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Estimados Amigos, Parceiros e Associados,

Diretora Executiva

Espero que estejam bem de saúde.
Carla Alexandra Vendinha Ferreira e Ferreira dos Sant
Como para qualquer organização, este ano foi muito desafiante para a TESE, mas permitiu - pelo contexto pandémico e
consequente confinamento - que na dimensão externa tivéssemos
de redesenhar
os programas para estarmos sempre
Equipa
de Gestão
perto dos beneficiários. E conseguimo-lo com sucesso em todos
países
em que estamos
presentes,
TESE que
Carla
Alexandra
Vendinha
Ferreiranesta
e Ferreira
dosseSant
afirma de impacto mundial.
Cristina Machado
Terminámos o ano com 41 colaboradores, com 16 projetos e com
volume de negócios de candidaturas e serviços
Editeum
Rodrigues
em execução de 1.242.908€. e um resultado líquido de 9.792€.
Lara Espirito-Santo
Novos órgãos sociais integraram a TESE para terminar o mandato,
que possibilitou
a definição
uma visão
SaraoAlmeida
(até Setembro
dede2018)
estratégica para a TESE, que passa por 3 vetores:
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 Cabo Verde e São Tomé
e Príncipe, a candidatura ao Procultura.
2. Transferência de conhecimento interpaíses. A TESE em determinados territórios é associada à Energia, noutros aos
Resíduos, noutros ao Emprego. A estratégia passa por transferirmos conhecimento interpaíses. Se São Tomé é
muito associado aos Resíduos e mais recentemente à Energia, a nossa intenção é trabalhar no Emprego no
Empreendedorismo (caso o PROCULTURA avance), na Água e no Saneamento, este é apenas um exemplo de
muitos.
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. Queremos dar que falar. Foi nesta linha de pensamento que mudámos a imagem e criámos
um novo site.
Contem com a atual direção da TESE. A direção da TESE também conta convosco.
E não se esqueçam, TESE só há uma. Somos TESE!
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Saudações Teseanas

TESE EM AÇÃO
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1. Guiné Bissau (GB)
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IANDA Guiné! Lus ku iagu
Objetivo:
Beneficiar 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:

O Ianda Guiné! 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, promovida pela TESE, 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 2020, implementou-se a fase de diagnóstico com o estudo técnico e
socioeconómico, na cidade de Bolama e na região de Oio, que serviu de base
para desenhar a estratégia nas componentes da água e da energia do Lus Ku
Iagu. Na componente do saneamento, iniciaram-se as atividades de
sensibilização e de acompanhamento nas localidades-alvo. Deu-se início,
também, à formação dos técnicos que ficarão responsáveis pela reparação e
manutenção dos sistemas.
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Estudo de impacto ambiental e social do projeto de
aproveitamento hidroelétrico do Saltinho no rio
Corubal na Guiné-Bissau

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

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 2020, a TESE deu suporte logístico e administrativo à equipa responsável
pela implementação do estudo e estabeleceu os contactos institucionais
necessários junto das autoridades locais.

Cliente:
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No Limpa, no tadja
Objetivo:
Dotar a comunidade escolar do Liceu Nacional
Kwame N’Krumah de equipamentos de proteção
individual e coletiva para a COVID-19 e sensibilizar
a comunidade escolar para a produção de resíduos
e redução de plásticos no recinto do Liceu.

Local da intervenção:
Setor Autónomo de Bissau

Duração:
2020
Financiador:

O No limpa, no tadja abrangeu toda a comunidade escolar do Liceu Nacional
Kwame N’Krumah (professores, alunos e funcionários) e teve como parceiro a
ONG local Guiné-Bissau Verde Movimento Homem Novo.
Os resultados principais atingidos foram:
- Formação em regras de segurança e prevenção COVID-19 no meio escolar
- Entrega de kits de proteção a toda a comunidade escolar
- Dinamização de ações de sensibilização, pelos alunos formados, em práticas
de prevenção COVID-19 em meio escolar
- Palestras sobre resíduos e impacto dos plásticos
- Concurso de ideias: Liceu Amigo do Ambiente, com a apresentação de
projetos elaborados pelos alunos para melhorar a pegada ecológica do Liceu
- Sessão de encerramento e anúncio dos vencedores do concurso.

