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Estimad@s amig@s, parceir@s e associad@s,

Espero que se encontrem bem de saúde e em segurança.
Iniciamos o ano de 2021 com muita força e muita vontade de continuar esta mudança que a TESE está a viver.
Do ponto de vista de candidaturas a novos projetos e serviços, já finalizámos 9.
Temos novos elementos na equipa, aos quais aproveito para dar as boas-vindas e estamos a trabalhar com força na 
reorganização interna.

Ao nível da visão estratégica para a TESE, mantêm-se os 3 vetores seguintes:

1. Maior diversidade territorial. Estamos presentes em Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, e 
o objetivo é consolidarmos a nossa presença nestes territórios e trabalharmos para termos novos projetos noutros 
territórios. Esta situação foi possível devido a diversas candidaturas, das quais destaco, em Portugal, o Skill’IT, e a 
nível internacional, em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a candidatura ao Procultura.

2. Transferência de competências interpaíses. A TESE em determinados territórios é associada à Energia, noutros aos 
Resíduos, noutros ao Emprego. A estratégia passa por transferirmos competências interpaíses. Se São Tomé é 
muito associado aos Resíduos e mais recentemente à Energia, a nossa intenção é trabalhar no Emprego e no 
Empreendedorismo (caso a candidatura ao Procultura seja aprovada), na Água e no Saneamento.

3. Inovação: Institucional, Social, Tecnológica e de Processos. Temos de continuar a inovar e a dar cartas em todos os 
campos em que atuamos.

De uma forma transversal, estes eixos estratégicos assentam na concretização dos ODS e numa comunicação mais 
intensa e melhor da TESE.
Pretendemos fechar 2021 com um volume de negócios de 2.275.247€, com 44 colaboradores e com um resultado 
líquido previsional de 11.823€.
Contamos convosco para juntos sermos agentes desta mudança.
Saudações Teseanas,



1. Guiné Bissau (GB)



O Programa para a resiliência e as oportunidades socioeconómicas para a Guiné-
Bissau – serviços de água, saneamento e energia - prevê a articulação entre 8 ações
(Ianda Arrus, Ianda Galinhas, Ianda Djuntu, Ianda Lus ku iagu, Ianda Hortas, Ianda
Saúdi, Ianda Kume dritu, Ianda Estradas)

A Ação Lus ku iagu prevê como principais resultados:
- Energia: 1 central fotovoltaica; sistemas de eletrificação básicos em zonas rurais;
- Água: 31 reabilitações em sistemas de abastecimento de água; 6 novos sistemas;
- Saneamento: atividades de saneamento total liderado pela comunidade em 350 

comunidades e 50 escolas; sessões de acompanhamento em 300 comunidades já 
declaradas livres de defecação ao ar livre;

- Formação e capacitação de operadores para a gestão de sistemas de água e 
energia;

- Formação e certificação de técnicos em reparação de bombas e pequenas redes 
de água e sistemas fotovoltaicos;

- Disponibilização de peças de reparação no mercado e uniformização dos 
respetivos preços.

Em 2021, prevê-se:
- concluir a obra de reabilitação do sistema de abastecimento de água na cidade

de Mansoa;
- Concluir algumas obras de reabilitação e/ou construção de sistemas de

abastecimento de água na região de Oio;
- concluir Caderno de Encargos para iniciar a obra da central fotovoltaica, na

cidade de Bolama;
- desenhar a estratégia para a implementação de sistemas de eletrificação na

região de Oio;
- concluir todas as atividades previstas, a nível do Projeto, na componente do

saneamento;
- iniciar a identificação dos operadores para a gestão dos sistemas;
- concluir a formação dos técnicos e iniciar contactos nas localidades-alvo para a

criação de mercados que disponibilizem peças de reparação dos sistemas.

Objetivo:
Beneficiar mais famílias e comunidades rurais e
urbanas numa ação articulada em três setores no
acesso à água, saneamento e à energia, aliados a
uma gestão transparente e eficiente dos serviços,
pretendendo em particular, melhorar a gestão
descentralizada dos serviços de água e energia,
construir e reabilitar infraestruturas de
abastecimento de água e energia, e melhorar as
condições de higiene das comunidades rurais.

