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Direção Estatutária 

A TESE fez no ano passado 16 anos de existência. 

As Organizações são como as pessoas, também, têm dores de crescimento. 

A TESE está a passar da adolescência para a maioridade e tem novos desafios. É com esse espírito, aberto, 

comprometido e empenhado que está a fazer essa passagem. 

Todas as transformações implicam constrangimentos e a TESE, também, sofre deles. 

Constrangimentos a nível da estagnação dos rendimentos. Constrangimentos na adequação das equipas 

às novas exigências o que implica ajustamentos entre competências existentes e exigidas, técnicas e relaci-

onais. Constrangimentos no Âmbito da organização da estrutura o que obriga a uma melhor definição dos 

processos e a uma racionalização e desenho dos mesmos. 

É um tempo de aposta e viragem. 

Temos uma Equipa de colaboradores com qualidade, capacidade e compromisso com as pessoas, com a 

sua missão e por isso é uma equipa dedicada, envolvida e muito atuante. Este ativo é uma mais valia inesti-

mável. Traz valor acrescentado ao que fazemos, através das respostas que damos, todos os dias, quer seja 

na área da empregabilidade com os jovens, da capacitação do setor social ou na promoção de projetos 

que permitam acesso a serviços de Água, Resíduos e Energia, com um forte enfoque no contexto local e no 

reforço mútuo de competências. 

Temos mais candidaturas elaboradas, o nosso pipeline cresceu, e mais projetos aprovados. Temos melhores 

projetos na medida em que têm orçamentos com maior volume financeiro. 

Tal significa que temos futuro. Poderemos comprimir melhor a nossa missão e poderemos contribuir mais e 

melhor para o bem-estar das pessoas, sejam elas os nossos públicos ou os nossos colaboradores 

É o que espelha o nosso Plano de Atividades e Orçamento para 2019, de forma clara.  



TESE PARA O  

FUTURO 



SOBRE A TESE 

A TESE – Associação para o Desenvolvimento pela 

Tecnologia, Engenharia, Saúde e Educação, é uma 

associação sem fins lucrativos de direito privado, com o 

estatuto jurídico de Organização Não Governamental para 

o Desenvolvimento (ONGD).  

Tem como Missão “Criar e implementar respostas 

inovadoras que melhor promovam o desenvolvimento 

social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de 

vida”. 

Guia a sua atuação com vista a contribuir para as metas 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, intervindo 

nos setores da Água, Saneamento & Higiene (WASH), 

Energia, Empregabilidade, Gestão de Resíduos e 

Capacitação do Setor Social. 



INOVAR COM IMPACTO 

ESTRATÉGIA 2019-21 

Partindo da missão da TESE, propõem-se três Objetivos Estratégicos 

[OE] para a atuação da organização no próximo triénio, 

resultantes do processo interno de reflexão estratégica levado a 

cabo em 2018: 

OE1 Lançar projetos&serviços que permitam à TESE transferir know 

how entre países e intervir de forma intersetorial em novos 

setores complementares aos atuais; 

OE2 Alargar o âmbito geográfico de intervenção da TESE a novos 

territórios na GB e PT e a um novo país (mantendo a presença 

nos atuais territórios); 

OE3 Assegurar o  equilibrio financeiro (Resultado Líquido maior que 

zero e reforço da Situação Patrimonial) em 2019  e aumentar 

o volume de receitas global para 3M€ até 2021, através do 

reforço da capacidade interna da TESE nas áreas Financeira, 

Comercial, Comunicação  e Gestão de RH. 

Os objetivos estratégicos traçados (OE1 e OE2) visam a inovação 

incremental — i.e. a consolidação do posicionamento da TESE 

como “especialista” nos setores em que atua, aliada à exploração 

de novos setores complementares —  e aumento do impacto da 

TESE, nomeadamente através da entrada em novos territórios.   

Os mesmos só serão possíveis tendo por base o reforço da 

capacidade interna, com vista ao reequilíbrio e sustentabilidade 

económico-financeira da organização [OE3]. 



