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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 2016. 

Seguiu-se o modelo usual de apresentação dos relatórios anteriores, com separação 

em duas partes: a primeira dedicada às actividades realizadas pelo CENTROP, e a 

segunda relativa às contas. 

 

2. Relatório de Actividades do CENTROP de 2016 

2.1 - Parcerias 

No seguimento da escassez de fundos que provinham da sua maior fonte de 

financiamento (a cooperação portuguesa) a Direcção tem envidado esforços e 

procuradas outras fontes de financiamento. Em 2016 houve a possibilidade de 

promover parcerias com empresas que se dedicam a trabalhar nas áreas técnicas e 

geográficas a que o CENTROP se tem dedicado: 

2.1.1 – CESO CI Internacional SA - Contrato de Prestação de Serviços (Maio 2016), 

empresa que desenvolve grande parte da sua actividade nos Países de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP). 

2.1.2 – SOCIEDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS INTERNACIONAIS INTERSISMET, S.A., 

Protocolo de colaboração (Setembro 2016) com esta empresa, que desenvolve grande 

parte da sua actividade nos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) - onde 

historicamente tem a sua maior implantação -, designadamente em Angola, Guiné-

Bissau e Timor Leste. 
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Esta parceria para a internacionalização, inclui prestação de serviços de consultoria, 

investigação, formação profissional e capacitação institucional, em especial no sector 

das políticas públicas para o sector agrícola. 

2.1.3 – Parceria Portuguesa para a Água (PPA), o CENTROP aderiu à rede, que é 

constituída por um conjunto de entidades públicas e privadas que visam diligenciar 

sinergias e maximizar as potencialidades para o desenvolvimento do sector da água no 

mundo, promovendo a construção de alianças e parcerias entre as instituições de todos 

os países empenhados no uso sustentável da água e na valorização dos recursos 

hídricos. 

2.2 -Projectos em Angola 

Ao longo de 2016 o CENTROP colaborou em vários projectos, nomeadamente: 

A convite do MINAGRI – Ministério da Agricultura de Angola 

2.2.1- Cabinda Integrated Agriculture Development Study, financiado pelo Banco 

Africano para o Desenvolvimento (BAD), através do Gabinete de Estudos, Planeamento 

e Estatística (GEPE) de Angola. No seguimento da parceria estabelecida com a CSEO CI. 

O contrato incluíu a realização de trabalhos inerentes à função de “Agronomist”. 

2.2.2 - Projectos de Desenvolvimento das cadeias de Valor Agrícola das Províncias do 

Sul de Angola, estudo de pré-investimento para a preparação de projectos a 

implementar pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA). Em Consórcio CENTROP 

x Intersismet Consulting S.A. Financiamento Banco Africano para o Desenvolvimento 

(BAD). 

2.2.3 - Projectos de Desenvolvimento das cadeias de Valor Agrícola do Corredor do 

Lobito, estudo de pré-investimento para a preparação de projectos a implementar pelo 

Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA). Em Consórcio CENTROP x Intersismet 

Consulting S.A. Financiamento Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD). 

 2.2.4 - Projectos de Desenvolvimento das cadeias de Valor Agrícola das Províncias do 

Norte de Angola, estudo de pré-investimento para a preparação de projectos a 
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implementar pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA). Em Consórcio CENTROP 

x Intersismet Consulting S.A. Financiamento Banco Africano para o Desenvolvimento 

(BAD). 

2.3. Capacitação 

2.3.1 - Programa de Pós-Graduação em Ciência para o Desenvolvimento 

De 30 de Maio a 4 de Junho de 2016 e pelo segundo ano consecutivo, o CENTROP, a 

convite do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), coordenou a semana da Agricultura 

Tropical. Este bloco é parte integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

para o Desenvolvimento que o IGC vem realizando em Cabo Verde (este ano ocorreu a 

3ª edição) numa aposta clara de desenvolver as capacidades dos investigadores dos 

PALOP. Os alunos, em número de 13 e obrigatoriamente oriundos dos PALOP, foram 

seleccionados pelo IGC num universo de candidaturas superior a 200. Embora a maioria 

dos alunos não fossem oriundos das áreas agrárias acreditamos, pelos debates havidos, 

ter contribuído para a grande discussão da temática do desenvolvimento e para a 

selecção dos temas dos respectivos doutoramentos. 

