RELATÓRIO DA GESTÃO E CONTAS
Exercício de 2011
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1. Introdução

Nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 6º alínea e), 10º nº2 alínea d) e 14º nº 2
alínea b) dos Estatutos do CENTROP, vem a Direcção apresentar o Relatório da Gestão e as
Contas do exercício de 2011.
Impõe-se desde já uma primeira palavra para justificar o facto deste Relatório só agora ser
presente ao Conselho Fiscal e aos Associados, contrariamente ao que está determinado no
artigo 14º dos Estatutos. Dificuldades várias de organização e disponibilidade de tempo dos
membros da Direcção, constituem a principal razão deste atraso.
O conteúdo do Relatório estava estruturado no final do mês de Março mas o fecho das Contas
só foi possível ser finalizado ao longo do mês de Maio, concluindo-se nesta data o documento
cujo desenvolvimento se segue. Manteve-se o modelo de apresentação do relatório anterior,
separando-se as actividades do CENTRO – pontos 2 a 4 – da apresentação das contas que
consta do último ponto deste relatório.

2. O CENTROP como UAT/ISA e ONGD

Unidade de Apoio Tecnológico do ISA
Na sequência da aprovação das alterações estatutárias em Assembleia Geral de 15 de
Setembro de 2010, foi solicitada ao Presidente do Instituto Superior de Agronomia, por ofício
subscrito pela Direcção em 20 de Abril de 2011, a qualificação do CENTROP como Unidade de
Apoio Tecnológico do ISA, tendo ficado acordado dar seguimento ao processo, submetendo
esta solicitação à apreciação do Conselho Científico e do Conselho de Escola.
Em 28 de Novembro de 2011 o Conselho Científico aprovou por unanimidade a proposta, com
a recomendação de que os novos Estatutos do CENTROP fossem adaptados aos novos
Estatutos do ISA. Estas alterações foram introduzidas na nova versão dos Estatutos do
CENTROP que se anexa a este Relatório, a fim de serem submetidas à votação da Assembleia
Geral.
Obtido o acolhimento do Conselho de Gestão e do Conselho Científico do ISA, a proposta foi
submetida ao Conselho de Escola onde foi aprovada em reunião de 25 de Maio de 2012.
O registo notarial das alterações dos Estatutos aprovadas anteriormente e a aprovar nesta
Assembleia será feito logo que aprovada a respectiva acta.
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Organização não Governamental para a Desenvolvimento (ONGD)
Foi solicitada ao IPAD a renovação do estatuto de Organização não Governamental para a
Desenvolvimento (ONGD) atribuído ao CENTROP em 2009. O IPAD renovou este estatuto por
um período de dois anos a contar da data de 2 de Junho de 2011.

3. Situação e evolução dos Projectos na actividade do CENTROP

Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais - Cabo Verde.
Concluída a parte escolar do Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais, da Universidade de
Cabo Verde (UniCV), organizado pelo CENTROP/ISA/UTL, que decorreu entre Janeiro e
Novembro de 2010, ao longo do ano de 2011 desenvolveram-se os trabalhos de preparação
das respectivas dissertações. Face ao atraso registado na conclusão desta fase do Mestrado, foi
entretanto solicitado ao IPAD o prolongamento do Projecto até Junho de 2012. Concedido este
prolongamento, espera-se para breve a discussão das teses e o encerramento deste programa.

Projecto “Angola. Atlas do Café 2002-2010”
No âmbito do Acordo de Cooperação Técnico-científica celebrado entre o CENTROP e o
Instituto Nacional do Café de Angola durante o ano de 2010 foi efectuado o trabalho de
inquérito em cada uma das províncias consideradas como regiões produtoras de café: Cabinda,
Bengo, Kwanza-Norte, Uíge, Kwanza-Sul, Bié, Huambo, Benguela e Huíla. Iniciou-se também o
tratamento de informação recolhida e efectuou-se a recolha de bibliografia e de informação
estatística. Este projecto concluiu a primeira fase aguardando-se a publicação do Atlas do Café
de Angola.

Projecto de Requalificação da Baía de Luanda
No âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado entre o CENTROP e a empresa “Baía
de Luanda – Promoção, Montagem e Gestão de Negócios, S.A”, foi elaborado o Relatório
Preliminar “A água de rega e a adequação das espécies vegetais a instalar nas áreas verdes
previstas no Projecto de Requalificação da Baía de Luanda”. Foi entretanto solicitada pela
empresa “Baía de Luanda” a continuação desta prestação de serviços que está em fase de
negociação.

