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

Iniciamos o ano de 2022 com muito entusiasmo.
Do ponto de vista de candidaturas/propostas a novos projetos, iniciaram 8 ao longo do ano 2021.
Temos novos elementos na equipa, aos quais aproveito para dar as boas-vindas.
Em 2021, a aprovação de um projeto em Angola a 3 anos, veio permitir a constituir uma delegação Angolana da TESE.

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, Moçambique e Angola. 
Ao longo do ano, trabalhámos na implementação de 24 projetos e serviços, 41 postos de trabalho com um volume de atividade 
de aproximadamente 1.460.000€.
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 em Moçambique somos muito 
associados a energia, água e saneamento a nossa intenção é trabalhar o emprego. Já realizamos uma missão de prospeção de 
uma semana a Moçambique e estamos constantemente a identificar oportunidades de financiamento.
3. Inovação: Institucional, Social, Tecnológica e de Processos. Temos de continuar a inovar e a dar cartas em todos os campos em
que atuamos.

Estes eixos estratégicos assentam na concretização dos ODS e numa comunicação mais intensa e melhor da TESE.

Contem connosco!
Contamos convosco!

Saudações Tesianas,
Luís Matos Martins



1. Angola (AO)



Omeva Omwenyo

No fim do ano de 2021, a TESE arrancou com o projeto Omeva Omwenyo
em parceria com a Federação Luterana Mundial, Universidade de Évora e

o GABHIC (Gabinete para a Administração das Bacias Hidrográficas do
Cunene, Cubango e Cuvelai), financiado pelo programa FRESAN.

OMEVA Omwenyo tem 2 objetivos específicos:
1) Aumentar o acesso à água para alavancar o desenvolvimento

sustentável das atividades de subsistência das comunidades-alvo.
2) Promover a mudança de comportamentos na utilização dos recursos

naturais a nível do grupo alvo

Principais atividades a implementar:
1. Diagnóstico de vulnerabilidades e definição de possíveis soluções de

adaptação

2. Seleção das soluções de adaptação a implementar, através de processo
de deliberação comunitário direto

3. Constituição e capacitação dos CG dos SAA e definição do respetivo
modelo de gestão

4. Capacitação de técnicos para a manutenção e reparação dos SAA

5. Construção dos SAA para as comunidades alvo

6. Capacitação das comunidades locais para o uso de meios e práticas
agropecuárias sustentáveis e adaptadas às AC

….

Objetivo:
Contribuir para o aumento da resiliência alimentar
e nutricional da população do Município do Curoca
face aos efeitos das alterações climáticas (AC),
com especial incidência sobre as consequências da
seca na região, através da implementação de
soluções de adaptação baseadas em processos
comunitários participativos

Local da intervenção: 
Provincia do Cunene, Municipio do Curoca, 
Oncócua

Duração: 
Nov 2021- julho 2024 (33 meses)

Financiadores: 

Parceiros: 



2. Guiné Bissau (GB)



IANDA Guiné! Lus ku iagu

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 Saudi, 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, foram praticamente concluídos os Cadernos de Encargos para as obras da 
Central Solar Fotovoltaica, para a reabilitação do sistema de abastecimento de água 
da cidade de Mansoa e para a construção/reabilitação de sistemas em 20 
localidades da região de Oio. Concluiu-se o diagnóstico técnico e socioeconómico 
na região de Tombali, para abrangência da intervenção ao sul do país. Foram 
certificados 30 técnicos de reparação de bombas e painéis solares, que serão 
integrados na lista oficial da Direção Geral dos Recursos Hídricos. Desenhou-se a 
estratégia de reforço dos mercados de peças, nas zonas de intervenção, numa 
lógica articulada a nível nacional. Iniciou-se o apoio aos operadores do sistema de 
abastecimento de água da cidade de Mansoa.
Na componente do saneamento, concluíram-se as atividades de sensibilização e de 
acompanhamento nas localidades-alvo, de acordo com a metodologia STLC. 
Aguarda-se, apenas, a declaração das comunidades ODF.

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.
Pretende 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, Tombali e ilha de Bolama 

Duração: 
Junho de 2019  – junho de 2024

Financiadores: 

Parceiros: 



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.