OE1. LANÇAR PROJETOS & SERVIÇOS QUE PERMITAM À TESE TRANSFERIR 

KNOW HOW ENTRE PAÍSES E INTERVIR DE FORMA INTERSETORIAL EM 

NOVOS SETORES COMPLEMENTARES AOS ATUAIS 

Objetivos específicos  

País 

1.1. Lançar pelo menos um novo projeto ou serviço na Guiné-Bissau  

de Gestão de Resíduos (transferindo know how de STP) e/ou Biodi-

versidade até dez. 2020 

1.2. Lançar pelo menos um novo projeto ou serviço em Moçambi-

que de Empregabilidade, WASH e/ou Gestão de Resíduos 

(transferindo know how de PT e/ou STP) até dez.2019  

1.3. Lançar pelo menos um novo projeto ou serviço em Portugal 

de Migrações, Empregabilidade de pessoas no ativo (i.e. 

empregadas) e/ou Avaliação de impacto até jun.2020  

 

1.4. Lançar pelo menos um novo projeto ou serviço em São 

Tomé e Príncipe de Adaptação às alterações climáticas 

(nomeadamente i r r igação e agr icul tura) e/ou 

Empregabilidade (transferindo know how de PT) até 

jun.2020  

Novos setores 



OE2. ALARGAR O ÂMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENÇÃO DA TESE A 

NOVOS TERRITÓRIOS NA GB E PT E A 1 NOVO PAÍS ATÉ 2021 

(MANTENDO A PRESENÇA NOS ATUAIS TERRITÓRIOS) 

Objetivos específicos  

País 

2.2. Intervir em dois novos territórios na Guiné-Bissau, implementando projetos e/

ou serviços nos mesmos por um período mín. de 5 anos, a iniciar até 2019   

2.3. Abrir um novo escritório da TESE localizado em Bissau em 2019 

2.4. Assegurar a renovação do ciclo de projeto pós-2020 para os distritos de Lis-

boa e Porto, garantindo no mínimo um projeto e/ou serviço em cada um des-

tes territórios em 2021  

2.5. Intervir em três novos distritos em Portugal em 2019, preparando a interven-

ção sustentada pós-2020 em pelo menos 1 dos novos territórios  

2.1. Reativar a intervenção em Cabo-Verde, iniciando um novo serviço até 

jun.2020  

2.6. Iniciar intervenção (com projetos e/ou serviços) num novo país até 2021  



OE3. ASSEGURAR O  EQUILÍBRIO FINANCEIRO (RL>0, CF>0 E REFORÇO DA SITUAÇÃO PATRIMONI-

AL) EM 2019  E AUMENTAR O VOLUME DE RECEITAS GLOBAL PARA 3M€ ATÉ 2021, AT-

RAVÉS DO REFORÇO DA CAPACIDADE INTERNA DA TESE NAS ÁREAS FINANCEIRA, 

COMERCIAL, COMUNICAÇÃO  E GESTÃO DE RH 

Objetivos específicos  

Área 

3.1. Aumentar n.º de candidaturas&propostas apresentadas por ano e taxa de aprova-

ção (face ao triénio 2015-2018), assegurando 50% de novos financiadores e clientes 

em GB e STP, de modo a diversificar fontes de financiamento 

Comercial 

3.3. Reestruturar o departamento financeiro (UCG), com vista a aumentar a sua qualida-

de (RH e meios de trabalho) até dezembro 2019 
Financeira 

3.7. Aumentar a visibil idade externa da TESE, definindo e implementando a estratégia 

de comunicação até 2020  
Comunicação 

3.8. Profissionalizar a Gestão RH, assegurando um RH qualificado afeto à área, até 

jun.2021  
Gestão RH 

3.4. Assegurar um saldo de caixa permanente para cobrir as necessidades mensais da 

atividade da TESE até 2021 
Financeira 

3.2. Garantir que todos os novos serviços apresentam margem bruta mínima de 30%  Comercial  

3.5. Garantir que todos os projetos apresentam uma margem bruta positiva (>0)  Financeira 

3.6. Garantir o aumento da margem líquida por país (6% em 2019; 9% em 2020/21)   Financeira 



PLANO DE ATIVIDADES 

2019 



Considerando os objetivos estratégicos traçados, 2019 será um ano para reforçar a capacidade comercial 