Local da intervenção: 
Regiões de Bafatá, Oio e ilha de Bolama 

Duração: 
Junho de 2019  – junho de 2024

Financiadores: 

Parceiros: 

IANDA Guiné! Lus ku iagu



O Projeto de reforço de resiliência na fileira do arroz nos setores de Bafatá e
Contuboel, dentro do Programa UE-AINDA (Ações Integradas para a Nutrição e
Desenvolvimento Agrícola) pretende contribuir para a melhoria dos rendimentos
dos produtores por meio de várias intervenções na cadeia reprodutiva de arroz,
através de sistemas de irrigação descentralizados com recurso a energia solar.
Os principais resultados esperados prendem-se com o aumento da produção de
arroz através de técnicas de agricultura sustentável e a implementação de produtos
financeiros que permitam amortizar e mitigar os choques externos.

Em 2021, prevê-se:
- executar a obra de instalação dos sistemas de irrigação nas bolanhas de

Wassadu e Gadamaio;
- executar a obra de reforço e preservação do perímetro das bolanhas;
- formar os produtores em técnicas de agricultura sustentável;
- criar um modelo de gestão que permita a sustentabilidade dos sistemas;
- fazer seguimento e avaliação do impacto do Programa Piloto de produtos

financeiros.

Objetivo: 
Melhorar a segurança alimentar dos Pequenos 
Produtores de arroz na região de Bafatá

Local da intervenção: 

Região de Bafatá, Setores de Bafatá e Contuboel

Duração:
Julho 2016 – julho de 2022 

Financiadores:

No ARRUZ, No LABUR

Projeto de reforço de resiliência na fileira do arroz nos 
setores de Bafatá e Contuboel



Estudo de impacto ambiental e social do projeto de 
aproveitamento hidroelétrico do Saltinho no rio 

Corubal na Guiné-Bissau

O serviço de consultoria para elaboração de um estudo de impacto ambiental e
social, no âmbito do “Projet Hydroelectrique de Saltinho sur le fleuve Corubal
en Guinee Bissau” tem como principal objetivo avaliar a viabilidade ambiental e
social do Projeto.

As atividades principais são as seguintes:
- Examinar os estudos ambientais e sociais elaborados antes do Projeto
- Recolher e analisar dados para avaliar a viabilidade ambiental e social do

Projeto
- Determinar a melhor alternativa possível e viável para o Projeto, do ponto de

vista ambiental e social, numa lógica de redução de impacto.

Em 2021, a TESE dará suporte logístico e administrativo à equipa responsável
pela implementação do estudo e estabelecerá os contactos institucionais
necessários junto das autoridades locais.

Objetivo:
Apoiar no levantamento de dados e contactos
institucionais para a viabilidade técnica,
económica, financeira, tarifária e institucional do
desenvolvimento hidroelétrico do Saltinho.

Local da intervenção: 
Região de Bafatá

Duração: 
2019 – 2021

Cliente: 



Assistência técnica na implementação e 
acompanhamento de projetos no setor elétrico no 

âmbito do GEF - Guiné-Bissau

O Projeto tem como principal objetivo contribuir, significativamente, para a
necessária transformação do setor elétrico da Guiné-Bissau e para a sua
sustentabilidade.

Os resultados principais esperados são:

- assistência técnica a três projetos financiados, no âmbito do Mecanismo de
Energia Renovável da CEDEAO (EREF), utilizando energia solar fotovoltaica para
promover usos produtivos;

- criação de uma rede de formadores.

Em 2021, a TESE irá fazer seguimento dos trabalhos em curso, no terreno, no
âmbito dos três Projetos e reforçar a base de dados da rede de formadores.

Objetivo:

Prestar assistência técnica na implementação e 

acompanhamento de projetos no setor elétrico no 

âmbito do GEF Guiné-Bissau.