Projecto de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural de Angola (PAPDAR)
O PAPDAR prosseguiu em 2011 as suas actividades com destaque para as seguintes:
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(i) o acompanhamento e monitorização do Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural de
Angola, com recolha de informação ao nível das 18 províncias e das suas Estações de
Desenvolvimento Agrário (EDA);
(ii) o acompanhamento de experiências de transformação tecnológica de práticas agrícolas e de
organização económica e social que se revelaram de grande importância no processo de
desenvolvimento das comunidades camponesas: a difusão da tracção animal e/ou mecânica; a
introdução de moinhos de mandioca; o associativismo; a comercialização e acesso ao crédito;
neste âmbito foi ainda decidido proceder à identificação de temas a desenvolver ao nível dos
sistemas de produção tendo em vista a melhoria das condições de vida e de produção das
famílias camponesas;
(iii) a realização de acções de formação em “Análise e Elaboração de Projectos” e de
“Elaboração e avaliação de planos de desenvolvimento local”.
(iv) Organização de dois seminários, um em Luanda e outro em Malange, sobre o
Desenvolvimento Rural em Angola.

Tendo sido aprovado pelo IPAD o prolongamento deste Projecto, prevê-se para o final de 2012
a sua conclusão.

Programa de Apoio à Formação Avançada de Quadros do MINADERP de Angola
Este Projecto de formação prosseguiu as suas actividades em 2011, designadamente com o
desenvolvimento das dissertações de doutoramento. Foi solicitado ao IPAD o prolongamento
do projecto até Junho de 2012 o que foi concedido.

Novos Projectos
Em colaboração com a Faculdade de Ciências Agrárias do Huambo, da Universidade José
Eduardo dos Santos, foi elaborada uma proposta de Programa de Mestrado em Agronomia e
Recursos Naturais a desenvolver naquela Universidade, com o apoio do CENTROP/ISA/UTL. Esta
proposta foi apresentada ao IPAD, aguardando-se para breve a aprovação da respectiva
candidatura.

Foi ainda submetida ao IPAD a candidatura “Projecto MOMA - Mulheres e água em
Moçambique, intervenção e capacitação na região de Gilé (Zambézia)”, no âmbito de
"Projectos de Desenvolvimento de ONGD", dentro do Grupo Género e Água (de que o
CENTROP faz parte), mas que não foi considerada para financiamento.
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4. Outras actividades do Centro
Participação em eventos
1. Participação de uma bolseira do Projecto de Apoio ao Programa de Desenvolvimento
Agrícola e Rural de Angola (PAPDAR), em representação do CENTROP, na sessão de
esclarecimento “Apresentação do Mecanismo de Apoio à Elaboração de Projectos de
Cooperação para o Desenvolvimento que teve lugar no dia 13 de Janeiro em Lisboa.
2. Representação do CENTROP no PAEPARD II – Platform for African – European
Partnership in Agricultural Research for Development 6 a 9 de Março de 2011, ao
Istituto Agronomico por l' Oltremare (IAO), Florença, Itália.

Página do CENTROP na Internet
Na sequência das dificuldades referidas no Relatório de 2010, não foi possível durante o ano de
2011 manter a actualização da página do CENTROP na internet. Recentemente a Direcção
decidiu cometer esta tarefa à D. Cristina Félix, pelo que todos os associados que pretendam
divulgar informações relevantes através da página do CENTROP poderão solicitá-lo à Direcção,
através do endereço electrónico do Centro. Contamos com a colaboração dos associados para
manter a página do CENTROP sempre actualizada.

Seminário do CENTROP incluído nas Comemorações do Centenário do ISA
No dia 9 de Maio de 2011, no âmbito das Comemorações do Centenário do ISA, o CENTROP
organizou o Seminário “AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO: DESAFIOS DO SÉCULO XXI”. Após a
Sessão de Abertura, com a assinatura do protocolo entre o Instituto Superior de Agronomia
(ISA) e o Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), o Seminário desenvolveu-se em
duas sessões, sendo a primeira subordinada ao tema “Agricultura e alimentação: os desafios da
sustentabilidade” e a segunda sobre “Países em desenvolvimento: visões de futuro”. Na
primeira sessão foram intervenientes Mia Couto e José Manuel Lima Santos, comentados por
Fernando Oliveira Baptista. O tema da segunda sessão foi abordado por Sónia Frias e Francisco
Sarmento com os comentários de Augusto Manuel Correia. O Seminário decorreu na Sala de
Actos do Instituto Superior de Agronomia.
Homenagem ao Prof. Ilídio Moreira
Um ano após o falecimento do Prof. Catedrático Emérito Ilídio Rosário dos Santos Moreira, em
29 de Abril de 2011, o CENTROP, ao qual o Prof. Ilídio Moreira dedicou o melhor do seu esforço
em prol da Botânica e da Agronomia Tropicais para o desenvolvimento dos Países de Língua
Portuguesa, decidiu, dando cumprimento a uma decisão da última Assembleia Geral, prestar
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pública homenagem à sua figura de Cientista e Pedagogo. Para o efeito foi constituída uma
Comissão organizadora presidida pelo Eng. Fernando Gomes da Silva.
Além de um colóquio, que teve lugar no Salão Nobre do ISA, no passado dia 21 de Junho, a
homenagem consistiu na publicação do livro, “Gestão e Conservação da Flora e da Vegetação
de Portugal e da África Lusófona” In Honorium do Prof. Catedrático Emérito Ilídio Rosário dos
Santos Moreira. Este livro contém três partes, correspondendo a primeira a um conjunto de
testemunhos pessoais que relevam das principais facetas da personalidade do Prof. Ilídio
Moreira, a segunda integrando o seu Curriculum Vitae e a terceira um conjunto de diversos
artigos científicos da autoria de colaboradores seus, versando diferentes áreas nas quais se
desenvolveu a sua actividade científica.

