ASSEMBLEIA-GERAL

Acta nº 3

Aos dezassete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, às dezasseis e meia 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 –, convocada
nos termos estatutários, passada meia hora da constante na convocatória em cumprimento
do 1 do artigo 12º dos Estatutos do CENTROP, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------1 - Informações ------------------------------------------------------------------------------------2 - Apreciação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007 ---------------------3 - Deliberação sobre o Relatório e Contas referentes ao ano de 2006 -------------------------4 - Outros assuntos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Informações----------------------------------------------------------------------------------Pedro Leão de Sousa de Sousa informou a Assembleia da indigitação do associado Augusto
Manuel Correia para Presidente do IPAD, que mereceu regozijo dos presentes, e lembrou a
cooperação do ISA com Cabo Verde (no passado três bacharelatos e, em curso, a
licenciatura em Engenharia Rural e do Ambiente) e com a Universidade Agostinho Neto, em
particular a publicação, na sequência do recente Curso de Mestrado em Agronomia e
Recursos Naturais, do livro “Angola. Agricultura, Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural”
em que o CENTROP também esteve envolvido e a declaração de intenções da realização dum
segundo Mestrado.---------------------------------------------------------------------------------2 - Apreciação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007 ------------Pedro Leão de Sousa de Sousa apresentou um documento sobre o Plano de Actividades para
2007, englobando a organização administrativa, manutenção do site e a ligação a Empresas
para um futuro programa de estágios. Salientou dois projectos de cooperação com Angola,
que mereceram a aprovação, de princípio, do IPAD, um sobre a formação de investigadores
do IIA para a preparação de doutoramentos, e outro sobre o desenvolvimento rural.---------Os “overheads” destes projectos permitirão a montagem da estrutura mínima de apoio à
gestão do CENTROP, cuja contabilidade de 2006 foi sumariada.--------------------------------Luís Chaves sugeriu que se dinamizasse a troca de informações “on-line” por parte dos
associados através de um grupo de discussão. Após pedidos de esclarecimento e troca de
impressões a sugestão mereceu boa aceitação.--------------------------------------------------Pedro Leão de Sousa anunciou a intenção de realizar Conferências mensais, ou bimensais,
para discussão de temas, a primeira das quais seria sobre a problemática das florestas.-----António Mexia questionou as relações de iniciativas académicas envolvendo o CENTROP e as
estruturas “formais” do ISA, e lembrou o interesse da participação dos Laboratórios de
Estado (IICT e INIAP) bem como de Empresas nas acções de cooperação. Pedro Leão de
Sousa lembrou, a cooperação referente ao ensino de Agronomia Tropical, com a participação
alargada a muitos sectores do ISA. ---------------------------------------------------------------Helena Almeida chamou a atenção para a tradição da Secção de Agronomia Tropical e
Subtropical do ISA.----------------------------------------------------------------------------------

3 - Deliberação sobre o Relatório e Contas referentes ao ano de 2006 ----------------O Relatório de Actividades 2006 foi distribuído aos presentes e comentado por Pedro Leão de
Sousa de Sousa.-----------------------------------------------------------------------------------Referiu que neste período de arranque do CENTROP, a situação financeira foi precária e
salientou a boa colaboração no secretariado de Nuno Amaral e Rita Rijo, e da necessidade de
se garantir verba para o TOC, facilitado no futuro com os “overheads” dos projectos
previstos.-------------------------------------------------------------------------------------------Trocaram-se impressões sobre o interesse de se incentivar o pagamento das quotas e
angariação de novos sócios, e quebrar o ciclo vicioso resultante da dificuldade de passagem
de recibos.------------------------------------------------------------------------------------------O Relatório de Actividades apresentado aos associados mereceu a sua aprovação. -----------4 - Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------A Mesa apresentou uma dúvida de interpretação sobre as disposições estatutárias relativas
ao período de mandato, em face do início de actividades já em meses adiantados de 2005.
Houve consenso em que os Corpos Sociais se deveriam manter até à publicação dos novos
Estatutos alterados, após o que se deverão convocar eleições. Uma vez que se prevê que tal
possa acontecer ainda durante o primeiro trimestre de 2007, o mandato dos corpos gerentes
deverá vigorar até ao final de 2008, realizando-se então as eleições de acordo com os
estatutos.-------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente lembrou o esforço da Direcção nos
anos de arranque e encerrou a Sessão, 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 Janeiro de dois mil e sete.--------------------------------
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