Local da intervenção:

Setor Autónomo de Bissau e região de Gabú

Duração:
2019 -2021

Cliente: 



Assistência técnica ao Projeto dos 
transportes rurais na Guiné-Bissau

O Projeto tem como principal objetivo melhorar o acesso físico da população
rural aos mercados e serviços sociais em áreas selecionadas.

Os resultados principais esperados da assistência técnica são:

- implementar ações ao nível socioeconómico e prestar assistência ao
escritório local do Projeto;

- recrutar, contratar e supervisionar um perito local socioeconómico e um
assistente de projeto.

Em 2021, a TESE irá recrutar e contratar os recursos humanos previstos, bem
como gerir e dar seguimento às suas ações dentro do quadro da assistência
técnica.

Objetivo:

Prestar assistência técnica ao setor dos 

transportes e infraestruturas na Guiné-Bissau, no 

âmbito do Projeto dos transportes rurais.

Local da intervenção: 

Setor Autónomo de Bissau

Duração:
2021 - 2023

Cliente: 



2. MOÇAMBIQUE (MZ)



RESPI

O projeto é implementado numa consórcia pela Tese e Helpo, visa dar resposta
às necessidades das zonas afetadas pela passagem do Ciclone Idai, no Posto
administrativo de Dombe, Província de Manica.

Resultados Esperados:
- Posto de Saúde e Centro de Saúde de Dombe dotados com sistemas

ecológicos e resilientes de aproveitamento dos recursos
- Revitalizadas e/ou criadas redes de formação e sensibilização comunitária nas

áreas da saúde e segurança alimentar e nutricional e higiene comunitária
- Comunidade informada sobre questões relevantes para a manutenção da

higiene comunitária, segurança alimentar e um bom estado nutricional das
MGL e crianças dos 0 aos 59 meses

Atividades Programadas para 2021:
- Sensibilizar para o bom uso das infraestruturas e das instalações de higiene
construídas e boas práticas associadas ao uso das mesmas
- Capacitar os técnicos para O&M de infraestruturas de energia e

abastecimento de água no Centro e Posto de Saúde de Dombe
- Operacionalizar as redes de ativistas na área da segurança alimentar e

nutricional e higiene comunitária
- Formular uma campanha de informação, educação e comunicação (IEC) para

higiene e saneamento, e capacitar os ativistas para a sua realização
- Implementar a campanha de IEC para a higiene e saneamento comunitários,

com vista à proteção da saúde pública nos reassentamentos

Objetivo:
Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde
e população pós Idai, na região do Dombe

Local da intervenção:
Dombe, Manica-Moçambique

Duração: 
fevereiro 2020 – janeiro 2022

Financiador: 

Parceiros: 
Helpo
IPMMI - Instituto das Pequenas Missionárias de 
Maria Imaculada
Direção Provincial de Manica (DPS)



3. PORTUGAL (PT)



CLDS4G SDR
Contrato Local de Desenvolvimento Social, 4ª Geração, São Domingos de Rana

Objetivo:
Promoção da inclusão social dos cidadãos, 
aumento da empregabilidade e qualificação, 
combate a situações críticas de pobreza 
(particularmente a infantil) e de exclusão social, 
promoção da inclusão ativa das pessoas com 
deficiência e incapacidade.
Assenta numa forte execução em rede, 
potenciando as parcerias entre o sector público e 
o privado e fortalecendo a ligação entre as 
intervenções a desenvolver e os instrumentos 
disponíveis no Município.

Local da intervenção: 
São Domingos de Rana, Cascais

Duração:
maio 2020 – abril 2023

Financiadores:

Parceiro:

Em 2021, tanto para o eixo 1 “Emprego, formação e qualificação” como para o
eixo 2 “Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil”,
pretende-se implementar várias ações de grupo presenciais, que não foram
possíveis até agora e que são determinantes para criar proximidade junto das
comunidades de intervenção e chegar mais facilmente aos diferentes
destinatários do programa.