5. Apresentação das Contas do Exercício de 2011

Situação económica e financeira
O CENTROP terminou o exercício de 2011 com um Resultado Antes de Impostos de 2 280,67
euros o qual compara com um valor negativo em 2010 de -601,54 euros, verificando-se pois o
regresso a resultados positivos que havia sido interrompido em 2010 pelas razões
oportunamente explicadas no Relatório da Gestão e Contas do referido ano.
O Resultado Líquido do exercício de 2011 ascendeu ao valor de 1 585,59 euros o qual compara
com o resultado negativo de 2010 no valor de -1 185,27 euros, verificando-se também uma
retoma de valores positivos. Se tivermos em consideração que este resultado em 2009 havia
sido positivo também de 1 123,47 euros e simultaneamente associarmos a estes resultados as
explicações dadas no Relatório da Gestão e Contas de 2010 para os valores negativos então
registados, facilmente entenderemos que a actividade normal do CENTROP se saldará por
valores positivos desta ordem. Entendemos por actividade normal aquela que o CENTROP
desenvolve em projectos e prestações de serviços, havendo por parte dos respectivos
responsáveis o cuidado de não exceder os orçamentos que lhes estão afectos. De salientar que,
dadas as características, como adiante veremos, das receitas do CENTROP e o facto de se tratar
de uma instituição sem fins lucrativos, os resultados líquidos dos exercícios tenderão sempre a
ser muito reduzidos, facto que sendo explicável e “normal” não deixa de ser uma limitação à
actividade do CENTROP por iniciativa própria.
Detalhando um pouco mais a análise da Demonstração de Resultados verifica-se que o total
das receitas do Centro (319 588,01 euros) é constituído por Vendas e Serviços Prestados e por
Subsídios à Exploração, representando estes 92,3 % do total das receitas recebidas. Esta
característica, associada ao facto de que os projectos de maior orçamento, por isso geradores
de maiores subsídios, são precisamente aqueles que não comtemplam qualquer margem para
o CENTROP, explica facilmente o magro resultado líquido da exercício. Do lado dos Gastos (316
293,03 euros), o valor mais expressivo corresponde a FSE’s no montante de 72,1 %, compatível
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com o que anteriormente se disse relativamente à estrutura das receitas. Os gastos com
pessoal representam 26,5 % daquele total. A verba de Impostos sobre o Rendimento do
Período subdivide-se em 429,08 euros de IRC e 266,00 euros de tributação autónoma.
Analisado agora o Balanço Contabilístico devem salientar-se, do lado do Activo a verba de Caixa
e Depósitos Bancários no valor de 222 086,58 euros correspondente a montantes que serão
utilizados nos projectos que se mantêm em curso, estando assim assegurada a continuidade da
actividade do Centro e do lado do Passivo a verba de Diferimentos correspondente a subsídios
já recebidos e que serão contabilizados nos próximos anos igualmente em projectos em curso.
Para terminar esta breve análise importa realçar, chamando para tal a atenção dos associados,
que apenas foram recebidas em 2011 quotas no valor de 51,00 euros (3 sócios normais e 2
estudantes). É pois urgente que os associados procedam ao pagamento das quotas referentes a
2011 e 2012.

Demonstrações Financeiras
Em anexo apresentam-se as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2011,
respectivamente, Balanço Contabilístico a 31 de Dezembro de 2011, Demonstração de
Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2011.

Lisboa, 22 de Junho de 2012

Pel’ A Direcção do CENTROP
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