Parceiros:
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No ARRUZ, No LABUR

Reforço de resiliência na fileira do arroz nos setores de Bafatá e Contuboel

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 é um 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-se 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 2020, iniciou-se a formação e acompanhamento da associação local, ASPAAB
Bafatá, que ficará responsável pela coordenação das ações no terreno após a
conclusão do projeto, lançou-se o concurso para adjudicação do contrato de
execução de obras e fornecimento – construção e gestão dos sistemas de
irrigação fotovoltaicos (Wassadu e Gadamaio); realizou-se a formação dos
técnicos da ASPAAB em Agricultura Sustentável; e a monitorização da
implementação do programa de produtos financeiros implementado.
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PIRE II
PROMOTING INVESTMENTS IN SMALL TO MEDIUM SCALE RENEWABLE ENERGY
TECHNOLOGIES IN THE ELECTRICITY SECTOR OF GUINEA BISSAU
Objetivo:
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

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 Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental ECOWAS Renewable Energy Facility (CEDEAO EREF), utilizando energia solar
fotovoltaica para promover usos produtivos
• Criação de uma rede de formadores

Duração:
2019 -2021

Em 2020, a TESE fez seguimento dos trabalhos em curso no terreno, no âmbito
dos três projetos.

Cliente:
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2. MOÇAMBIQUE (MZ)
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RESPI
Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde e população pós Idai, na região do Dombe
Objetivo:
Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde
e população pós Idai, na região do Dombe

O RESPI visa dar resposta às necessidades das zonas afetadas pela passagem do
Ciclone Idai, no Posto administrativo de Dombe, Província de Manica, com foco
na saúde nutricional materno-infantil.

Local da intervenção:
Dombe, Manica-Moçambique

O contributo da TESE no RESPI consiste na Criação de sistemas sustentáveis nas
estruturas de saúde que aumentem a sua resiliência em futuras situações de
calamidade.

Duração:
fevereiro 2020 – janeiro 2022

Financiador:

Durante o ano 2020, como previsto no cronograma foram desenvolvidas
seguintes atividades:
- Diagnóstico técnico das infraestruturas de energia e das infraestruturas de
abastecimento de água e validação de necessidades
- Reabilitação e melhoraria do sistema de energia solar do Centro e do Posto
de Saúde de Dombe
- Beneficiação dos sistemas de abastecimento de água do Centro e do Posto de
Saúde de Dombe, complementando necessidades de higiene e segurança
- Sensibilização para o bom uso das infraestruturas e das instalações de higiene
construídas e boas práticas associadas ao uso das mesmas

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

O CLDS4G SDR está divididas por 2 eixos: “Emprego, formação e qualificação”
e “Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil”.
As 13 atividades que compõe o seu plano de ação (10 do eixo 1 e 3 do eixo 2)
diferenciam-se em função do público alvo (jovens NEET; desempregados;
entidades empregadoras; estudantes do ensino secundário; famílias e
crianças), metodologia e em função do formato (sessões individuais ou de
grupo).
No eixo 1, as atividades visam a promoção do desenvolvimento de
competências pessoais e sociais para a empregabilidade. No eixo 2 promovemse as competências parentais junto das famílias em situação de crise assim
com as competências cívicas e políticas junto das crianças.
Meta contratualizada: 1246 beneficiários envolvidos nas atividades, sendo que
cada atividade tem um nº e perfil específicos de beneficiários associados.
De maio a dezembro de 2020, foram realizadas:
• 39 reuniões de parceria (para apresentação do plano de ação e da equipa
com vista a criação de sinergias com entidades do território)
• 32 sessões individuais de Coaching para a Empregabilidade
• 5 sessões de grupo com desempregados ou entidades empregadoras
• 83 atendimentos com famílias
Total de participantes 87, dos quais 52 tinham o perfil de beneficiário do CLDS
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COMNETNEET
Objetivo:
Criar e testar um modelo de intervenção inovador
para técnicos/as que trabalham com jovens em
situação NEET.