Resultados esperados (envolvimento de destinatários em diferentes ações):

• 40 jovens (15 aos 29 anos) em situação ou risco NEET
• 50 pessoas em situação de procura de emprego
• 10 estudantes do ensino secundário
• 10 entidades empregadoras de São Domingos de Rana
• 60 estudantes do ensino básico
• 80 famílias

Atividades:

• Sessões de grupo para desenvolvimento de competências pessoais e sociais
para a empregabilidade

• Sessões individuais com técnicas de coaching de apoio à empregabilidade
• Sessões de sensibilização junto das entidades empregadoras para um

recrutamento inclusivo e adoção de medidas ativas de emprego
• Sessões de esclarecimento junto da população migrante sobre questões de

direitos laborais
• Sessões individuais e de grupo com famílias para desenvolvimento de

competências parentais
• Sessões de grupo com crianças e jovens, através de técnicas de teatro de

intervenção, para potenciar a sua participação cívica e política



FatorC
Programa de Desenvolvimento de Local de Base Comunitária (DLBC)

Numa fase de maturidade do programa, prevê-se que 2021 seja um ano de
consolidação da presença do FatorC no concelho de Cascais, nomeadamente nas
freguesias em que atua, através do acompanhamento de beneficiários cujas
candidaturas foram aprovadas em 2020, do lançamento de um novo Aviso de
Candidatura, da organização de eventos que promovam o território e de encontros
que estimulem a criação de sinergias na comunidade.

Como tal, estão previstas as seguintes atividades:

• Acompanhamento de 25 novas empresas e organizações da economia social
com candidaturas aprovadas nos concursos de 2020 – “+CO3SO Emprego
Urbanos” e “Projetos Inovadores/Experimentais na Área Social”;

• Conclusão dos projetos pelas beneficiários do concurso SI2E e respetivo
acompanhamento pela equipa;

• Lançamento de um novo Aviso de Candidatura “Programa de Apoio à Produção
Nacional”, análise das respetivas candidaturas e início do acompanhamento dos
projetos aprovados;

• Realização de 2 “Sessões de Matching” – conversas online sobre temas
relevantes para o território, com oradores especialistas;

• Realização de um grande Evento Empresarial, “Cascais CONECTA” – um ciclo de
conferências, no qual se pretende promover o tecido empresarial do território e
debater temas centrais, e que contará com a presença de figuras públicas,
empreendedores locais e representantes de instituições e empresas.

Objetivo:
Estimular a coesão social e económica em
Alcabideche e São Domingos de Rana, através da
criação de emprego e do apoio à transição dos
jovens para a vida ativa. O Grupo de Ação Local
(GAL), composto por 47 entidades, é responsável
pela gestão dos Fundos Comunitários.

Local da intervenção:
Alcabideche e São Domingos de Rana (Cascais)

Duração:
janeiro 2017 – junho 2022

Financiadores: 

Parceiros:
47 parceiros do GAL, incluindo autarquias locais, 
entidades públicas, empresas e entidades da 
economia social do concelho de Cascais.



Job Tours 

Objetivo:
Promover competências de empregabilidade em 
30 jovens migrantes e/ou com histórico migrante, 
por forma a aumentar a sua inclusão 
socioprofissional.

Local da intervenção: 
Porto

Duração:
outubro 2020 – setembro 2021

Financiador:
Prémio BPI “La Caixa” Solidário 2020

Parceiros:

O Problema Social:
Pessoas migrantes apresentam dificuldade acrescida de integração socioprofissional, 
colocando-as em maior risco de pobreza e exclusão social (+ 6,1 p.p. que os 
nacionais).

A solução:
O JOB TOURS é um programa de capacitação intensivo e de abordagem integrada, 
que pretende promover o desenvolvimento de competências de procura de emprego 
em PT junto de 30 jovens migrantes. Assenta em workshops e experiências “Job 
Tours” (visitas a empresas de Recursos Humanos) e na sensibilização de profissionais 
de RH para os constrangimentos desta população. O destino da viagem será: jovens 
mais capazes de traçar os seus caminhos, definir os seus projetos de vida, sob 
condições de maior igualdade!

