pedro Leão e Carlos Cabral referiram, ainda, o Projecto PRODECA e a proposta de
reorganização da investigação agrária em Angola preparado pela empresa brasileira
EMBRAPA.
Ponto 3 – Admissão de Novos Associados
Foi apresentada uma lista de propostas de novos associados, anexa, que esteve à disposição
da Assembleia e circulou pelos presentes, tendo sido ratificada por unanimidade.
Ponto 4 – Outros assuntos
Aprovadas as actas das sessões anteriores.
Foi decidido fazer circular, por e-mail, pelos associados presentes, uma primeira redacção da
acta da sessão para introdução de correcções.Foi dada notícia de próximo lançamento de
livro da autoria de Carlos Frescata (“A China obriga-nos a Mudar”) sobre o desenvolvimento
da China e suas implicações mundiais, tendo havido várias intervenções sobre a data mais
favorável para a sua organização.
Soveral Dias chamou a atenção para a falta de um elemento do Conselho Fiscal.

Foi abordado o problema da data das próximas eleições, tendo sido sugerido Maio de 2009.
Foi chamada a atenção para as disposições estatutárias, para cujo cumprimento interessaria
efectuar uma sessão até Dezembro de 2008, altura em que se elegeria o membro do
Conselho Fiscal em falta.
E não havendo mais pedidos de intervenção, a sessão foi encerrada de que se elaborou a
presente acta, por mim e pelo vogal da Mesa.
Lisboa, vinte e dois de Abril de dois mil e oito.

Ilídio Rosário dos Santos Moreira

Maria Cristina Reis de Lima Duarte