COMNTNEET é um projeto de investigação-ação europeu que chegou ao fim em
2020. Possibilitou à TESE investigar boas práticas de intervenção com jovens
em situação NEET; refletir e apoiar no desenvolvimento de um modelo de
intervenção inovador e reforçar o papel da TESE como entidade com know-how
e experiência no desenvolvimento de ferramentas e formação de profissionais
que trabalham no setor da empregabilidade.

Local da intervenção:
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido

Principais atividades 2020:

Duração:
setembro 2017 - outubro 2020
Financiador:

• Elaboração do guia para a inclusão social
• Ação de formação online de 3 dias para organizações parceiras
• Elaboração do referencial de formação sobre o modelo de intervenção
inovador para aplicação com jovens em situação NEET
• Elaboração do relatório final de impacto
• Seminário nacional
• Conferência europeia
Principais impactos:

Parceiros:
CECOA
Câmara Municipal de Lisboa
Fondazione Centro Produttività Veneto
Fundación Ronsel
ISOB
Tavistock Institute
Universidade Católica Portuguesa – CEP-CEP

• 53 jovens e mais de 500 organizações envolvidas
• 75% dos/as jovens que integraram
o teste do piloto ingressaram em
emprego, formação ou educação
até ao fim do programa.
• 63 técnicos/as capacitados/as
1 referencial de formação
produzido
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Faz-Te Forward
Objetivo:
Promover a empregabilidade e inclusão
socioprofissional de jovens adultos (18-29 anos)
através de um programa personalizado.
Local da intervenção:
Área Metropolitana do Porto
Duração:
setembro 2017 - agosto 2020

O Faz-Te Forward é um projeto TESE que conta com 10 edições e celebra 10
anos em 2020.
Aposta em soft skills, no autoconhecimento e no networking como fatores
diferenciadores na transição para o mercado de trabalho, através
de formação, coaching e mentoria. Atualmente, é implementado através de um
Título de Impacto Social (TIS), instrumento de financiamento, assente em
pagamento por resultados. A última edição TIS terminou em março de 2020 e
novas direções FORWARD estão a ser estudadas.

Financiadores:

Principais atividades 2020:
• 129 sessões de coaching com coaches certificados
• 7 formações em grupo em soft skills
• 25 processos individuais de mentoria estabelecidas com profissionais da área
de interesse dos/as jovens, com uma média de 3 encontros cada;
• Fim de semana de encerramento com participantes da 5ª edição

Parceiros:

Principais impactos:
• O projeto envolveu ao todo mais de 280
jovens e 63% entrou no mercado de
trabalho até 6 meses depois da sua
entrada no programa .
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Training2Work
Objetivo:
Testar um mecanismo de pagamento por
resultados inovador e uma abordagem piloto na
promoção de empregabilidade jovem junto de
jovens e tutores/as de cursos profissionais
Local da intervenção:
Região Centro e AML
Duração:
janeiro 2019 - setembro 2020
Financiador:

Parceiros:

Training2Work (T2W) foi um dos dois projetos europeus que foi selecionado
ao abrigo da linha inovadora Joint Action Plans, reforçando o papel da TESE
como entidade pioneira na experimentação de mecanismos de pagamento
com base em resultados.
O T2W assenta na importância do desenvolvimento de soft skills e na qualidade
das experiências de formação prática em contexto de trabalho como fatores
chave para a empregabilidade. A metodologia piloto baseada em técnicas de
coaching, técnicas sociodramáticas e mediação das relações de tutoria provou
ser eficaz para uma melhor preparação dos/as jovens para a entrada no
mercado de trabalho.
Principais atividades 2020:
• 479 sessões individuais com base em técnicas de coaching
• 24 sessões de grupo com base em técnicas sociodramáticas
• 147 reuniões de suporte à tutoria
• 2 fins de semana de encerramento
• Relatório final de avaliação

Principais impactos:
• 199 jovens | 153 tutores/as
• 97% dos/as jovens desenvolveu competências transversais e tem planos para
o seu futuro profissional
• Tutores/as reconhecem elevada utilidade à intervenção (avaliação de 8 em
10).
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Orienta.TE E7G
Objetivo:
Contribuir para o aumento da capacidade de
decisão e ação de jovens dos 14 aos 30 anos com
vista à sua inclusão socioprofissional sustentável.
Local da intervenção:
São Domingos de Rana - Cascais
Duração:
janeiro 2019 - dezembro 2020
Financiadores:

Parceiros:

Orienta.te é um projeto TESE que tem as suas portas abertas a jovens de
Cascais há mais de 11 anos. Baseia a sua intervenção na dinamização de um
espaço aberto com atividades para jovens, mas também co-construídas por
jovens.
Chegou ao fim de um ciclo em dezembro de 2020, com o término da 7ª geração
do Programa Escolhas e novos caminhos já estão a ser traçados para o
Orienta.Te continuar a orientar.
Principais atividades 2020:
• 787 sessões com jovens, incluindo ações como:
»» Descobre.te - Acompanhamento individualizado para apoio à construção de
projetos de vida com base na atitude de coach
»» Em.Família - Acompanhamento individualizado e em grupo às famílias para
reforço do sistema familiar
»» Inspira.te - Mentorias informais individualizadas com profissionais e/ou
oportunidades de job-shadowing
»» Projeta.te - Desenvolvimento de projetos individuais e de grupo nas áreas
de interesse dos jovens
• Evento final
Principais impactos 7G:
• 414 participantes | 50 jovens definiram e
concretizaram projetos de vida
• 52 jovens integraram em percursos
escolares/formativos e/ou emprego
• 117 iniciativas comunitárias desenvolvidas
por jovens
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Skill’IT
Objetivo:
Melhorar a empregabilidade jovem através da
criação de uma plataforma digital inovadora que irá
congregar oportunidades para o desenvolvimento
de competências transversais.

Skill’it é um projeto inovador que visa criar um ponto de encontro digital entre
jovens e experiências que possibilitam o desenvolvimento de competências
chave para o mercado de trabalho.
Iniciado em outubro, assenta numa metáfora musical onde os/as jovens vão
poder criar as suas próprias playlists de experiências e ir ganhando pontos no
seu “perfil de skills”.

Local da intervenção:
Área Metropolitana de Lisboa

Principais atividades 2020:

Duração:
outubro 2020 - setembro 2022
Financiadores:

•
•
•
•

Reuniões de kick-off com parceiros
Desenvolvimento dos requisitos funcionais para a plataforma digital
Desenvolvimento estratégia de comunicação
Identificação e contacto com entidades promotoras de experiências que
possibilitem o desenvolvimento de competências transversais
• Definição do sistema de avaliação

Principais impactos esperados:

Parceiros:

• 40 entidades promotoras de experiências envolvidas
• 352 jovens utilizadores/as
• 70 jovens em situação NEET participam em experiências que possibilitam o
desenvolvimento de competências transversais.
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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:

JOB TOURS é um programa de capacitação 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!
Principais atividades 2020:
• Desenvolvimento estratégia de comunicação
• Estabelecimento de contactos e briefing a empresas de RH para
dinamização das Job Tours;
• Definição do sistema de avaliação;
• Divulgação do programa, abertura de candidaturas e processo de seleção
dos participantes;
Resultados obtidos em 2020:
• Identificadas 4 empresas de recursos humanos para dinamização das Job
Tours;
• 65 candidaturas obtidas das quais foram selecionados os 32 jovens
migrantes e/ou com histórico migrante que integram o programa;
Principal impacto esperado:
• Desenvolvimento de competências de procura de trabalho em PT em 75%
dos participantes;
• Profissionais de RH mais sensibilizados para recrutamento de jovens
migrantes.
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FatorC
Programa de Desenvolvimento de Local de Base Comunitária (DLBC)
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.

Em 2020, o FatorC consolidou a sua presença em Alcabideche e S. Domingos de
Rana e reforçou os seus contributos: lançou mais oportunidades de financiamento
para empresas e organizações locais, encerrou com sucesso o programa de
desenvolvimento de competências de jovens e iniciou-se nos eventos online:
• Lançamento de uma linha de financiamento - “Projetos Inovadores na Área
Social” - para entidades da economia social, com 9 projetos aprovados, criação
de 27 postos de trabalho e investimento de 1.328.000 €.