As atividades:
• Processo de seleção – 32 pessoas selecionadas;
• Sessão Take-Off (arranque do programa);
• 8 sessões de Check In e Check Out (workshops de desenvolvimento de 

competências de procura de emprego);
• 4 Job Tours (visitas informativas e práticas dinamizadas por empresas de Recursos 

Humanos);
• Sessão de  Landing (encerramento do programa);
• Um guia de boas práticas de recrutamento, seleção e integração de pessoas 

migrantes para profissionais de RH;
• Um guia sobre metodologia Job Tours para profissionais de intervenção na área;

O impacto:
• Desenvolvimento de competências de procura de trabalho em PT em 75% dos

participantes;
• Profissionais de RH mais sensibilizados para recrutamento de jovens migrantes.



Skill’IT

Projeto inovador que cria um ponto de encontro digital entre jovens e
competências chave para o mercado de trabalho. Assente numa metáfora
musical, os/as jovens vão poder escolher as experiências de desenvolvimento
de competências que querem frequentar, criar as suas próprias playlists e ir
ganhando pontos no seu “perfil de skills”. Espera-se que a plataforma tenha
mais de 350 utilizadores/as e que 70 jovens em situação NEET / risco NEET
participem em pelo menos uma experiência.

Atividades 2021:

• Desenvolvimento plataforma digital
• Desenvolvimento estratégia de comunicação
• Desenvolvimento do sistema de avaliação
• Identificação de experiências/entidades locais
• Lançamento da plataforma digital (incluindo eventos de lançamento)
• Apoio / Helpdesk a utilizadores da plataforma
• Dinamização das experiências Skill’IT que são da responsabilidade TESE

(apoio individualizado para apoio à definição de objetivos profissionais e
workshops em soft skills)

• Gestão das redes sociais do projeto

Objetivo:

Melhorar a empregabilidade jovem através da 

criação de uma plataforma digital inovadora que 

irá congregar oportunidades para o 

desenvolvimento de competências transversais.

Local da intervenção:

Área Metropolitana de Lisboa

Duração:
outubro 2020 - setembro 2022

Financiadores: 

Parceiros:



Tours 2 the Future

O Tours 2 the Future (T2F) integra o programa das Academias Gulbenkian do
Conhecimento, tendo como objetivo preparar os jovens de hoje com
competências sociais e emocionais que são chave para os desafios do futuro,
nomeadamente a nível profissional.

No final do projeto, espera-se que:
• 75% dos participantes aumentem as competências-alvo de Comunicação,

Resolução de Problemas e Adaptabilidade;
• 90% dos participantes aumentem o seu conhecimento sobre o mercado de

trabalho, alargando a sua rede de referências positivas.

O T2F tem duas ações principais - Skill Tours (workshops de soft skills em
contexto de aula) e Job Tours (visitas online a empresas) – sendo que em 2021
serão implementadas as seguintes atividades:

• 28 Skill Tours, em formato online e presencial;
• 14 Job Tours com 5 empresas e profissionais, em formato online;
• 4 sessões de encerramento e balanço com os participantes;
• Focus group com parceiros;
• Aplicação dos instrumentos de avaliação e monitorização e sistematização

dos respetivos resultados;
• Desenvolvimento do guia final da metodologia;
• Preparação da estratégia de sustentabilidade do projeto.

Objetivo:
Ampliar as oportunidades de realização pessoal e 
profissional de 100 alunos/as dos 13 aos 18 anos 
de Cascais através do desenvolvimento de 
competências sociais e emocionais até setembro 
de 2021.

Local da intervenção: 
Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo, São 
Domingos de Rana, Cascais

Duração: 
outubro 2020 – setembro 2021

Financiador:

Parceiros:



Avaliação Digit@emprego.on

Este é um serviço de consultoria que une 2 áreas de expertise da TESE –
empregabilidade e avaliação de projetos sociais. Com base em métodos
quantitativos e qualitativos pretende-se avaliar os resultados do projeto
Digit@emprego.on atendendo aos seus 3 públicos alvo – pessoas em situação
de desemprego; entidades empregadoras e técnicos locais de apoio à
empregabilidade.