[OE1 e OE3] e reestruturar o departamento financeiro (UCG) [OE3] com vista a recuperar do resultado finan-

ceiro negativo de 2018 e alcançar progressivamente o reequilíbrio económico-financeiro da TESE. 

No que diz respeito às candidaturas e propostas a apresentar (área comercial) este ano será dado especial 

enfoque  à criação de oportunidades em São Tomé e Príncipe e em Moçambique[OE1], nomeadamente 

em setores nos quais a TESE já atua em outras geografias (promovendo a transferência de know how interno) 

com vista a assegurar a renovação do ciclo de intervenção da TESE nestes países. Procurar-se-á ainda iniciar 

a identificação de oportunidades de intervenção num novo país.  

Na Guiné-Bissau e em Portugal, a implementação da estratégia em 2019, centrar-se-á no alargamento da 

atuação da TESE a novos territórios [OE2], através, nomeadamente, do lançamento de novos projetos já 

contratualizados (“PROGB” e “Training 2 Work”, respectivamente).  Em 2019 a estratégia comercial para estes 

países visará a identificação de futuras oportunidades de atuação em novos sectores.  

Finalmente, tendo por base a ótica de inovação incremental da Estratégia proposta para 2019-21, este será 

ainda um ano de continuidade de vários projetos estratégicos  iniciados em 2017/18,  descritos nas páginas 

seguintes.  

 

 

Enquadramento geral 



PROJETOS&SERVIÇOS* EM 2019 

Portugal 

7 projetos & serviços [vs 7 em 2018] 

  2 novos 

3 projetos & serviços [vs 3 em 2018] 

 1 novo 

[2 projetos concluídos) 

  

Guiné-Bissau 

2 projetos &serviços [vs 2 em 2018] 

 1 novo [WASH + Energia] 

1 projeto [vs 2 em 2018] 

 

São Tomé e Príncipe 

1 serviço [vs 2 em 2018]  

1 projeto [vs 1 em 2018]  

 

Angola e Namíbia 

1 serviço [vs 1 em 2018] 

1 serviço [vs 1 em 2018] 

* Projetos&Serviços a decorrer ou já aprovados 



janeiro 

         abril 

dezembro julho 

         outubro 

PADSAE [GB] 

Projeto e Construção de Rede e Ligações domiciliárias na Cidade de Malanje [AO] 

PRO GB [GB] - novo projeto 

Estratégia para reduzir as perdas comerciais em São Tomé e Príncipe [STP] 

Interligação potencial de transmissão entre os sistemas elétricos de Angola e Namíbia [AO] 

AINDA: No Arruz No Labur [GB] 

ComNetNEET  [PT] 

Estudo dos jovens em situação NEET no Porto [PT] 

FatorC—DLBC [PT] 

CALENDÁRIO 2019* 

* Projetos&Serviços a decorrer ou já aprovados 



Título de Impacto Social Faz-Te Forward [PT] 

ORIENTA.TE E7G [PT] - renovação ciclo projeto  

Training 2 Work: Joint Action Plan [PT] - novo projeto 

VdA Spring School ‘19 [PT] 

+VALORES [STP] 

Capacitação para o Investimento: UDCPM [PT] 

GEOfundos [PT]  

Capacitação para o Investimento: NSL [PT] —novo serviço 

janeiro 

         abril 

dezembro julho 

         outubro 

CALENDÁRIO 2019* (CONT.) 