Atividades principais:
- 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 deu suporte logístico e administrativo à equipa responsável
pela implementação do estudo e estabeleceu os contactos institucionais
necessários, tendo em vista a realização de levantamentos topográficos e
batimétricos.

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: 



No decurso do ano de 2021, realizaram-se ações de grande impacto para atingir os
resultados do projeto, nomeadamente, no quadro do Resultado 1, “produção de
arroz aumentada através de técnicas de agricultura sustentável”, foi desenvolvida a
metodologia de gestão dos sistemas de irrigação solar (SI) que visa contribuir para
uma autogestão sustentável dos SI pelos pequenos(as) produtores(as) (PP),
assistidos por uma associação local especializada no fornecimento de água através
de energia solar. Também foram desenvolvidos estudos de engenharia e caderno de
encargos do concurso para adjudicação do contrato de obras e fornecimento de
equipamentos que resultaram na celebração de um contrato com a empresa
vencedora do concurso de obras e outro com uma empresa especializada em
trabalhos de fiscalização de obras em campos de cultivo de arroz (bolanhas). Dado a
evolução dos trabalhos, prevê-se que as obras de construção, requalificação e
melhoria dos canais de irrigação, estejam prontas em abril de 2022.

O projeto capacitou 330 PP em técnicas de Agricultura Sustentável, mais 150
beneficiários que o esperado, através de 72 sessões de formação em 6
comunidades, atingindo 78% de participação de mulheres, grupo-alvo prioritário da
nossa intervenção. No final, foram selecionados 24 formandos(as) com melhor
aproveitamento para servirem de Animadores da Agricultura Sustentável (AAS).
Foram ainda realizadas mais 48 sessões de formação de reforço em técnicas de
Agricultura Sustentável, atingindo os mesmos indicadores que a formação anterior,
agora com os(as) AAS como formadores assistentes. Os(as) AAS realizaram sessões
de sensibilização em atividades do projeto, comunidades e rádio local, participaram
também no reforço da plantação de árvores em torno do perímetro das bolanhas.

No âmbito do Resultado 2, “produtos financeiros implementados para amortizar e
mitigar choques externos”, foi implementada a campanha publicitária para
divulgação dos Produtos Financeiros para o Desenvolvimento Agrícola (PFDA), e
também contratado de um consultor para desenvolver o estudo para scaling up
nacional dos PFDA, e implementar o atelier nacional para apresentação dos
resultados do projeto-piloto PFDA e do estudo.

Objetivo: 
Contribuir para melhorar a segurança alimentar 
dos(as) pequenos(as) produtores(as) 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
Reforço da resiliência na fileira do arroz nos setores de Bafatá e Contuboel



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

Duração:
2019 -2022

Cliente: 

Resultados principais esperados:

A.1 Promoção dos projetos para as mini-redes solares híbridas em Bolama
e Bubaque;

A.2 Assistência técnica a três projetos financiados no âmbito do Mecanismo
de Energia Renovável da CEDEAO (EREF) usando energia solar fotovoltaica
para promover usos produtivos);

A.3 Criação de uma rede de formadores.



Project for master planning of Gambia River Basin,

and technical assistance and legal review of Gambia river basin
development Organization – Lot 1 (Masterplan)

O serviço de consultoria para elaboração do Masterplan tem como principal
objetivo elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Atividades principais:
- Realizar um contrato de prestação de serviço com o perito socioeconómico,

que ficará responsável pelo acompanhamento técnico do projeto (na área da
socioeconomia);

- Contribuir para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
durante as fases 1, 2 e 3 – estudos de diagnóstico e dos planos setoriais dos
aspetos relacionados com a população e as suas atividades nas bacias
hidrográficas da área do Plano;

- Fazer a ligação entre as Organizações UNCDF-OMVG, com as instituições dos
4 Estados Membros e outras partes interessadas;

- Apoiar a recolha de documentação e dados de base, junto da OMVG e das
instituições e partes interessadas dos 4 Estados Membros;

- Apoiar a logística das atividades realizadas na Guiné-Bissau;
- Apoiar a interpretação de inglês para português em seminários e reuniões.