Atividades 2021:

• Reuniões e entrevistas de kick-off com equipa do projeto
• Desenvolvimento da teoria da mudança
• Elaboração do referencial e plano operacional de avaliação
• Desenvolvimento dos instrumentos de avaliação (inquéritos e focus group)
• Recolha e análise dos dados
• Relatório final de avaliação com identificação de recomendações para o

futuro.

Objetivo:

Avaliar os resultados do projeto 

Digit@emprego.on que visa promover a inserção 

profissional de pessoas em situação de 

desemprego de Carnide através da criação de uma 

app que faça uma ponte simples entre candidatos 

e empregadores. 

Local da intervenção: Lisboa

Duração:
Fevereiro a dezembro 2021

Cliente: 

mailto:Digit@emprego.on
mailto:Digit@emprego.on


Estratégia de angariação de fundos

Objetivo:
Definição de uma estratégia de envolvimento da 
Fundação Vodafone em linhas de financiamento 
nacionais e internacionais para a Educação e 
Saúde.

Local da intervenção: 
Portugal Continental

Duração:
Março 4 – abril 4

Cliente:
Fundação Vodafone

Enquadramento:

A Fundação Vodafone Portugal (FVP) pretendia participar em linhas de
financiamento nacionais e internacionais, como potencial beneficiária, mas
também como organização parceira e/ou investidora nas linhas. Em linha com a
sua estratégia de responsabilidade social, as temáticas de interesse eram a
Educação (em crianças/jovens dos 6 aos 12 anos) e o desenvolvimento de
aplicações digitais que contribuam para a área da saúde e/ou melhoria da
qualidade de vida das pessoas.

Tendo presente o período de mudança de quadros de financiamento a nível
nacional e internacional, foi solicitado apoio na identificação e análise de
informações-chave para apoiar a traçar a estratégia de envolvimento em linhas de
financiamento nacionais e internacionais nos próximos 5 anos.

Atividades:
• Mapeamento dos principais financiadores de projetos no setor da

Educação e Saúde – Identificação dos principais financiadores disponíveis
para financiar projetos implementados em Portugal; Priorização de
potenciais financiadores

• Macro tendências da oferta do financiamento - Definição de uma grelha
dos variáveis a analisar de tendências prospectivas e elaboração de análise
sobre as tendências prospectivas das oportunidades de financiamento

• Potencias linhas de financiamento para a Fundação - Definição de variáveis
a analisar nas linhas de financiamento disponíveis; Desk review para a
identificar linhas de financiamento; Categorização das linhas de
financiamento identificadas de acordo com as prioridades/estratégia da
Fundação.



Sustentabilidade para o Impacto

Objetivo:
Reforço da auto-sustentabilidade financeira da 
TESE, potenciando expertise e competências 
internas da TESE nas áreas de consultoria e 
sustentabilidade de impacto; e capacitação de 
players do lado da procura do mercado de 
financiamento (profissionais da EconomiaSocial) e 
do lado da oferta (profissionais das entidades 
financiadoras) através das formações realizadas. 
Aumentar o volume de receitas próprias da TESE, 
aumentando a autonomia na tomada de decisão 
de investimento da organização.

Local da intervenção: 
Portugal e Estrangeiro

Duração:
Abril 2021 – Março 2024

Financiador:

Enquadramento:

A TESE, tendo como meta a sua melhoria contínua, elaborou um diagnóstico
organizacional, que permitiu identificar as principais necessidades e
potencialidades internas. A gestão financeira foi identificada como um domínio a
reforçar, reconhecendo-se uma forte dependência de subsídios públicos. Por
outro lado, foram reconhecidos como pontos fortes: o elevado expertise na área
das estratégias de financiamento decorrente da experiência em consultoria e
GEOfundos; experiência na criação de programas de formação com base em
metodologias práticas/não formais; etc. Para potenciar o desempenho e impacto
social da TESE foi proposto, integrado no plano de ação, a criação de um negócio
social de formação em sustentabilidade de impacto, destinado a ONG's,
empreendedores sociais e potenciais financiadores.

