RELATÓRIO DA GESTÃO E CONTAS
Exercícios de 2014 e 2015
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1. Introdução
Devido a dificuldades várias de organização da vida do Centro e de disponibilidade de tempo
dos membros da Direcção, não foi possível realizar uma Assembleia Geral em 2015, pelo que o
Relatório que agora se apresenta diz respeito ao período que decorreu desde a eleição dos
actuais órgãos dirigentes em Setembro de 2014.
Nestas circunstâncias, e 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 dos exercícios de 2014 e 2015.
Seguiu-se o modelo de apresentação do relatório anterior, com separação das actividades
realizadas pelo CENTROP da apresentação das contas que consta do último ponto deste
relatório.

2. Projetos
Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais - Cabo Verde
Concluída em 2010 a parte escolar do Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais, da
Universidade de Cabo Verde (UniCV), os trabalhos de preparação das respectivas dissertações
desenvolveram-se ao longo de 2011 e 2012, tendo sido discutidas as teses em Dezembro de
2012.
Conforme protocolado, procedeu-se, em 2014, à publicação do Livro “Cabo Verde/ Agronomia
e Recursos Naturais”, como conclusão do projecto CENTROP/Universidade de Cabo Verde –
Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais.

Projecto de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural de Angola
(PAPDAR)
Conclusão do Projecto de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural de Angola
(PAPDAR) através da realização, em Outubro de 2014, no ISA, de um seminário sobre a
“Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural em Angola” inserido nas comemorações do
Ano Internacional da Agricultura Familiar.
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Programa de Apoio à Formação Avançada de Quadros do MINADERP de Angola
Este Projecto de formação prosseguiu as suas actividades em 2012 e 2013, designadamente
com o desenvolvimento das dissertações de doutoramento. Em Março de 2013 tiveram lugar
as provas de doutoramento do primeiro doutorando, tendo sido aprovados em 2014 mais dois
doutorandos. Em 2015 realizaram-se as provas de um quarto doutorando e prosseguiram os
trabalhos de preparação das teses dos restantes doutorandos envolvidos no âmbito deste
programa.

Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais - Huambo
Continuação do Curso de Mestrado em Agronomia e recursos Naturais com a Faculdade de
Ciências Agrárias na Universidade José Eduardo dos Santos no Huambo em Angola. Terminada
a parte escolar dos dois ramos do curso, e dentro do acordado, parte dos alunos deveria passar
uma 4 a 6 semanas com o seu orientador em Lisboa para acerto de vários aspectos relativos à
elaboração da tese. Por dificuldades de vária ordem, esta fase, em vez de ocorrer concentrada,
foi escalonada ao longo do ano, o que levou a alguns atrasos na elaboração das mesmas. Em
Dezembro de 2015 estavam prontas 17 teses para serem discutidas o que deverá acontecer ao
longo de 2016.

Curso de Mestrado em Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Ambiente - Timor
Em Agosto de 2014, O CENTROP/ISA, numa colaboração devidamente protocolada com a
Universidade de Timor-Lorosae, deu início ao Curso de Mestrado em Gestão Sustentável de
Recursos Naturais e Ambiente naquela universidade.
Em 2015 deu-se continuidade à parte escolar do referido mestrado. Aspectos burocráticos
levaram a que o curso tenha estado parado praticamente seis meses. Depois de vários
esforços, foi possível reiniciar em Novembro a leccionação das unidades de crédito em falta.

Projecto “História do Café em Angola”
No âmbito do protocolo de cooperação técnico-científica existente entre o CENTROP e o
Instituto Nacional do Café de Angola (INCA), em Outubro de 2013 foi acordada a realização do
Projecto “História do Café em Angola” com a duração de quatro anos. O produto final deste
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projecto será a publicação de um livro sobre a história do café em Angola, sendo o seu
financiamento assegurado pelo Fundo de Desenvolvimento do Café.
Apesar de todos os procedimentos estarem devidamente acertados, e dos desenvolvimentos
positivos entretanto verificados, apenas ainda foi assegurado o financiamento para o primeiro
ano, pelo que o desenvolvimento deste projeto está dependente da continuidade do seu
financiamento.

Cooperação com o Instituto de Desenvolvimento Agrário de Angola (IDA)
Em 2014, em resposta às solicitações do IDA, o CENTROP promoveu um curso de cerca de um
mês para 3 técnicos daquela instituição sobre a problemática da “Produção de Sementes:
cereais e leguminosas de grão”.
Em 2015, em resposta às solicitações do IDA, o CENTROP promoveu dois cursos subordinados
aos temas da “Organização da produção e comercialização de produtos agrícolas e
Comercialização Comunitária” e da “Análise de Projectos de Investimento” para 5 e 7 técnicos
respectivamente, durante cerca de 3 semanas.