Em 2021, a TESE deu suporte técnico, logístico e administrativo à equipa
responsável pela implementação do estudo e estabeleceu os contactos
institucionais necessários junto das autoridades locais, nomeadamente, na
preparação e implementação das missões ao terreno, seminários internacionais
e solicitação de dados aos ministérios da tutela.

Objetivo:
Prestar assistência técnica, enquanto Focal Point
para a Guiné-Bissau, no âmbito das atividades do
Projeto

Local da intervenção: 
Bacia do rio Koliba-Corubal

Duração: 
2021 – 2022

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 prestou algum suporte logístico e administrativo ao team
leader responsável pelo projeto e deu seguimento às suas ações dentro do
quadro da assistência técnica.

Objetivo:

Prestar assistência técnica , enquanto apoio local, 

no âmbito das atividades do Projeto

Local da intervenção: 

Setor Autónomo de Bissau

Duração:
2021 - 2023

Cliente: 



3. MOÇAMBIQUE (MZ)



RESPI
Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde e população 

pós Idai, na região do Dombe

O projeto foi implementado através de um consórcio entre a TESE e a Helpo,
para dar resposta às necessidades das zonas afetadas pela passagem do Ciclone
Idai. A intervenção centrou-se em 2 unidades de saúde e 9 reassentamentos
populacionais (onde vivem 13.209 pessoas) criados em resposta à emergência e
em duas unidades de saúde que servem a população do Posto Administrativo do
Dombe.

Atividades realizadas em 2021:
- Receção das obras de energia e de sistema de abastecimento de agua e
saneamento
- 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 de 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

Resultados alcançados:
- 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 na

área e higiene comunitária
- Comunidade informada sobre questões relevantes para a manutenção da

higiene comunitária

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)



4. PORTUGAL (PT)



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.

Local da intervenção:

Área Metropolitana de Lisboa

Duração:
outubro 2020 - dezembro 2022

Financiadores: 

Parceiros:

Em 2021 conclui-se a atividade ‘1 – Preparação e lançamento da plataforma 
Skill’IT’, deu-se início da atividade ‘2 – Implementação piloto da plataforma’ e à 
continuação da atividade já iniciada, a ‘3 – Avaliação e plano de 
sustentabilidade da plataforma’.
Principais resultados:
- 6 sessões de esclarecimento online - “Welcome’IT”, dirigidas a entidades que 

desenvolvem experiências de competências transversais acessíveis para 
jovens;

- 2 reuniões com Câmaras Municipais (Almada e Seixal);
- estabelecida uma parceria com o Programa Escolhas;
- realizadas reuniões com entidades ligadas ao ensino superior, 

nomeadamente o ISCSP, o IP e a AIESEC;
- Mais de 430 iniciativas foram mapeadas e contactadas até ao fim de 

dezembro de 2021;
- Criação e dinamização das 2 redes sociais do projeto (Facebook e Instagram);
- Iniciado o lançamento de uma newsletter mensal para todas as entidades 

mapeadas;
- Dois eventos de lançamento online (1 para jovens: 1 para entidades);
- Recrutamento e formação de 5 Spotters [embaixadoras voluntárias do 

projeto];
Principais impactos:
- 4 jovens NEET da AML participaram em faixas Skill’IT e referem ter 

desenvolvido competências;
- 28 entidades registadas na plataforma para divulgar as suas atividades;



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 Job Tours desenvolveu-se de outubro de 2020 a setembro de 2021.
Nos meses de janeiro 2021 a setembro de 2021 desenvolveram-se todas as
atividades do projeto, nomeadamente processo de seleção dos participantes,
programa de capacitação, criação de guia de boas práticas no recrutamento de
migrantes e evento final :
Principais resultados:
- 65 candidaturas e 32 pessoas jovens selecionadas;
- 24 pessoas concluíram o programa;
- 12 sessões de capacitação dinamizadas;
- 4 empresas RH envolvidas diretamente (Mercer; Alento; Header; Talentship);
- + de 20 entidades parceiras/envolvidas (ACM, Grace, entre outras) ;
- 20 mentores voluntários envolvidos;
- Guia de boas práticas lançado e disseminado;
- + de 60 participantes no evento final;
Principais impactos:
- 95% dos/das participantes considera ter melhorado/aumentado competências
de empregabilidade;
- 95% considera ter desenvolvido competências pessoais e sociais;
- 50% alterou a sua situação de empregabilidade (positivamente);
- 9 em 10 considera que o JT contribuiu para a alteração da sua situação

profissional;
- disseminação do guia prático com alcance de + 700 profissionais de RH.