* Projetos&Serviços a decorrer ou já aprovados 



Água, Saneamento & Higiene (WASH) 

“Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água potável e do saneamento para todos”  



Desde 2004: 2019 será o ano de…  
Reforço das metodologias de implementação 28 PROJETOS E SERVIÇOS  na promoção do 

acesso à água e higiene 

PROJETOS & SERVIÇOS DE ÁGUA, SANEAMENTO & HIGIENE  EM 2019 

PROGB - novo projeto 

Programa multisetorial centrado nas áreas rurais da Guiné-Bissau. A componente 

Água e Energia, pretende melhorar de maneira sustentável as condições da vida 

das populações rurais, aumentando o acesso a serviços de água e eletricidade, 

através de 3 objetivos principais: 

1. Implementação de quadros de regulação nacionais para a provisão e ges-

tão descentralizada dos serviços de água e energia; 

2. Construção e reabilitação de infraestruturas de água e eletricidade; 

3. Melhoria das condições de higiene das comunidades rurais. 

GB PADSAE 

O Programa de apoio à descentralização dos serviços de água e energia na 

Guiné-Bissau (PADSAE) é um programa que visa melhorar o acesso regular das 

populações das regiões de Bafatá e Gabú, aos serviços de abastecimento de 

água e energia, através do reforço das capacidades e das competências das 

autoridades locais e da promoção de práticas de boa Governação. 

Projeto e Construção de Rede e Ligações domiciliárias na 

Cidade de Malanje 
Serviço de desenho e implementação de uma campanha de sensibilização em 

quatro bairros prioritários da cidade de Malanje, prestado pela TESE à Jiangsu 

Geology, no âmbito do Programa Água para Todos, lançado em 2007 pelo Go-

verno de Angola, que tem como objetivo aumentar a taxa de cobertura de 

água na cidade de Malanje, expandido a rede de distribuição para as zonas 

periurbanas, através da construção de 120 km de rede, 12.000 ligações domicili-

árias, permitindo beneficiar cerca de 84.000 habitantes da cidade de Malanje . 

AO 



Energia 

“Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 

sustentáveis e modernas para todos”  



Desde 2006: 2019 será o ano de... 
Expansão para outras geografias 17 PROJETOS E SERVIÇOS de promoção do 

acesso à energia limpa 

PROJETOS & SERVIÇOS DE ENERGIA  EM 2019  

AINDA: No Arruz No Labur 

O Programa de Reforço de Resiliência na Fileira de Arroz nos setores de Bafatá e 

Contuboel (No Arruz No Labur) pretende contribuir para melhorar os rendimentos 

dos pequenos produtores por meio de intervenções na cadeia produtiva do arroz, 

nomeadamente através de sistemas de irrigação fotovoltaicos descentralizados e 

produtos financeiros para o desenvolvimento agrícola. O programa contribui para 

reduzir a insegurança alimentar na GB e desenvolver a resiliência das populações. 

INTERLIGAÇÃO POTENCIAL DE TRANSMISSÃO ENTRE OS SISTEMAS 

ELÉTRICOS DE ANGOLA E NAMÍBIA 
Estudo da componente social, subcontratado à TESE pela AURECON, no âmbito do 

do Estudo de Impacte Ambiental do projeto Angola – Namíbia (ANNA) Transmission 

Projet, implementado pela Southern African Power Pool Coordination Centre (SAPP-

CC). O projeto prevê a construção de uma linha de transmissão elétrica a 400 kV de 

interligação entre as redes elétricas de Angola (parte Sul) e Namíbia (parte noroes-

te) que permita fornecer energia às cidades do Sul de Angola. 

Estratégia para reduzir as perdas comerciais em São Tomé e 

Príncipe 
Enquadrada no Projeto “Power Sector Recovery Project”, a consultoria, financiada 

pelo Banco Mundial e contratada pelo Ministério das Finanças, Comércio e da Eco-

nomia Azul, através Agência Fiduciária e de Administração de Projetos (AFAP), tem 

como objetivo principal desenhar e implementar uma estratégia de comunicação 

para dar resposta às perdas comerciais da EMAE (Empresa de Água e Eletricidade 

de STP) na distribuição e fornecimento de energia elétrica.  