Atividades - 1º ano:

• Análise de mercado e produção de conhecimento - Desenvolvimento de
investigação sobre modelos de financiamento de ONG e identificação de
boas práticas do lado da procura e oferta do mercado de financiamento;
diagnóstico do gap de competências em angariação e gestão de
financiamento dos profissionais das ONG em Portugal e na Europa; e
avaliação dos conhecimentos de filantropia de impacto dos financiadores;
Formação para formadores e autocapacitação avançada em angariação de
fundos

• Desenvolvimento de 2 produtos de formação (Português e Inglês)-
Preparação dos planos e metodologia e conteúdos físicos e digitais

• Definição de Estratégia de Marketing
• Lançamento dos produtos de formação (piloto)
• Avaliação de impacto.



GEOfundos
www.geofundos.org

A GEOfundos é uma plataforma digital que agrega a informação disponível sobre
as oportunidades de financiamento para empreendedores e organizações da
economia social, contribuindo para o reforço das competências destas
organizações para que sejam melhor sucedidas no processo de procura de
financiamento.
Por outro lado, capacita empreendedores e profissionais das organizações no
processo de elaboração de candidatura através de ações de formação que
dinamiza.

Durante o ano de 2021, está prevista a continuidade de dois pacotes de
subscrições, por mais um período de 1 ano, a venda de novos pacotes e um
crescimento de cerca de 50% do número de formações.

Principais atividades a realizar em 2021:

• Pesquisa de oportunidades de financiamento para organizações da economia
social e colocação da informação na plataforma da GEOfundos

• Realização Webinars exclusivos para subscritores e para novos
empreendedores/organizações interessadas

• Realização de formações “Como elaborar candidaturas de sucesso?”

• Identificação, desafio, negociação e venda de pacotes de subscrição e de
formações junto de entidades financiadoras privadas e municípios

Objetivo:
Promover o matching entre a oferta e a procura no 
mercado de financiamento de empreendedores e 
organizações da economia social através de uma 
plataforma digital (www.geofundos.org) e 
formação

Local da intervenção: 
Portugal

Duração: 
Desde maio 2016 

Financiadores iniciais: 

Parceiros iniciais:

No fim de 2020, o consórcio GEOfundos é 
composto pela TESE e a Stone Soup



Social Innovation Capacity

O Social Innovation Capacity é um programa de capacitação que visa estimular a
inovação social junto de profissionais das organizações sociais, reforçar
capacidades em áreas de gestão chave e competências digitais dado o
crescimento exponencial da proporção de momentos “digitais “ no nosso dia a
dia e o potencial do digital no aumento da eficiência e do impacto das ações da
organizações

Pretende-se lançar este programa no ano de 2021 com vista a capacitar 20
organizações sociais portuguesas. Prevê-se uma 2ª edição no ano seguinte, com
a capacitação de mais 20 organizações.

A metodologia de capacitação assenta em 4 componentes: Formação, Task
Forces, Consultoria e Mentoria. As áreas temáticas core são: a Inovação Social,
Negócios Sociais, Liderança e Governação, Digital e o Safeguarding.

Principais atividades a realizar em 2021:

• Inquérito aos participantes

• Diagnóstico sobre as competências das organizações sociais

• Sessões de Formação

• Sessões de Task Force

• Projetos de consultoria

• Sessões de Mentoria

• Evento publico

• Produção de um livro

• Relatório de avaliação

Objetivo:
Aumentar o foco na Inovação, na eficiência, e na 
sustentabilidade; promover o trabalho em rede e 
aumentar as parcerias das organizações sociais em 
Portugal.

Local da intervenção: 
Portugal

Duração: 
2 anos

Financiador inicial: 

Parceiros:

45% do orçamento financiado.
A definir novos financiadores.