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 56 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:
56 parceiros do GAL, incluindo autarquias locais, 
entidades públicas, empresas e entidades da 
economia social do concelho de Cascais.

Descrição:

São 4 anos de impacto do FatorC feitos através de apoio ao investimento, de 
acompanhamento a empresas e organizações locais e de dinamização de 
eventos dirigidos às comunidades de Alcabideche e São Domingos de Rana. 

Principais atividades/resultados:

• Lançamento de nova oportunidade de apoio ao investimento para empresas 
locais: PAPN – Programa de Apoio à Produção Nacional - 6 projetos aprovados;

• Encerramento de 13 projetos apoiados (SI2E);

• Acompanhamento de forma contínua dos beneficiários dos apoios do FatorC;

• Organização do evento Cascais Conecta, com decisores políticos, empresários 
e promotores de projetos locais, dirigido a toda a comunidade de Cascais;

• Realização de uma Sessão de Matching sobre a Saúde Mental com 
especialistas no tema;

• Início de ciclo de Workshops temáticos para beneficiários e parceiros, com o 
primeiro dedicado à Contabilidade;

• Promoção do 1º encontro entre beneficiários e parceiros do GAL;

• Início da campanha de promoção dos beneficiários nas redes sociais.



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.

Principais atividades:

• Pesquisa de oportunidades de financiamento para organizações da economia
social e colocação da informação na plataforma da GEOfundos - 708

• Realização de 15 webinars exclusivos para subscritores e para novos
empreendedores/organizações interessadas

• Realização de 7 formações “Como elaborar candidaturas de sucesso?”

• Estiveram ativas 4 parcerias de subscrições, tendo sido iniciadas 3 em 2021;

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

No ano de 2021, verificou-se um aumento do número de subscritores da
GEOfundos, com uma taxa de crescimento de 31 %.

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



A Horas de Sonho é um Negócio Social sustentável (cooperativa de
solidariedade social), de apoio à família, formado a partir de uma iniciativa da
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em 2002.
A sua missão é apoiar as famílias, na conciliação vida familiar com a vida
profissional, promovendo o bem-estar das comunidades, através do
desenvolvimento de projetos de qualidade, socialmente inovadores e
sustentáveis.
Em 2020, em parceria com 6 entidades, lançou o projeto Digit@emprego.On,
com o financiamento do Programa BIP/ZIP da Câmara Municipal de Lisboa.

O projeto Digit@emprego.On tem como objetivo desenvolver ferramentas de
acesso ao emprego na era digital, mediante a formação dos jovens e adultos em
idade ativa, promovendo o aumento do acesso ao mercado de trabalho e
ferramentas de participação cívica e exercício da cidadania.

Principais atividades realizadas em 2021:

• Reunião de arranque

• Entrevista com coordenação

• Recolha de informação base do projeto

• Construção da Teoria da Mudança

• Definição Matriz Avaliação

• Definição plano operacional de avaliação

• Criação de ferramentas de recolha de informação

• Recolha de dados de execução (junho e outubro)

Objetivo:
Analisar a concretização dos resultados
esperados para o projeto atendendo aos vários
públicos-alvo, assim como, identificar os
principais fatores de sucesso do projeto que
possam ser replicados noutras iniciativas e os
fatores que devem ser melhorados em futuras
intervenções.