STP 

GB 

AO 



Empregabilidade 
“Alcançar o emprego pleno e produtivo, e trabalho 

decente para todas as mulheres e homens, inclusive para 

os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração 

igual para trabalho de igual valor”  



Desde 2008: 2019 será o ano de... 
Promover a empregabilidade jovem em Coimbra e Viseu e testar 

um novo mecanismo pioneiro de pagamento por resultados, 

com o lançamento do “Training 2 Work: JAP” 

MAIS DE 1O INICIATIVAS de promoção de em-

pregabilidade 

PROJETOS & SERVIÇOS DE EMPREGABILIDADE EM 2019  

ComNetNEET 

O ComNetNEET - Community Networking for Integration of Young People in NEET Situati-

on é um projeto europeu de investigação-acção que visa o desenvolvimento e teste 

de um modelo de intervenção inovador dirigido aos técnicos/as que trabalham com 

jovens em situação NEET, com base em boas práticas dos países parceiros (Alemanha, 

Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido).   

PT 

Estudo dos jovens em situação NEET do Porto 

Promovido pela Câmara Municipal do Porto no âmbito do Programa AIIA—

Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa, este estudo realizado pela TESE visa o le-

vantamento e caracterização dos jovens que não estudam, não trabalham e não es-

tão em formação residentes na cidade do Porto através de metodologias qualitativas 

e quantitativas. 

FatorC 

O FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que 

visa 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 44 entidades (sendo a TESE a entidade ges-

tora), é responsável pela gestão dos Fundos Comunitários 



Título de Impacto Social Faz-Te Forward 

Programa personalizado de promoção da empregabilidade e inclusão socioprofissional de 

jovens adultos, que aposta nas soft skills, no autoconhecimento e no networking, através 

de formação, coaching e mentoria. Atualmente é implementado através de um Título de 

Impacto Social (TIS). 

ORIENTA.TE E7G—renovação ciclo projeto 

O ORIENTA.TE tem como objetivo contribuir para o aumento da capacidade de decisão e 

ação dos jovens dos 14-25 anos, residentes em S. Domingos de Rana, com vista à sua inclu-

são social e profissional sustentável.  Em jan.19 teve início novo ciclo do projeto, no âmbito 

da 7ªGeração do Programa Escolhas.  

Training 2 Work: Joint Action Plan—novo projeto 

O Projeto visa promover a empregabilidade de jovens formandos do IEFP através da media-

ção das experiências formativas em contexto de trabalho, apoio individualizado (com base 

em técnicas de coaching) e em grupo (com base em técnicas psicodramáticas).  

VdA Academia Spring School ‘19 

Formação em soft skills dirigida a estudantes de Direito, em formato residencial, promovida 

no âmbito da estratégia de recursos humanos e responsabilidade social da Vieira de Almei-

da & Associados, em parceria com a TESE. Em 2019 será realizada nova edição anual, com 

100 jovens. 

Desde 2008: 2019 será o ano de... 
Promover a empregabilidade jovem em Coimbra e Viseu e testar 

um novo mecanismo pioneiro de pagamento por resultados, 

com o lançamento do “Training 2 Work: JAP” 

MAIS DE 1O INICIATIVAS de promoção 

de empregabilidade 

PROJETOS & SERVIÇOS DE EMPREGABILIDADE PARA 2019 (CONT.) 

PT 

PT 

PT 

PT 



Gestão de Resíduos 

“Reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

nas cidades, inclusive prestando especial atenção 

à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e 

outros” 



Desde 2009: 2019 será o ano de:... 
Renovação do ciclo de projetos em S.Tomé 6 INICIATIVAS a promover a gestão 

de resíduos 

PROJETOS & SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM 2019  

+Valores 

O +Valores é a continuação do projeto Valores, iniciado em 2013. Aposta 

na Gestão Integrada de Resíduos, com reforço de capacidades e competên-

cias institucionais e técnicas a todos os níveis para implementação de um qua-

dro estratégico e regulamentar atualizado, e na dinamização e consolidação 

de iniciativas económicas sustentáveis, geradoras de emprego.  

