
 
 

 

Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa  �  Tel: 213653128  �  Fax: 213653282  �  centrop@isa.utl.pt   �  http//:www.isa.utl.pt/centrop/ 

 

 
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
 

Exercício de 2007 
 
 

   

O período a que se reporta o presente Relatório foi caracterizado por um 

conjunto de acções que visaram a reorganização, reestruturação, projecção da imagem 

da associação, arranque de vários projectos e realização de sessões públicas. As 

actividades desenvolvidas podem ser identificadas nos seguintes pontos, que se 

descrevem abaixo: 

1) Alteração estatutária, ao que se seguiu a eleição dos novos corpos 

gerentes, a 17 de Maio de 2007; 

2) Contratação de um novo TOC, implicando a reorganização do serviço de 

contabilidade, com a adopção de um programa informático específico; 

3) Reorganização do secretariado, passando a contar-se com a colaboração 

de Cristina Aleluia Félix para essas funções; 

4) Estabelecimento de um Acordo com a empresa Ecotil, com actividades de 

apoio agrícola em Angola. O CENTROP participou na selecção de técnicos a contratar 

para 3 projectos a iniciar-se e prestou aconselhamento técnico relativamente a esses 

projectos; 

5) Em resposta a um pedido da empresa Mirpuri Investments, foi constituída 

uma equipa de associados (Prof. Manuel Madeira, Prof. Arlindo Lima, Prof. Francisco 

Gomes da Silva e Engº Lobet da Silva), que elaboraram uma proposta de estudo de 

viabilidade para a Roça Bombaim, em S. Tomé e Príncipe; 

6) Acompanhamento e apoio na elaboração de duas propostas de projecto a 

submeter ao IPAD, destinados a Angola, por associados do CENTROP. Esses dois 

projectos – Programa de apoio à formação avançada de quadros do MINADER da 

República de Angola e Projecto de apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e 

Rural - foram aprovados no mês de Setembro, tendo dado entrada no CENTROP o 

primeiro adiantamento orçamental em Novembro de 2007, pelo que as respectivas 
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actividades se iniciaram ainda no final do ano; 

7) Divulgação de várias ofertas de trabalho (consultores) para países 

africanos de língua portuguesa; 

8) Participação, do presidente, dois vogais da Direcção e vários associados do 

CENTROP, no período 9 a 14 de Junho de 2007, no XVII Encontro da Associação das 

Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e no seminário da ASSESCA-PLP onde foi 

debatida a temática «Agricultura, Ensino e Investigação - Redes de Pós-graduação em Língua 

Portuguesa». Aí foram apresentadas comunicações por 3 associados do CENTROP; 

9) Participação, do vice-presidente do CENTROP, na reunião do PAEPARD, 

integrada na 4ª Assembleia Geral do FARA, na África do Sul, realizada a 10 de Junho 

de 2007; 

10) Deslocação a Angola, de 9 a 16 de Setembro de 2007, do presidente do 

CENTROP, integrado numa delegação da UTL, chefiada pelo seu Reitor, com vista a 

analisar as possibilidades de cooperação com a Universidade Agostinho Neto; 

11) Participação, do vice-presidente do CENTROP, no 1º Simpósio sobre 

Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Luanda de 1 a 5 de Outubro de 2007; 

12) Deslocação a Cabo-Verde de uma delegação do CENTROP, composta 

pelos Professores Fernando de Oliveira Baptista, Raul Bruno de Sousa e Pedro Leão 

de Sousa, a pedido do IPAD e da Universidade de Cabo-Verde (Uni-CV), tendo como 

objectivo analisar e discutir as possibilidades de instalação de um curso em Agronomia 

e Recursos Naturais nessa Universidade; 

13) Preparação de proposta de participação (solos e agro-ecologia) em 

consórcio, liderado pela Prosistemas, para o Programa de Desenvolvimento Agro-

Pecuário do Planalto de Camabatela; 

14) Lançamento de consulta para a construção de uma nova página Web 

para o CENTROP e respectiva adjudicação; 

15) Realização de quatro conferências: i) Apresentação sobre o Fórum for 

Agriculture Research in Africa (FARA), pelo Prof. João Neves Martins, realizada no dia 

18 de Julho, na Sala de Actos do ISA; ii) O Parque Natural da Serra da Malagueta, pelo 

Engº José Luís Alba, realizada no dia 2 de Outubro de 2007, na biblioteca do DEASR; 

iii) O Futuro das Relações EU-África, tendo como oradores o Prof. Pedro Borges Graça 

(ISCSP/UTL) e o Dr. Pedro Courela (adjunto do SENEC), realizada na Sala de Actos 
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do ISA no dia 20 de Novembro de 2007; iv) Investigação Agrária para o 

Desenvolvimento – três Iniciativas Europeias, pelo Doutor Jacky Ganry (CIRAD), no dia 

11 de Dezembro de 2007, na Sala de Actos do ISA; 

16) Realização de uma Tertúlia dedicada ao tema de Timor. 

 

Desde a última Assembleia Geral, a 17 de Maio de 2007, foram apresentadas 

38 novas propostas de adesão ao CENTROP que, a serem aprovadas pela presente 

AG, fará subir o número de associados para 127.  

 
 
 
 
Lisboa, 24 de Março de 2008 
 

A Direcção do CENTROP 
 

 