Local da intervenção:
Portugal

Duração: 
De Fevereiro 2021 a Julho 2022

Cliente: 

Horas de sonho



Ação Inov

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

O programa tem início a 15 Março 2022 e tem como objetivo capacitar 15
organizações sociais portuguesas. Se a candidatura à EEA Grants for aprovada
será realizada uma 2ª edição a partir de Junho 2022, 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 realizadas em 2021:

• Elaboração do contrato com os financiadores – Porticus e Fundação Ageas

• Definição do calendário detalhado do programa

• Envolvimento das equipas formadoras para aprovação do calendário

• Processo de seleção da empresa de comunicação responsável pela
construção do site e materiais de comunicação

• Definição dos conteúdos e requisitos de suporte ao processo de construção
da identidade visual e site do projeto

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: 
De 15 Dezembro 2021 a Março 2023

Financiador inicial: 

Parceiros:



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:

Parceiros:

O Tours 2 The Future desenvolveu-se de outubro de 2020 a setembro de 2021.
Nestes meses desenvolveram-se todas as atividades do projeto, nomeadamente,
workshops de desenvolvimento de competências, as Job Tours e o evento final:

Principais resultados:
- 92 alunos/as participantes [13-25 anos] - 4 turmas (10º e 11º ano);
- 28 Workshops; + 16 Job Tours dinamizadas no total;
- 6 parceiros envolvidos;
- participantes apresentaram um grau médio de satisfação geral relativamente

ao projeto, de 3,85 em 4;
- mais de 30 entidades presentes no evento final, aberto ao público, mais

direcionado para entidades da economia social que trabalham com jovens;

Principais impactos:
- Participantes consideraram que no final das Job Tours, ficaram, em média, a

conhecer 3,9 (numa escala de 1 a 4) melhor as suas áreas profissionais de
interesse;

- Participantes avaliaram, em média, 3,5 (numa escala de 1 a 4) o quanto
“sentiram que desenvolveram novas competências”;



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 dividido 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 promovem-
se 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 número e perfil específicos de beneficiários associados.

Principais atividades 2021:
• 147 sessões individuais de Coaching para a Empregabilidade
• 28 sessões de grupo com desempregados ou entidades empregadoras
• 381 atendimentos com famílias

Principais impactos
Foram envolvidas no programa:
• 120 pessoas em situação de procura de emprego
• 36 entidades empregadoras
• 83 famílias
• 10 turmas do Ensino Básico



VdA Academia

Spring School

Objetivo:
Proporcionar formação em soft skills para
estudantes de Direito de todo o país.

Local da intervenção: 
Nacional

Duração:
29, 30 e 31 março 2021

Promotores e Financiadores:

A 13ª edição da VdA Academia Spring School realizou-se num formato online
totalmente adaptado aos novos tempos. Esta edição focou-se na transformação
acelerada que o mundo, em geral, e a área do Direito em particular, estão a
viver, e no impacto que estas mudanças estão a ter nas competências
comportamentais essenciais à prática da Advocacia.

Sob o mote Listen.Learn.Live, a VdA Academia desafiou os/as estudantes de
Direito, ao longo de 3 dias de workshops e talks inspiradoras, a conhecerem as
novas tendências no sector da Advocacia, a desenvolverem soft skills
diferenciadoras para o seu percurso profissional enquanto futuros/as
advogados/as e a viverem uma experiência de gaming imersiva.

A TESE, para além de assegurar a divulgação junto das faculdades, participou na
construção de um questionário de apoio ao desenvolvimento de um estudo que
tem como objetivo conhecer o nível de consciência dos/as alunos/as de Direito
sobre a necessidade de desenvolver novas competências que lhes permitam
encarar um futuro incerto e em acelerada transformação.

O questionário foi respondido por 200 candidatos/as à Spring School e a TESE
analisou os dados e preparou os resultados preliminares que foram divulgados
no evento.



CLDS 4G Lagoa
Dinamização do “Programa Soft Skills”

Neste serviço, a TESE está a dinamizar um programa de desenvolvimento de
competências pessoais e socias, tendo por base a intervenção grupal com
jovens em contexto escolar.
A intervenção será estruturada de acordo com um diagnóstico efetuado e com
recurso a metodologias dinâmicas e participativas, marcadas pela forte
participação dos destinatários, de forma a promover e ativar as competências
pessoais e sociais de jovens em situação de maior fragilidade social e de forma e
estimular a sua integração social e a mudança efetiva e duradoura das dinâmicas
familiares e escolares.