4. São Tomé e Príncipe



Estratégia de comunicação para redução das perdas 
comerciais de energia

Objetivo: 
Desenhar e implementar uma estratégia de 
comunicação para dar resposta às perdas 
comerciais da Empresa de Água e Eletricidade 
(EMAE) na distribuição e fornecimento de energia 
elétrica

Local da intervenção:
São Tomé e Príncipe

Duração: 
abril de 2018 – maio de 2021

Financiador/Cliente: 

Parceiro:

Esta estratégia tem como objetivo principal diminuir as perdas comerciais da EMAE

na distribuição de energia elétrica através de mudança de comportamentos do lado

da oferta (melhorar o serviço de apoio ao cliente prestado pela EMAE) e da procura

(redução da % de perdas comerciais devido ao roubo, reduzir a % do valor em dívida

de clientes que não pagam a conta da energia elétrica e aumentar o consumo

eficiente e consciente da energia elétrica), aumentando o nível de confiança do

serviço prestado.

Atividades previstas para 2021:

• Realizar campanha de mobilização comunitária que inclui visitas domiciliárias e

atividades escolares;

• Implementar atividades de advocacia;

• Criar e divulgar conteúdos associados a estratégia;

• Capacitar os funcionários da EMAE;

• Definir e implementar o modelo de descentralização da EMAE;

• Definir e implementar plano de ação de investimento comunitário.



Elaboração de estudos, projetos e cadernos de encargos para a 
ligação da central solar na ilha do príncipe 

PRASEP - Projeto de Remodelação e Ampliação do Sistema Elétrico do Príncipe

Este projeto insere-se no atual debate sobre o acesso à energia, que assume um

papel preponderante na redução da pobreza e desigualdade e promoção do

crescimento inclusivo. Está orientado para desenhar e implementar uma

intervenção integrada de forma a garantir as adequadas condições e evitar

constrangimentos na receção e distribuição de energia.

A abordagem adotada assente em quatros eixos: 1) rede de distribuição (ligação da

central PV e respetivo reforço, remodelação e ampliação); 2) gestão de energia; 3)

capacitação dos operadores; 4) sensibilização dos clientes, permitirá reduzir as

perdas de energia, melhorar a qualidade do serviço e otimizar o custo da energia.

Os estudos de base, projetos e Cadernos de Encargos, para a execução das obras, 

permitirão a ligação da central solar fotovoltaica a ser construída na ilha do 

Príncipe. No ano de 2021, serão definidas as especificações técnicas das soluções e 

serão entregues os projetos de execução e cadernos de encargos para:

• Ligação da central solar à rede de distribuição MT (média tensão) primária;

• Reforço da rede de distribuição secundária MT - postos de transformação

MT/BT (baixa tensão);

• Ampliação da rede de distribuição secundária MT – postos de transformação

MT/BT, redes de BT e ligação de clientes;

• Implementação de sistemas de controlo e gestão de energia.

Objetivo:
Garantir as condições de ligação da Central Solar, 
que permitam o fornecimento em contínuo e pela 
totalidade da energia (produzida e/ou acumulada) 
por esta Central à Rede de Distribuição

Local da intervenção: 
Príncipe, São Tomé e Príncipe

Duração: 
junho 2020– março 2022

Financiador/Cliente: 

Parceiros:



Pro’Talento
Programa Procultura

Objetivo: Promover a empregabilidade de músicos 
e artistas cénicos em STP e CV e o potencial 
económico das áreas artísticas através da criação 
de “incubadoras de talento”.

Local da intervenção:
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde

Duração: 
junho de 2021 – maio 2024

Financiador: 

Parceiros:

Inserido no âmbito do Pograma ProCultura, o Pro’Talento pretende capacitar jovens

e mulheres nas áreas da música e artes cénicas e desenvolver as competências

empreendedoras dos artistas para contribuir para uma maior profissionalização e

valorização do setor. Espera-se o envolvimento de mais de 200 jovens e mulheres

artistas.

Atividades 2021:

• Mapeamento dos artistas

• Desenvolvimento da plataforma digital Pro’Talento - mapa de talentos que servirá

de cartão de visita para potenciais entidades empregadoras

• Preparação das incubadoras

• Desenvolvimento estratégia de comunicação

• Definição de instrumentos de avaliação e ferramentas de monitorização

• Dinamização da 1ª edição de formação técnica a artistas

• Dinamização da 1ª edição do bootcamp de empreendedorismo

• Follow-up aos projetos de negócio dos participantes
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