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

• Lançamento de uma linha de financiamento - “+CO3SO Emprego Urbano” - para
empresas, com 16 projetos aprovados, criação de 28 postos de trabalho e
investimento de 1.258.000 €.

Duração:
janeiro 2017 – junho 2022

• Acompanhamento de 15 projetos “SI2E”, implementados por empresas locais e
financiados por Fundos Comunitários (FSE e FEDER).

Financiadores:

• Encerramento do programa Up 2 YOUth, com 21 projetos implementados por
102 jovens e 17 entidades locais envolvidas nas ações junto da comunidade.
• Realização de 3 Sessões de Matching (conversas online), com os temas
“Educação”, “Empreendedorismo” e “Vida ao Ar Livre”, com empresários e
empreendedores locais de destaque.

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

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.
Principais atividades realizadas em 2020:
• Pesquisa de oportunidades de financiamento para organizações da economia
social e colocação da informação na plataforma da GEOfundos - 734
• Realização de 12 Webinars exclusivos para subscritores e para novos
empreendedores/organizações interessadas
• Realização de 3 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
No ano de 2020, verificou-se um aumento do número de subscritores da
GEOfundos, com uma taxa de crescimento de 36%.

Parceiros iniciais:

No fim de 2020, o consórcio GEOfundos é
composto pela TESE e a Stone Soup
2323
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Tours 2 the Future
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:

O Tours 2 the Future decorre com base em duas atividades principais: Skill Tours
(workshops em contexto de aula) e Job Tours (visitas online a empresas).
Lançado em outubro, durante o ano 2020 decorreram atividades a dois níveis:
1. Preparação:
• Reuniões com o Agrupamento de Escolas para definição das turmas
participantes e operacionalização das atividades no calendário escolar;
• Convites, reuniões e estabelecimento de parceria com empresas para
dinamização da atividade Job Tours: Portugália, Hilton, imatch, IKEA e Positive
Benefits;
• Desenho e produção do design e materiais de comunicação;
• Definição dos mecanismos e instrumentos de avaliação e monitorização.
2. Implementação:
• Foram realizadas as quatro sessões de apresentação do projeto com as
quatro turmas participantes (Induction Tours);
• Foram aplicados os instrumentos de pré teste para posterior avaliação de
impacto.

Parceiros:
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Capacitação para o
Investimento Social

UDCPM – Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos de Mértola
Objetivo:
Reforçar competências da equipa que promove a
iniciativa de cuidados paliativos no domicílio nas
áreas de estratégia de crescimento, avaliação de
impacto, marketing e comunicação
Local da intervenção:
Mértola
Duração:
outubro 2018 a Julho 2020

Cliente:

A equipa Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos de Mértola surgiu em
2009/2010 no âmbito de uma resposta ao desafio lançado pela Fundação
Calouste Gulbenkian.
Foram convidados como parceiros o Centro de Saúde de Mértola, a Santa Casa
da Misericórdia de Mértola, a Câmara Municipal de Mértola e o Núcleo de
Voluntariado de Mértola.
Em 2017, a equipa candidatou-se ao programa de Capacitação para o
Investimento Social; tendo sido aprovada a candidatura com intervenção nas
áreas de “Estratégia, Parcerias e Crescimento”, “Comunicação, Marketing e
Angariação de Fundos” e “Avaliação de Impacto.
No âmbito desta capacitação, em 2020 as principais atividades realizada foram
associadas ao módulo de Avaliação de Impacto:
• Consolidação e validação do Manual de uso dos instrumentos de recolha
• Consolidação e validação do Mapa de Impactos
• Consolidação e validação Ficheiro de Indicadores
• Elaboração do Relatório de Avaliação
• Elaboração do Documento de suporte ao Sistema de Avaliação
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Capacitação para o
Investimento Social
ASTA – Associação Terapêutica de Almeida

Objetivo:
Reforçar competências da equipa que promove a
iniciativa de cuidados paliativos no domicílio nas
áreas de estratégia de crescimento, avaliação de
impacto, marketing e comunicação.
Local da intervenção:
Almeida

Duração:
novembro 2019 a abril 2020

Cliente:

Uma reconhecida resposta social na área do apoio biopsicossocial para pessoas
com multideficiências, a Associação Terapêutica de Almeida (ASTA) pretende
ampliar as suas valências e implementar um projeto na área do turismo social e
sustentável - “Contigo há Descoberta”.
Apresentou uma candidatura ao programa de Capacitação para o Investimento
Social, aprovado em 2019, com intervenção nas áreas de “Estratégia, Parcerias e
Crescimento”, “Comunicação, Marketing e Angariação de Fundos” e “Avaliação
de Impacto”.
A TESE colaborou na capacitação das duas primeiras áreas.
Principais atividades realizadas em 2020:
• Elaboração da estratégia de crescimento e do respetivo plano de ação
• Estudo de viabilidade económico financeiro
• Elaboração da política de parcerias
• Elaboração da estratégia de comunicação e do respetivo plano de ação
• Elaboração da estratégia de angariação de fundos e do respetivo plano de
ação
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4. São Tomé e Príncipe(STP)
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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:

Este serviço enquadra-se no Projeto PSRP (Power Sector Recovery Project), a
consultoria, financiada pelo Banco Mundial e Banco Europeu de Investimento, e
contratada pelo Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul, através
Agência Fiduciária e de Administração de Projetos (AFAP).
Face ao contexto de pandemia COVID-19 surgiu a necessidade de se efetuar
adaptações ao tipo atividades previstas, de forma a garantir as condições de
segurança dos grupos-alvo e da equipa de implementação, por um lado; e por
outro, de respeitar as medidas de restrições impostas pelo Governo. Assim,
como principais atividades realizadas em 2020:
- Criação de imagem de marca associada à estratégia
- Conteúdos de comunicação produzidos: vídeos “Ilhas do Chocolate”;
Música/Hino da campanha e peça de teatro
- Criação e capacitação de rede de agentes comunitárias
- Arranque da campanha de mobilização comunitária – evento de lançamento
institucional em São Tomé e no Príncipe, eventos distritais de lançamento da
campanha.

Parceiro:
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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
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

Este serviço de consultoria está enquadrado numa parceria firmada entre o
Governo de São Tomé e Príncipe, a UNIDO, a EDPR e outros Parceiros
Internacionais, para apoiar o Governo a aumentar significativamente a
participação das energias renováveis na rede elétrica nacional até 2030.
Para a elaboração de estudos, projetos e cadernos de encargos para a ligação da
central solar na ilha do Príncipe, realizaram-se as seguintes atividades:

Local da intervenção:
Príncipe, São Tomé e Príncipe

• Validação no terreno e/ou atualização da estrutura da rede de distribuição
MT- primária e secundária – postos de transformação MT/BT

Duração:
junho 2020– março 2022

• Elaboração dos Projetos-Base de ligação e exploração (despacho) da central
PV à rede de distribuição MT primária

Financiador/Cliente:

• Levantamento no terreno e definição de traçados para a ampliação da
estrutura da rede secundária MT – postos de transformação MT/BT
• Elaboração do Projeto-Base de ampliação da estrutura da rede secundária
MT – postos de transformação MT/BT, redes de BT e ligação de clientes
• Apresentação dos Projetos-Base.

Parceiros:
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TESE EM NÚMEROS
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Contas de Gestão 2020
Enquadramento Geral
• Nos Estatutos da TESE – Associação para o Desenvolvimento, nos termos da alínea g), nº 1, do artigo 18º

determinam que a Direção apresente anualmente o Relatório e Contas
• Assim no cumprimento da Lei e dos Estatutos, para o efeito, depois de obtidos o parecer do Conselho Fiscal,
apresentamos mapas de pormenor com informação relevante, que facilitam uma melhor compreensão e análise.