Resultados esperados:
• envolver um mínimo de 80 participantes entre alunos, famílias e pessoal

docente e não docente , referentes a 2 turmas de 2º e/ou 3º ciclo

Atividades:
No final de 2021 foi realizada 1 sessão de arranque, com o cliente, estão
previstas para 2022:

• 8 sessões de auscultação (1 por cada tipo de público referente a cada turma :
alunos/ familiares/ docentes/ assistentes operacionais)

• 1 sessão de apresentação do plano de intervenção (com cliente)
• 12 sessões de capacitação (6 por turma)
• 2 sessões de balanço final (1 por turma)
• 2 sessões de balanço (intermédio e final) com o cliente
• 1 sessão de apresentação geral de resultados (familiares, docentes e não

docentes)

Objetivo:

Promover o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais de jovens alunos(as), como 

forma de estimular percursos escolares 

significativos e saudáveis.

Local da intervenção: Lagoa - Algarve

Duração:
Novembro 2021 a julho 2022

Cliente: 



…Objetivo:
Definir 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-Abril/2021

Cliente:  Fundação Vodafone

Vodafone – Digit all

Descrição:

Em reconhecimento da sua experiência e compromisso com a excelência e, dado
o potencial de capitalização do conhecimento e relação estabelecida em
projetos anteriores, a Fundação Vodafone Portugal (FVP) solicitou à TESE apoio
na identificação e análise de informações-chave para linhas de financiamento
para o setor de Educação e Saúde.

O apoio à Fundação Vodafone teve como objetivo ajudar a traçar a estratégia de
envolvimento em linhas de financiamento nacionais e internacionais durante os
próximos 5 anos, decorrente do contexto do período de mudança de quadros de
financiamento a nível nacional e internacional.

Principais atividades:

• Mapeamento dos principais financiadores de projetos no setor da Educação e 
Saúde 

• Elaboração de uma análise sobre macro tendências da oferta do 
financiamento 

• Identificação e categorização de potenciais linhas de financiamento para a 
Fundação

• Identificação das implicações organizativas, operacionais e financeiras para a 
implementação 

• Identificação preliminar de potenciais riscos de implementação e formas de 
mitigação



Após a identificação da estratégia de envolvimento em linhas de financiamento
para o programa DigitAll, a Fundação Vodafone Portugal solicitou à TESE apoio
para a preparação de uma candidatura a uma das potenciais linhas identificadas.

O apoio da TESE organizou-se em 4 módulos:

1. Enquadramento do DgitAll e Procedimentos Legais
2. Validação do DigitAll enquanto projeto elegível
3. Estabelecimento de Parcerias
4. Consolidação e elaboração da candidatura

Por último, dada a familiarização da TESE com as plataformas digitais onde são
submetidas as candidaturas, foi prestado um apoio nesta etapa final.

Objetivo:
Preparar uma candidaturas às Parcerias para o
Impacto para o projeto DigitAll

Duração: 
20 abril- 30 maio

Cliente: 

Vodafone – Candidatura



…Objetivo: Elaborar um diagnóstico de
necessidades de capacitação e desenho do
macro plano de ação paras potencias
intervenções de capacitação.

Local da intervenção:
Ilha Terceira

Duração: 
Setembro - Dezembro 2021

Cliente:  
Cáritas da Ilha Terceira

Cáritas Ilha Terceira (CIT)

Descrição:
No âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s 2018-2024 - EEA Grants, a CÁRITAS da 
Ilha Terceira (CIT) convidou a TESE para elaborar o diagnóstico de necessidades 
de capacitação da organização e definir o respetivo plano de ação.

Principais atividades:
• Elaboração do diagnóstico das necessidades de capacitação:

• Identificação/priorização de gaps de competências organizacionais;
• Recomendações sobre potenciais intervenções de capacitação;

• Elaboração de plano de ação com base nas recomendações

Testemunho CIT:
“O trabalho desenvolvido pela TESE foi revelador de uma capacidade de análise

rigorosa sobre todas as informações recolhidas, ao nível quer das entrevistas

individuais com parceiros, financiadores, funcionários e Direção, quer dos

questionários aplicados, identificando de forma clara os aspetos a melhorar e a

manter para uma boa gestão da instituição e da aplicação da sua missão.