2.3.2 - Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais (2ª edição) 

desenvolvido em colaboração com a FCA da Universidade José Eduardo dos Santos no 

Huambo 

No âmbito do protocolo estabelecido entre o CENTROP/ISA, a FCA da UJES e o Instituto 

Camões, e com as discussões das teses na semana de 13 a 17 de Junho de 2016 o 

CENTROP finalizou mais um grande projecto de formação de quadros superiores com 

aquela Universidade. A parte escolar foi assegurada maioritariamente por professores 

do ISA (23 no total) com a colaboração de professores e investigadores angolanos. 

Note-se que as temáticas das teses versaram exclusivamente sobre problemas agrários 

angolanos e, essencialmente, sobre os vividos no planalto central de Angola. 

A todos os alunos, cujo coordenador da tese foi um professor do ISA, foi facultada a 

oportunidade de passarem cerca de um mês no ISA para trabalharem com os 
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respectivos orientadores e terem acesso a recursos bibliográficos (nomeadamente 

através da BISA), laboratoriais e outros. 

Lista dos títulos das Teses de mestrado discutidas e aprovadas 

 O processo de diferenciação socioeconómico dos produtores agrícolas na 

província do Huambo: um estudo de caso na aldeia de Kapunge, município da 

Kaála. 

 Identificação e caracterização das principais pragas e de auxiliares artrópodes 

na cultura da batata nas regiões do Ekunha e da Calenga, Província do Huambo. 

 Estudo sobre as características e a viabilidade económica da cultura da batata 

(Solanum tuberosum L.) na Ekunha, província do Huambo. 

 Vantagem dos sistemas fotovoltaicos para a agricultura no município do 

Huambo 

 O projecto “Direito à terra e a mulher”. Uma avaliação na perspectiva dos 

actores envolvidos. 

 Desmatamento para a produção de carvão e as suas consequências. Estudo de 

caso: comparação entre o município do Lubango (província da Huíla) e o 

município da Bibala (província do Namibe). 

 Recursos Naturais e agricultura familiar, a difícil conciliação nos tempos actuais 

– caso das aldeias de Chiteta, Assongo e Sailundo – município do Bailundo. 

 Estudo das potencialidades no acesso à mecanização pelos agricultores 

familiares do município do Lucala, província do Cuanza Norte. 

 Identificação dos principais factores que dificultam a comercialização agrícola e 

o impacto das políticas públicas de apoio na condição de vida das famílias 

camponesas da comuna da Calenga, província do Huambo. 

 Estudo da adaptabilidade de Citrus spp. na sub-estação experimental agrícola do 

Alto Kapaca. 

 Caracterização e avaliação do germoplasma de manga (Mangifera indica L.) em 

Angola. 

 Gestão dos solos ferralíticos e a disponibilidade do fósforo. 

mailto:centrop@isa.ulisboa.pt


 

 

Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa      Tel: 213653128      Fax: 213653195      centrop@isa.ulisboa.pt       http//:www.centrop.org/ 

 Serviços do ecossistema miombo e economia das famílias e sistemas de 

produção agrícola. 

 Contributo para a gestão e valorização dos serviços de ecossistema florestal no 

sector do Ngove. 

 O papel do género no uso e gestão da água no município do Cachiungo. 

 Avaliação de variedades locais de milho da província do Huambo. 

 Correcção da acidez dos solos no planalto central do Huambo 

 Impacto do projecto de agricultura familiar nas famílias camponesas do 

município do Lomduimbali, Huambo 

 Medidas de eficiência energética no município do Huambo. 

2.3.3 - Mestrado em Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente que o 

CENTROP/ISA e a Universidade de Timor-Lorosae iniciaram em 2014. A distância e o 

facto de a maior parte dos alunos não dominar convenientemente o português, tem 

atrasado a fase final em que nos encontramos, que tem a ver com a escrita e 

desenvolvimentos das suas teses. 

2.3.4 – ECIATA – EDULINK II Project - O CENTROP foi convidado pela Universidade de 

Cabo Verde para integrar o projecto “Enhance National & Regional Capacities on Trade 

Policy through the Introduction of a Diploma Training Programme on International 

Agriculture Trade Policy”, liderado pela Universidade Winneba do Ghana. Este projecto 

integra-se num outro mais abrangente “Enhancing Capacities on International 

Agriculture Trade Agreements for Development of Regional Agriculture and Food 

Markets II”, que engloba os seguintes parceiros: College of Agriculture, University of 

Education, Winneba, Ghana; Federal University of Agriculture, Nigéria; University of 

Libéria; Njala Agriculture University, Sierra Leone; Universidade de CaboVerde; Univ of 

The Gâmbia; University of Abomey-Calavi (UAC), Benin; CENTROP/ISA, Universidade de 

Lisboa, Portugal. 
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2.4 - Outras actividades 

2.4.1 – Technical Center for Agricultural and Rural Development (CTA) -O Presidente 

do CENTROP continua membro do Executive Board (EB) do CTA. 