• Da informação legalmente exigível faz parte integrante do Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados,
porém, apresentamos informação complementar, a qual permite uma melhor compreensão das contas que ora se
apresentam à apreciação e resultam da atividade desenvolvida, no âmbito do plano de atividades e orçamento
aprovados.
• Em termos de critérios:
- Manteve-se a aplicação dos princípios contabilísticos consagrados no plano oficial de contabilidade:
continuidade; consistência; especialização; princípio do custo histórico; prudência; substância sobre a forma; e
materialidade.
- A TESE continuou a implementar procedimentos de gestão económica e financeira, com o objetivo de controlar
fatores de risco, visando o equilíbrio da exploração e a sua sustentabilidade financeira.
- A afetação de gastos/rendimentos continuou a ser realizada por país.
- Os gastos de projetos/serviços e de estrutura, foram imputados aos respetivos países, com exceção dos gastos
indiretos cuja afetação é efetuada à TESE Estrutura.
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Contas de Gestão 2020
Enquadramento Geral
•

A atividade da TESE no ano de 2020 centrou-se maioritariamente na prossecução dos projetos já em
curso;

•

Ainda assim iniciaram projetos e serviços tais como o CLDS, Skill.it, Job Tours, Tours 2 the Future, RESPI e
No limpa, no tadja

•

Os principais projetos concluídos foram o Orienta.te, T2W, CNN, PADSAE e +Valores;

•

A TESE contava, assim, com 14 projetos distribuídos pelos seguintes países:

GB

• PADSAE
• AINDA
• IANDA
• No limpa, no
tadja

PT

• FFWD
• Orienta.te
• Fator C
• T2W
• CNN
• CLDs
• Skill’.IT
• Job Tours
• Tours 2 the Future

MZ

• RESPI

STP

• +Valores
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Contas de Gestão 2020
Balanço 2020

• O valor total do Ativo é de
10.240.921€

• O valor total do Passivo é de
10.479.304€
• O valor do Resultado Líquido é de
9.792€
• O valor dos Fundos Patrimoniais
no final de 2020, são de 238.383€
negativo.
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Contas de Gestão 2020
Balanço – Ativos - Outros ativos correntes

• Com um saldo de 9.689.950€, a rubrica Outras ativos correntes, representa aproximadamente
95% dos recursos da TESE.
• O valor da rubrica Entidades Financiadoras representa os valores a receber de projetos terminados
e em curso assumindo que a sua execução financeira corresponderá integralmente aos
orçamentos aprovados.
• A rubrica Parceiros é constituída pelos montantes transferidos e por executar para os parceiros do
AINDA, PADSAE e +Valores, de 3 659€ da Guiarroz, de 57€ da GcdRB , e de 220€ da FENAME
respetivamente.
• A saldo da rubrica "Consórcio GEOfundos" é referente ao reconhecimento dos resultados dos
exercícios de 2018, 2019 e 2020 do parceiro Stone Soup.
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Contas de Gestão 2020
Balanço – Outros ativos correntes – Entidades Financiadoras
• A rubrica Entidades Financiadoras por projeto detalha-se como se segue:
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Contas de Gestão 2020
Balanço - Diferimentos

• A segunda rubrica mais expressiva do Balanço é a rubrica Diferimentos que apresenta um saldo de
60.191€ no lado do ativo e de 10.303.698€ no lado do passivo.
• A composição desta rubrica é a seguinte:
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Contas de Gestão 2020
Balanço – Diferimentos – Subsídios a projetos

• A rubrica de Subsídios a projetos no ativo corresponde a rendimentos a especializar no ano seguinte;
no passivo corresponde ao valor por executar dos financiamentos atribuídos à TESE e às entidades
parceiras quando a TESE é entidade coordenadora do projeto e cujos rendimentos serão reconhecidos
nos exercícios seguintes em função das atividades associadas aos projetos.
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Contas de Gestão 2020
Demonstração de Resultados por Natureza

•

O Resultado
Líquido do
Exercício é
positivo em
9 791,89€.
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Contas de Gestão 2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Contas de Gestão 2020
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
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Contas de Gestão 2020
Demonstração de resultados - comparativos
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Contas de Gestão 2020
Análise aos rendimentos

•

A rubrica prestação de serviços atingiu o montante de 218.105€, verificando-se um
aumento de 30% relativamente ao ano anterior. No entanto, 37% abaixo do valor
orçamentado;

•

Os subsídios à exploração, totalizaram o montante de 1.024.803 €, representando 82%
do total dos rendimentos, e um aumento de 22% face ao ano anterior devido
especialmente ao início do projeto RESPI em Moçambique. No entanto, verificou-se um
desvio negativo de 52% face ao valor orçamentado devido a i) atraso no início das
atividades de projeto PT e ii) execução abaixo do previsto de projetos na GB;

