- CENTROP –
ASSEMBLEIA-GERAL
Acta nº 7
Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e nove, 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.
2.
3.
4.

Deliberação sobre o Relatório e Contas de dois mil e oito
Apreciação do Programa de actividades para dois mil e nove
Admissão de novos associados
Outros Assuntos

Presenças: Adriano Malfeito Ferreira; Arlindo Lima; Bernardo Pacheco de Carvalho; Carlos
Cabral; Fernando Oliveira Baptista; Ilídio Rosário dos Santos Moreira; João Manuel Neves
Martins; José Cardoso Soveral Dias; Maria Otília Carvalho; Pascoal António Muondo; Paula
Nunes Almeida; Pedro Leão; Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa; Ribeiro João António; Tiago
Cordeiro Romão Borges Brandão.
Justificou a ausência Maria Helena Guimarães de Almeida.
A assembleia concordou com a ida para a Mesa, para secretariar, de João Neves Martins.
Ponto 1 – Deliberação sobre os Relatórios de Actividades e de Contas relativos a dois
mil e oito
O Presidente da Mesa deu a palavra a Pedro Leão para exposição dos Relatórios de Actividades
e de Contas.
Pedro Leão fez um resumo das actividades ocorridas durante o ano de dois mil e oito:
•
•
•
•
•
•
•

Projecto de Apoio ao Programa de Apoio à formação avançada de quadros do MINAG
(ex Minader) de Angola
Divulgação de emprego
Preparação de um Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais na Universidade de
Cabo-Verde a iniciar em Junho de 2009
Melhoria da Página web do Centrop
Protocoloo de Acordo com a Universidade de Moçambique
Presença na primeira edição da iniciativa do IPAD “Os Dias do Desenvolvimento”
Realização de três edições do Workshop “Consultoria Internacional”

Passou-se aos esclarecimentos sobre o Relatório de Contas do exercício 2008.
O contabilista do Centrop Manuel Aleixo apresentou um breve resumo sobre a execução
financeira, com uma centragem nos dois projectos maiores.
Soveral Dias tomou a palavra para a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal para o
mesmo período, que foi lido e comentado pelo próprio.
Foi aprovado um voto de louvor à Direcção do Centrop pelo exercício de 2008, com duas
abstenções.
O Relatório de Actividades e o Relatório de Contas foram aprovados por unanimidade.

Ponto 2 – Apreciação do Programa de Actividades para 2009
Pedro Leão expôs o Programa de actividades, a estratégia e os principais objectivos para dois
mil e nove.
Referiu a melhoria da página web do Centrop, cujo processo se encontra em curso, incluindo
uma versão do mesmo em língua inglesa.
Enfatizou a importância e a pretensão de incluir no programa de 2009 a organização de um
maior número de conferências e acções de formação na temática da cooperação e
desenvolvimento. Referiu que, com esta medida, o Centrop pretende por um lado, alcançar
uma maior dinamização da Associação e por outro, potenciar a participação mais assídua dos
associados nas diversas actividades.
Expôs o elevado interesse do Centrop em participar em projectos em “cluster”, em parceria
com outras entidades, pretendendo reunir esforços neste sentido para a concretização ou
participação num projecto neste âmbito.
Mencionou o arranque do Curso de Mestrado na Universidade de Cabo-Verde (UniCV)agendado
para Junho de 2009, em parceria com o Instituto Superior de Agronomia - UTL e a UniCV.
Prestou informação acerca do Programa em curso de apoio à formação avançada de quadros
do MINAG (ex MINADER) em Angola.
Soveral Dias indagou sobre a continuidade dos projectos iniciados em 2008.
Fernando Oliveira Baptista fez um breve resumo do Projecto do qual é coordenador – Projecto
de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural de Angola. Começou por referir o
objectivo do projecto que se prende com o apoio aos técnicos do IDA – Instituto de
Desenvolvimento Agrário e das Estações de Desenvolvimento Agrário num âmbito de
desenvolvimento local. De seguida, apresentou as acções efectuadas pelos técnicos do
projecto até à data na região de Malange: realização de inquéritos e redacção de dois manuais
para as acções de formação.
Posto à votação, o programa foi aprovado por unanimidade.
Ponto 3 – Admissão de novos associados
Foi apresentada uma lista de novos associados, anexa, que esteve à disposição da Assembleia
e circulou pelos presentes, tendo sido ratificada a sua admissão por unanimidade.
Ponto 4 – Outros Assuntos
Foi feito um apelo aos associados para o pagamento das quotas.
Pedro Leão referiu a necessidade de actualização das quotas para associados individuais e
fixação de um valor para associados colectivos, que não se encontra ainda definido nos
estatutos. O Professor Carlos Cabral propôs que a Direcção ficasse mandatária para
deliberação das quotas a atribuir, de acordo com o bom senso habitual.
Foi anunciada a recente re-edição da Carta Fitogeográfica de Angola de Grandvaux Barbosa,
em cujo patrocínio o Centrop participou. No livro foi incluído um fascículo com a actualização
dos nomes científicos e uma breve nota biográfica do autor, preparados no IICT – Instituto De
Investigação Científica Tropical, sob coordenação do Prof. Emérito Ilídio Moreira.
Soveral Dias referiu estar há dois anos no Conselho Fiscal e relembrou a ausência de um
elemento no mesmo. A mesa sugeriu a discussão deste assunto na sessão seguinte cuja
ordem de trabalhos se prende com a alteração dos estatutos.

Adriano Malfeito Ferreira lembrou a sua antiga proposta de nomeação de representantes do
Centrop nos PALOP. Pedro Leão referiu as dificuldades logísticas para esses eventuais
representantes, mas que a direcção deveria estudar a proposta.
Não havendo mais pedidos de intervenção, a sessão foi encerrada, da qual se elaborou a
presente acta, assinada por mim e pelo vogal da mesa.

Ilídio Rosário dos Santos Moreira

João Manuel Neves Martins

