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CENTROP 

Exercício de 2007 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Pela análise do Relatório de Actividades referente ao exercício de 2007, verifica-se que a 

Direcção do CENTROP levou a cabo um conjunto de trabalhos que se enquadram bem nos 

objectivos específicos da nossa Associação. Será de referir os seguintes domínios em que 

as acções empreendidas tiveram maior expressão: 

• melhoria da estrutura orgânica do CENTROP e dotação de alguns meios humanos 

de carácter administrativo, visando  conferir-lhe maior operacionalidade e 

visibilidade; 

• estabelecimento e desenvolvimento, por diversas vias, de contactos com várias 

entidades nacionais e estrangeiras, divulgando, assim, a existência do CENTROP 

junto dessas entidades e abrindo perspectivas de com elas poder vir a cooperar em 

projectos de interesse comum no âmbito de objectivos específicos da nossa 

Associação; 

• apoio a associados do CENTROP e a outras entidades na preparação de propostas 

de projecto nos domínios da formação avançada de quadros técnicos e do 

desenvolvimento agrícola e rural; 

• realização de conferências e palestras sobre temas relacionados com o âmbito de 

acção do CENTROP. 

 

Sugere-se que, em futuros Relatórios de Actividades, se identifiquem melhor as propostas 

de projecto elaboradas pelo CENTROP ou em cuja elaboração participe conjuntamente com 

outras entidades interessadas, associadas ou não, cuja identificação convirá que igualmente 

seja apresentada. Convirá, também, que, sempre que possível, seja referida a decisão que 

tenha recaído sobre tais propostas. 

 

A falta de disponibilidade atempada de meios financeiros adequados terá originado algumas 

dificuldades de gestão do CENTROP em 2007 e atrasado o início de algumas actividades. 

Dificuldades deste tipo são frequentes nos primeiros anos de vida de muitas instituições 

congéneres. 

O montante global de 16.755,64 € despendido com as actividades realizadas em 2007 é 

muito modesto relativamente ao que será desejável no funcionamento normal do CENTROP 

numa fase mais avançada. Todavia, as receitas arrecadadas não foram suficientes para 
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fazer face a esse montante, pelo que o exercício findo se concluiu com um saldo negativo 

de 1539,17€ o qual, perante o total de activos registado no final de 2007, somando 

265.453,03 € , não irá prejudicar a realização das actividades programadas para 2008. 

 

Perante o exposto, e atendendo ainda ao empenho manifestado pela Direcção em 2007, o 

Conselho Fiscal emite o seguinte Parecer: 

1- Que sejam aprovados o Relatório, o Balanço e as Contas do exercício findo em 31 

de Dezembro de 2007; 

2-  Que seja aprovado um voto de louvor à Direcção pela forma como levou a cabo o 

exercício de 2007; 

3- Que seja lavrado na acta desta Assembleia Geral um voto de pesar pelo falecimento, 

a meio do exercício, do Vogal do Conselho Fiscal, Eng. António Francisco da Silva. 

 

 

O Conselho Fiscal 

O Presidente: Eng. José Cardoso Soveral Dias 

A Vogal: Professora Maria Helena Guimarães de Almeida 

 

 

Lisboa, 21.04.2008 