STP 



Capacitação do Setor Social 

Reforçando as competências de gestão das 

organizações do setor social, a TESE contribui 

para o aumento do impacto das mesmas para 

os diferentes ODS 



Desde 2007: 2019 será o ano ... 
Reforçar a capacidade de captar investimento social por 

parte das entidades do setor social  

15 INICIATIVAS de capacitação do 

setor social 

PROJETOS & SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO SETOR SOCIAL EM 2019  

Capacitação para o Investimento Social: UDCPM 

O serviço de “Capacitação para o Investimento Social” da Unidade Domiciliária de 

Cuidados Paliativos de Mértola (UDCPM), tem o objetivo desenvolver as competên-

cias da equipa da instituição em Avaliação de Impacto, em Estratégia, Parcerias e 

Crescimento e em Marketing, Comunicação e Angariação de Fundos. 

GEOfundos 

A GEOfundos é uma plataforma digital que reúne todas as oportunidades de financi-

amento disponíveis para entidades e empreendedores sociais, conteúdos para refor-

ço das suas capacidades de acesso ao financiamento, e uma equipa de especialis-

tas em financiamento social. É uma ferramenta tecnológica essencial para as entida-

des e empreendedores sociais com objetivos de sustentabilidade, que pretendem 

diversificar as suas fontes de financiamento, e que valorizam o tempo para se dedi-

carem à sua missão.   

PT 

Capacitação para o Investimento Social: NSL—novo serviço 

O serviço de “Capacitação para o Investimento Social” do Lar N.Sra. do Livramento, 

tem o objetivo desenvolver as competências da equipa da instituição em Estratégia, 

Parcerias e Crescimento e em Comunicação e Angariação de Fundos.  



ORÇAMENTO 2019 



A atividade da TESE em prol do Desenvolvimento Sustentável em Por-

tugal e nos PALOP é cada vez mais importante mas também mais difí-

cil de concretizar.  

O Plano de Atividades e Orçamento 2019 pega de caras este desafio; 

reforçar a nossa atividade e eficácia. 

Partindo de um exercício caracterizado pela estagnação de rendi-

mentos mas com grande investimento na preparação de candidatu-

ras e projetos, promovendo a transição para uma situação financeira 

mais estável com reforço da capacidade de atuação eficaz e da 

credibilização junto de parceiros, de colaboradores e especialmente 

junto dos beneficiários que contam com o contributo da TESE para 

melhorar a sua qualidade de vida.  

Confiamos que com a carteira de projetos aprovados e em negocia-

ção a TESE de facto recuperará o nível de Rendimentos e Ganhos pa-

ra cerca de €1700 k, e restaurará um nível de resultados que permitam 

atingir Fundos Próprios positivos pelo menos em 2020.  

Confiamos que todos os colaboradores e associados se juntam à 

Equipa de Gestão e à Direção Estatutária para trabalhar o atingir des-

tes objetivos.   

Juntos conseguiremos melhorar quer o desempenho quer o  impacto 

da TESE. 

Direção Estatutária 



ORÇAMENTO 2019 

ORÇAMENTO Estrutura PT GB STP MZ Outros Países Total

1. Rendimentos

1.1 Vendas e serv iços prestados 1 500 € 42 058 € 40 329 € 239 214 € 0 € 18 000 € 341 101 €

1.2 Subsídios à Ex ploração 4 000 € 516 461 € 794 328 € 116 996 € 0 € 0 € 1 431 785 €

1.3 Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total (1) 5 500 €          558 519 €       834 658 €       356 210 €       - €                 18 000 €        1 772 887 €  

