ASSEMBLEIA-GERAL (Extraordinária)

Acta nº 4
Aos dezassete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, às dezassete e meia horas,
decorreu na Sala de Actos do ISA, sita na Tapada da Ajuda, em Lisboa, a Assembleia-Geral
Extraordinária 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
Trabalho: -------------------------------------------------------------------------------------------1 - Alteração dos Estatutos do CENTROP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente abriu a sessão lembrando o seguinte pedido de alteração dos estatutos,
solicitada pela Direcção: ---------------------------------------------------------------------------– introdução da seguinte alínea no Art.º 4 (Composição da Associação) ----------------------d) Alunos do ISA;-------------------------------------------------------------------------------– alteração da alínea 3 do art.º 9 (Órgãos Sociais)----------------------------------------------– O cargo de Presidente da Direcção é ocupado pelo Presidente do Conselho Directivo do
ISA e o de Vice-Presidente deverá ser ocupado por um docente ou investigador da
Universidade Técnica de Lisboa ---------------------------------------------------------------para a seguinte redacção: -------------------------------------------------------------------------– O cargo de Presidente da Direcção, a eleger nos termos do número anterior, deverá ser
proposto pelo Conselho Directivo do Instituto Superior de Agronomia, e o de VicePresidente deverá ser ocupado por um docente ou investigador da Universidade Técnica
de Lisboa.----------------------------------------------------------------------------------------Deu seguidamente a palavra a Pedro Leão de Sousa, Presidente da Direcção do CENTROP e
do ISA, que expôs as vantagens destas alterações, pois considerou o interesse da entrada
dos estudantes como sócios, com quota a acordar em futura sessão da Assembleia, e, com
base na sua experiência pessoal, relatou as dificuldades da acumulação de funções de
Presidente do Conselho Directivo do ISA com a de Presidente da Direcção do CENTROP. ----Sobre a primeira proposta, de inclusão de alunos do ISA como sócios, houve consenso entre
os associados presentes. Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. --------Sobre a segunda proposta, Manuel Belo Moreira questionou a vantagem da alteração, se
interessa ou não a manutenção da ligação “umbilical” com o ISA e chamou a atenção para
eventuais melindres resultantes de possível falta de aceitação pela Assembleia-Geral do
nome proposto pelo Conselho Directivo do ISA criando-se um impasse. -----------------------Pedro Leão de Sousa argumentou o interesse da ratificação do nome proposto pela
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------António Mexia sugeriu que se encontrasse uma redacção que evitasse perturbações no bom
entendimento entre o ISA e o CENTROP. --------------------------------------------------------Foi também lembrado que haveria que salvaguardar a possibilidade de aparecimento de mais
do que uma lista para a Direcção. -----------------------------------------------------------------

Após troca de impressões, a Mesa questionou Pedro Leão de Sousa sobre a retirada da
proposta inicial da Direcção, o que foi aceite, tendo-se posto à votação a seguinte proposta:
3 – O cargo de Presidente da Direcção deverá ser indicado 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. ------------------------------A Assembleia votou esta proposta por unanimidade. --------------------------------------------E não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente encerrou a Sessão, de que lavrou a
presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente da AssembleiaGeral e por mim que a secretariei. ----------------------------------------------------------------Lisboa, aos dezassete dias do mês de Janeiro de dois mil e sete
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