Conseguiram cumprir com todo o cronograma de atividades aprovadas

inicialmente e na aplicação das ferramentas necessárias, bem como uma

extraordinária capacidade empática durante todo o processo. Com este trabalho

de qualidade por parte da TESE, ficará a Cáritas da Ilha Terceira, os seus

beneficiários, funcionários, parceiros e financiadores, a ganhar no futuro com as

melhorias aos serviços propostas pela equipa da TESE após o trabalho

desenvolvido nos últimos meses.”



5. São Tomé e Príncipe(STP)



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:

Em colaboração com:

Inserida no Projeto de Recuperação do Setor Elétrico de São Tomé e Príncipe

PRSE, a consultoria desenvolvida pela TESE teve como principal objetivo diminuir

as perdas comerciais da EMAE na distribuição de energia elétrica (através de

mudança de comportamentos do lado da oferta (EMAE) e da procura (cliente)),

aumentando o nível de confiança do serviço prestado.

Para isso foram assumidos três eixos de atuação:

• Criação de um ambiente favorável a mudança de comportamento com o

envolvimento de todas as partes de interesse em intervenções específicas;

• Promoção de comportamentos positivos em relação ao consumo de energia

elétrica com a realização de uma campanha de sensibilização implementada

em todo o país;

• Aposta na proximidade entre a EMAE e os seus clientes através da capacitação

dos técnicos da EMAE para melhor lidarem com os seus clientes e da

implementação de um modelo de descentralização dos serviços da EMAE.



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

Esta consultoria está enquadrada 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 no mix da Geração e na adequação da Rede Elétrica até 2030.
A prestação de Serviços de Consultoria e projeto está assente em dois eixos
principais:
• Rede de distribuição
• Gestão de energia

Na rede de distribuição, a intervenção tem como principal objetivo :garantir as
condições de ligação da Central Solar e na gestão de energia: reduzir ou anular a
geração diesel e garantir as melhores condições de sustentabilidade da rede.

Em 2021 a consultoria conduzida pela TESE em parceria com a EDPR apresentou
e validou junto ao cliente (UNIDO e Governo de São Tomé e Príncipe) os
Projeto-Base de ligação e exploração da central PV à rede de distribuição MT
primária e os Projeto-Base de ampliação da estrutura da rede secundária MT –
postos de transformação MT/BT, redes de BT e ligação de clientes.

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:



Estudo de Viabilidade e Apoio à Avaliação do Projeto 

de Abastecimento de Água de São Tomé (2020-0935)
Levantamento de dados Socioeconómicos

No âmbito da consultoria que a Stantec está a desenvolver para o Banco
Europeu de Investimento para a realização de um estudo de viabilidade para um
projecto de abastecimento de água à cidade de São Tomé, a TESE foi contratada
pela Stantec para realizar o levantamento e análise de dados socioeconómicos
nos bairros representativos dos subsitemas abrangidos pelo programa de
investimento.

As tarefas a desenvolver pela TESE incluiam visita aos bairros representativos
dentro dos diferentes subsistemas para realização da caracterização
socioeconómica dos mesmos e a identificação preliminar dos impactos sociais
de potenciaias intervenções nos diferentes subsistemas operados pela empresa
de Áua e Eletricidade (EMAE).

A metodologia utilizada para a realização de desta consultoria foi a realização de
entrevistas semiestruturadas com líderes comunitários e de associações de
moradores e também com alguns moradores mais antigos dos bairros,
associada a alguma revisão bibliográfica.

Objetivo:
Recolha e análise de dados sociais e económicos
nos bairros representativos dos subsistemas
abrangidos pelo programa investimento, em
particular aqueles que irão de beneficiar da
expansão do sistema de abastecimento

Local da intervenção: 
Cidade de São Tomé, São Tomé e Príncipe

Duração:
10 semanas 

Financiador/Cliente: 



TESE EM NÚMEROS



Contas de Gestão 2021

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.