Cooperação com o Governo da Guiné-Bissau para a criação de um curso de Ciências
Agrárias
Em Dezembro de 2014 o CENTROP foi contactado pelo Ministério da Agricultura da Guiné
Bissau e pelo Instituto Camões para estudar a viabilidade de instalar em Bissau um curso
superior na área das Ciência Agrárias.
No decurso de 2015 foram efectuados vários contactos entre o CENTROP e as autoridades da
Guiné-Bissau que permitiram estabelecer as linhas gerais para a realização deste curso.
Todavia, dadas as condições políticas prevalecentes naquele país, não se prevê a sua
concretização a curto prazo.

Cooperação com Universidades Moçambicanas
Em 2015 o CENTROP recebeu a visita das Universidades Unizambeze e do Lúrio, que
procuravam estudar as hipóteses de colaboração entre as três entidades.
Na sequência desse encontro o CENTROP enviou a cada uma delas uma proposta baseada num
documento geral de enquadramento para colaborações futuras. Independentemente do bom
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acolhimento que esta proposta teve por parte daquelas Universidades, ainda não foi possível
identificar e angariar o necessário apoio financeiro que permita o início de qualquer actividade.

Novos Projectos
A candidatura a novos projectos, particularmente no âmbito da UE e das multilaterais de
financiamento internacionais, exige, como foi já referido em Assembleia Geral do CENTROP,
uma estrutura vocacionada para a identificação atempada dos concursos internacionais e,
sobretudo, para a preparação dessas candidaturas, sempre muito exigentes em documentação
e com prazos muito limitados.
Com vista a ultrapassar esta dificuldade, e na impossibilidade de manter no CENTROP essa
estrutura permanente, a Direcção tem vindo a explorar parcerias com outras organizações e
empresas de consultoria, com as quais se tem candidatado a diversos projectos e programas no
âmbito dos países tropicais de África e não só.
Concretamente, em 2015 foram apresentadas várias manifestações de interesse e submetida
uma candidatura em parceria com um consórcio de empresas para uma “call” do Banco
Africano de Desenvolvimento” para um “Projecto de desenvolvimento rural em
Cabinda/Angola, aguardando-se ainda o resultado dessa candidatura.

3. Seminários
Coincidindo com a conclusão do Projecto de Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e
Rural de Angola (PAPDAR), no dia 23 de Outubro de 2014 realizou-se no ISA um seminário
sobre o tema da “Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural em Angola” inserido nas
comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar (ver programa em Anexo).

4. Outras actividades do CENTROP
Colaboração com empresas
Respondendo a um pedido de uma empresa de direito moçambicano a INDIVEST, o CENTROP
emitiu um parecer sobre um estudo de viabilidade técnica e económica de um projecto de
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investimento agrícola para uma área de 5000 ha situados na região do Ribaué em
Moçambique.
Respondendo ao convite de uma empresa portuguesa a Agroregio, o CENTROP colaborou na
formulação e redacção de uma proposta para a recuperação da fileira do cacau que aquela
empresa apresentou ao governo da Guiné-Equatorial.

Participação em eventos e equipas técnicas/grupo de missão
Representação do CENTROP no II Seminário de Economia e Gestão Socius-ISEG/CIDE-FECUAN,
sobre o tema “O Ensino Universitário em Angola”, que teve lugar no ISEG, em 19 de Março de
2014.
O CENTROP, através do seu Presidente, foi convidado para realizar uma conferência em
Luanda, em Novembro de 2014, sobre a “A importância da Investigação no Desenvolvimento
Rural” numa conferência promovida pelo Ministério da Agricultura de Angola no âmbito das
comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar.
Em 2015 o CENTROP foi convidado, na pessoa do seu Presidente, pela CPLP para, juntamente
com Moçambique e Brasil, participar na elaboração de um documento “Diretrizes para o apoio
à agricultura familiar nos países membros da CPLP”. O documento depois de duas consultas
públicas ao draft 0 e 1, deverá ser transformado em documento final para ser aprovado na
Cimeira de Chefes de Estado da CPLP que deverá ocorrer em 2016 em Brasília. Em Novembro
de 2015, o draft “0” foi disponibilizado para a discussão pública.