2.4.2 – Programa Reativar do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), 

acolhimento de um estagiário do IEFP - (Manuel Francisco Fortes Monteiro) por 6 

meses com início a 2 de Novembro 2016. 

2.4.3 - Colaboração com Moçambique. Depois de encontros no ISA com as 

Universidades Unizambeze e do Lúrio, que procuraram o CENTROP para estudarem as 

hipótese de colaboração com as respectivas Universidades, os contactos continuaram 

em 2016 e com a Universidade do Lúrio foi possível desenhar um projecto de 

colaboração com os pólos de Nampula e de Unango. 

2.4.4 - “Diretrizes para o apoio à agricultura familiar nos países membros da CPLP -O 

CENTROP, através do seu Presidente, foi convidado 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, foi vertido na sua forma final para ser aprovado 

na Cimeira de Chefes de Estado da CPLP. 

2.4.5 – Comunicação e divulgação – O CENTROP tem hoje um novo site e uma página 

no Facebook, ambas funcionais e actualizadas para maior divulgação. 

 

3. Relatório das Contas do exercício de 2016 

3.1 - Situação económica e financeira 

O CENTROP terminou o exercício de 2016 com um Resultado Líquido do exercício 

negativo de 2.762,50 euros, que compara com o valor, igualmente negativo, em 2015 

de 777,03 euros. O agravamento do Resultado Líquido do Centro deve-se, 

integralmente, a um valor em dívida a receber pela Universidade de Timor, que foi 

reconhecido como incobrável e registado como imparidade (-4.139,87€). 
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Detalhando um pouco mais a análise da Demonstração de Resultados verifica-se que o 

total das Receitas do Centro foi de 73.324,81€ em 2016 e de 75.602,97€ em 2015. Estas 

receitas foram essencialmente constituídas por Vendas e Serviços Prestados e por 

Subsídios à Exploração, representando estes últimos, 17,1% em 2016 e 6,9% em 2015 

do total das receitas recebidas. 

A tendência observada, quer no Resultado Líquido quer nas Receitas do Centro ao 

longo deste exercício, reflecte a persistente 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 71.847,11 em 2016 e de 76.802,46€ em 

2015, sendo que o valor mais expressivo corresponde a “Fornecimentos e serviços 

externos” na percentagem de 96,1% em 2016 e de 76,3%. Por sua vez os “Gastos com 

pessoal” representaram 2,8% em 2016 e 13,1% em 2015. Esta significativa redução dos 

gastos com pessoal prende-se com a reclassificação das despesas com bolsas de estudo 

que passámos a considerar, para efeitos contabilísticos, como “Trabalhos 

especializados”. 

Analisando agora o Balanço Contabilístico devem salientar-se: do lado do Activo, a 

verba de Caixa e Depósitos Bancários no valor de 212.196,97€ em 2016 e de 

274.136,61€ em 2015, 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 no valor de 134.558,78€ em 2016 

e de 194.695,59€ em 2015, 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, mais uma vez 

(já será a terceira tentativa), interceder junto do Instituto Camões para regularizar este 

assunto. 
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Salientamos, ainda, o facto de em 2016, cumprindo o protocolado, termos reconhecido 

e pago o valor do overhead do ISA (10%), no montante de 862,85 €. 

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 procederem ao pagamento das quotas referentes ao triénio de 

2014-2015-2016. 

Por último, acrescentamos que, de acordo com um cálculo bastante aproximado, as 

despesas anuais de funcionamento regular do CENTROP foram estimadas em 10.633,84 

euros (3.690,00 € - Contabilidade; 4.428,00 € - Administração (Cristina Félix); 2.515,84€ 

- Bolseiro /Manuel Monteiro). 

 

3.2 - Demonstrações Financeiras 

Em anexo apresentam-se o Balanço Contabilístico e Demonstração de Resultados por 

Naturezas, ambas apuradas a 31 de Dezembro de 2016. 

 

Lisboa, 13 de Abril de 2017 

 

Pel’ A Direcção do CENTROP 
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ANEXOS 

 

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – 2016 
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