2. Custos Diretos

2.1 Gastos com Pessoal 57 590 € 335 937 € 186 553 € 62 366 € 8 042 € 49 245 € 699 733 €

2.2 FSE 35 359 € 149 447 € 235 219 € 166 709 € 5 000 € 750 € 592 484 €

2.3 FSE (imputação projetos/serv iços) 0 € 2 800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 800 €

Total (2) 92 949 €        488 184 €       421 772 €       229 075 €       13 042 €        49 995 €        1 295 018 €  

3. Resultado Bruto (1)-(2) 87 449 €-        70 335 €        412 886 €       127 134 €       13 042 €-        31 995 €-        477 869 €     

4. Custos Indiretos

4.1 Gastos com Pessoal 0 € 35 219 € 43 456 € 7 561 € 0 € 0 € 86 236 €

4.2 FSE 0 € 14 314 € 33 733 € 0 € 0 € 0 € 48 047 €

Total (4) - €                 49 532 €        77 190 €        7 561 €          - €                 - €                 134 284 €     

5. Gastos de Depreciação e Amortização (Ativo Fixo) 0 € 7 067 € 159 465 € 1 053 € 0 € 167 585 €

6. Gastos com Provisões 68 098 € 2 354 € 15 569 € 5 363 € 0 € 5 000 € 96 385 €

7. Gastos e Perdas de Financiamento 2 415 € 0 € 0 € 0 € 120 € 0 € 2 535 €

8. Resultado Líquido (3)-(4)-(5)-(6)-(7) 157 962 €-       11 381 €        160 662 €       113 157 €       13 162 €-        36 995 €-        77 081 €      
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TESE - COMPARATIVO EXECUÇÃO vs ORÇAMENTO 2017 - 2018 - 2019

 Descrição 
 Orçamento 

2019 

 Execução 

2018 

 Desvio Orç 

vs Real 

 Execução 

2018 

 Orçamento 

2018 

 Desvio Real 

vs Orç 

 Execução 

2018 

 Execução 

2017 

 Variação 

Homóloga 

1. Rendimentos

Prestação de Serv iços 341 101 €       81 733 €         317,3% 81 733 €    171 339 €     -52,3% 81 733 €    115 510 €     -29,2%

Subsídios à Ex ploração/ Donativ os 1 431 785 €     895 280 €       59,9% 895 280 €   1 814 527 €  -50,7% 895 280 €   794 137 €     12,7%

Outros Rendimentos e Ganhos - €                 32 594 €         100,0% 32 593 €    - €               100,0% 32 593 €    23 383 €      39,4%

Total Rendimentos 1 772 887 €     1 009 607 €     75,6% 1 009 606 €   1 985 866 €  -49,2% 1 009 606 €   933 030 €     8,2%

2. Gastos

Fornecimentos e Serv iços Ex ternos 643 332 €       398 034 €       61,6% 398 034 €   716 184 €     -44,4% 398 034 €   431 279 €     -7,7%

Gastos com Pessoal 785 970 €       722 817 €       8,7% 722 817 €   705 439 €     2,5% 722 817 €   548 389 €     31,8%

Gastos de Depreciação e de Amortização (Ativ o Fix o) 167 585 €       14 184 €         1081,5% 14 184 €    554 100 €     -97,4% 14 184 €    13 315 €      6,5%

Perdas por Imparidade - €                 20 164 €         100,0% 20 164 €    - €               100,0% 20 164 €    - €               0,0%

Outros Gastos e Perdas 96 385 €         39 276 €         100,0% 39 276 €    - €               100,0% 39 276 €    25 562 €      53,6%

Gastos e Perdas de Financiamento 2 535 €           380 €             566,7% 380 €         2 535 €        -85,0% 380 €         19 405 €      -98,0%

Total de Gastos 1 695 805 €     1 194 855 €     41,9% 1 194 855 €   1 978 257 €  -39,6% 1 194 855 €   1 037 950 €  15,1%

Resultado (1-2) 77 081 €         185 248 €-       -141,6% 185 249 €-      7 609 €        -2534,7% 185 249 €-      104 920 €-     76,6%
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