Páginas do CENTROP na Internet
Em 2015, a Direcção do CENTROP tentou actualizar e modernizar as suas TICs, visando alcançar
uma cooperação mais estreita e activa com os seus associados e interessados.
Nesse sentido, e de acordo com o plano previsto: (i) foi lançada a página de facebook do
CENTROP, cujo sucesso é evidente, e; (ii) procedeu-se à contratação da empresa Agri-ciência
para o desenvolvimento e a construção do novo “site” do CENTROP, cujo protótipo já está na
fase final de experimentação e validação, prevendo-se o seu arranque em Março de 2016.
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A página do Facebook do CENTROP-Centro de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento, foi
criada no dia 9 de Abril de 2015. Até 28 de Fevereiro de 2016 as publicações foram vistas por
18.479 pessoas, numa média de 113 pessoa/dia. Cerca de 50% são homens e 48% mulheres
identificados. A maior percentagem, das mulheres, encontra-se na faixa etária de 45-54 (15%) e
55-64 (13%) enquanto a dos homens entre os 18-24 anos (11%) e os 35 -44 anos (11%). A
origem dos visitantes é Portugal (87%), Brasil (5%), Moçambique (2%), [EUA, Angola, Guiné
Bissau, Espanha, Paises Baixos] (1%), [Hungria, México] (0,5%).

5. Apresentação das Contas dos exercícios de 2014 e 2015
Situação económica e financeira
O CENTROP terminou o exercício de 2015 com um Resultado Líquido do exercício de -777,03
euros e o de 2014 com um Resultado Líquido do exercício de 4.217,44 euros, que compara com
o valor em 2013 de 1.693,70 euros. Os valores negativo e positivos reflectem, essencialmente,
as actividades de projectos e prestações de serviços do Centro.
Detalhando um pouco mais a análise da Demonstração de Resultados verifica-se que o total
das Receitas do Centro foi de 76.045,43€ em 2015, 133.441,72€ em 2014 e 186.429,15€ em
2013. Estas receitas foram essencialmente constituídas por Vendas e Serviços Prestados e por
Subsídios à Exploração, representando estes, 6,9% em 2015, 51,3% em 2014 e 84,8% em 2013
do total das receitas recebidas.
A tendência observada, quer no Resultado Líquido quer nas Receitas do Centro ao longo deste
período de três anos, reflecte a crescente dificuldade de angariação de novos projectos, em
resultado da crise económica e financeira dos nossos tradicionais e mais importantes parceiros
e clientes institucionais e privados.
Do lado dos Gastos registaram-se valores de 76.802,46€ em 2015, 125.336,70 em 2014 e
184.120,82€ em 2013, sendo que o valor mais expressivo corresponde a Fornecimentos e
serviços externos na percentagem de 76,3% em 2015, 65,8% em 2014 e 91,6% em 2013. por
sua vez os gastos com pessoal representaram 13,1% em 2015, 22,5% em 2014 e 6,7% em 2013.
Analisando agora o Balanço Contabilístico devem salientar-se: do lado do Activo, a verba de
Caixa e Depósitos Bancários no valor de 274.136,61€ em 2015, 233.330,62€ em 2014 e
225.410,14 € em 2013, correspondente a montantes que serão utilizados nos projectos que se
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mantêm em curso, estando assim assegurada a continuidade da actividade do Centro, e; do
lado do Passivo, a verba de Diferimentos no valor de 194.695,59€ em 2015, 142.431,15€ em
2014 e 307.456,16 € em 2013 correspondentes a subsídios já recebidos e que serão
contabilizados nos próximos anos igualmente em projectos em curso.
Outro aspecto que devemos destacar, prende-se com o facto de termos na nossa posse, em
contas à ordem, um montante de 72.057,94€ que aguarda indicação do Instituto Camões para
lhe ser devolvido. A sugestão da Direcção é a de que esse montante seja aplicado num depósito
a prazo, de modo a dar mais transparência e verdade às contas do Centro.
A terminar esta breve análise, e perante o reduzido número de associados com as quotas
regularizadas, não podemos deixar de chamar a atenção para a necessidade urgente dos
associados procedam ao pagamento das quotas referentes ao biénio de 2014-2015.

Demonstrações Financeiras
Em anexo apresentam-se as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios de 2014 e
2015, respectivamente, Balanço Contabilístico a 31 de Dezembro de 2014 e a 31 de Dezembro
de 2015, Demonstração de Resultados por Naturezas em 31 de Dezembro de 2014 e em 31 de
Dezembro de 2015.

Lisboa, 03 de Março de 2016

Pel’ A Direcção do CENTROP
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ANEXOS
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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – 2014
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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – 2015
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