•

Em resumo, verificou-se um decréscimo dos rendimentos face aos valores orçamentados
mas um aumento comparativamente ao ano anterior.
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Contas de Gestão 2020
Análise aos rendimentos
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Contas de Gestão 2020
Análise aos gastos

• A rubrica Fornecimento e Serviços Externos (FSE), com o valor de 482.621€, representa 39% da estrutura de gastos,
observando-se um aumento de 20% face ao ano anterior. O valor executado foi abaixo do valor orçamentado devido
essencialmente aos efeitos COVID-19 e abrandamento das atividades.
• Os Gastos com o Pessoal ascenderam a 693.882€ e representam 56% do total dos gastos, observando-se um
4444
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aumento de 1% face ao ano anterior.

Contas de Gestão 2020
Análise aos gastos

•

Outros gastos e perdas inclui correções de períodos anteriores
referentes ao consórcio GEOfundos e ao projeto T2W
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Contas de Gestão 2020
Fundos Patrimoniais: Resultado Líquido

•

Os Resultados Líquidos no exercício de 2020 foram de 9 791,89€
que serão incorporados nos Resultados Transitados.
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Contas de Gestão 2020
Evolução dos rendimentos, gastos e Resultado Líquido
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Contas de Gestão 2020
COVID-19
• O expatriamento de colaboradores da GB e redução da equipa local levou ao atraso na conclusão
atividades que estavam em curso do projeto IANDA

• Adiamento de atividades que exigiam maior contacto com os beneficiários nos projeto IANDA, FatorC,
Tours 2 the Future, Job Tours, CLDS e nos serviços em STP
• Redução do número de participantes nas atividades do serviço AFAP em STP
• Antecipação de atividades do projeto IANDA programadas para o ano seguinte e que não exigiam tanto
contacto com a população como as previstas para o ano de 2020
• Execução de despesas não previstas como elaboração de Planos de Contingência; aquisição de material
como máscaras, álcool gel e de higienização; formação de ativistas e colaboradores; e produção e
impressão de folhetos e cartazes de prevenção, entre outras.

• Cancelamento de atividades oficiais e de representação como assinatura de protocolos na GB, e
atividades comunitárias e consultorias externas em STP
• Extensão do período do primeiro ano do projeto IANDA (de junho para dezembro 2020)
• Interrupção de todos os serviços de consultoria na GB pelos líderes dos consórcios até final do ano 2020

• Alteração da forma de realização das atividades dos projetos de PT para formato online com alteração
do tipo de despesa com as mesmas
• Atraso no arranque das atividades dos projetos Tours 2 the Future e Job Tours devido ao atraso no
4848
recrutamento de RH
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Contas de Gestão 2020
Considerações finais
•

A evolução dos rendimentos nos últimos 3 anos evidencia um aumento no volume de
negócios da TESE tanto a nível de serviços como de subsídios à exploração.

•

Destaca-se o projeto de 3 anos na GB - IANDA (com início em 2019) - com um elevado volume
financeiro, e com um orçamento de 9M€. Em 2020 executou 72% do orçamentou do ano 1 do
projeto.

•

Com o intuito de contribuir para uma maior estabilidade e consolidação organizativa da TESE
foi feita uma alteração ao modelo de governance passando a existir apenas uma Direção
constituída por membros executivos (Diretora Executiva e Diretora Financeira) e 3 membros
não executivos.

•

O Conselho Consultivo já previsto no Estatutos foi criado para apoio à Direção, sendo
composto por 6 elementos.

•

Com vista à recuperação económica da TESE, prevê-se reduzir custos fixos, optimizar a
estrutura organizativa, reforçar monitorização da execução e o controlo de gestão financeira
dos projetos, recriar a unidade de venda agressiva de novos serviços e lançamento de novos
projetos de elevada dimensão orçamental e temporal, diversificar a carteira de financiadores
da TESE, e por fim reforçar o posicionamento da TESE em Portugal e nos países onde existem
delegações. Todas estas medidas no seu conjunto asseguram a continuidade da TESE.
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