Contas de Gestão 2021

Enquadramento Geral

GB

• AINDA

• IANDA

PT

• FFWD

• Fator C

• CLDs

• Skill’.IT

• Job Tours

• Tours 2 the
Future

• Ação Inov

MZ

• RESPI

ANG

• Omeva
Omwenyo

• A atividade da TESE no ano de 2021 centrou-se maioritariamente na prossecução dos projetos já em
curso;

• Ainda assim iniciaram projetos e serviços tais como o Omeva Omwenyo e Ação Inov;

• Os principais projetos concluídos foram o Tours 2 the Future e Job Tours;

• A TESE contava, assim, com 11 projetos distribuídos pelos seguintes países:



Balanço 2020 

• O valor total do Ativo é de 10 113 644€

• O valor total do Passivo é de 10 349 090€

• O valor do Resultado Líquido é de 2 938€

• O valor dos Fundos Patrimoniais é de

235 445€ negativo.

Contas de Gestão 2021



Contas de Gestão 2021

• Com um saldo de 8 714 906€, a rubrica Outras ativos correntes, representa aproximadamente 86%

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 que ficou por executar para o

parceiros do AINDA – Guiarroz – no montante de 3 658,61 euros.

• O saldo da rubrica Consórcio GEOfundos é referente ao reconhecimento do resultado dos anos

anteriores à transição do consórcio para a TESE.

Balanço – Ativos - Outros ativos correntes



Contas de Gestão 2021

Balanço – Outros ativos correntes – Entidades Financiadoras

• A rubrica Entidades Financiadoras por projeto detalha-se como se segue:



Contas de Gestão 2021

Balanço - Diferimentos

• A segunda rubrica mais expressiva do Balanço é a rubrica Diferimentos que apresenta um saldo de

30 829€ no lado do ativo e de 10 206 915€ no lado do passivo.

• A composição desta rubrica é a seguinte:



Contas de Gestão 2021

Balanço – Diferimentos – Subsídios a projetos (1/2) 

• 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.



Contas de Gestão 2021

Balanço – Diferimentos – Subsídios a projetos (2/2) 



Contas de Gestão 2021

Demonstração de Resultados por Natureza

O Resultado Líquido 

do Exercício é 

positivo em 2 938€.



Contas de Gestão 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Contas de Gestão 2021

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais



Contas de Gestão 2021

Demonstração de resultados - comparativos



Contas de Gestão 2021

Análise aos rendimentos (1/2)

• A rubrica prestação de serviços atingiu o montante de 164 847€, verificando-se uma
diminuição de 24% relativamente ao ano anterior. E, 20% abaixo do valor orçamentado;

• Os subsídios à exploração, totalizaram o montante de 1 252 038 €, representando aprox.
86% do total dos rendimentos, e um aumento de 22% face ao ano anterior. No entanto,
verificou-se um desvio negativo de 48% face ao valor orçamentado devido a dificuldades
na execução dos projetos financiados, nomeadamente, nos projetos AINDA, IANDA na
Guiné-Bissau e projeto RESPI em Moçambique.

• Em resumo, verificou-se um decréscimo dos rendimentos face aos valores orçamentados
mas um aumento comparativamente ao ano anterior.



Contas de Gestão 2021

Análise aos rendimentos (2/2)



Contas de Gestão 2021

• A rubrica Fornecimento e Serviços Externos (FSE), com o valor de 699 027€, representa 48% da estrutura de gastos,

observando-se um aumento de 39% face ao ano anterior. O valor executado foi abaixo do valor orçamentado devido

essencialmente às dificuldades na execução dos projetos IANDA e AINDA da Guiné-Bissau e RESPI em Moçambique.

• Os Gastos com o Pessoal ascenderam a 726 546€ e representam 50% do total dos gastos, observando-se ainda um

aumento de aprox. 5% face ao ano anterior.

Análise aos gastos (1/2)



Contas de Gestão 2021

Análise aos gastos (2/2) 

• Outros gastos e perdas inclui correções de períodos anteriores
referentes.



Contas de Gestão 2021

Fundos Patrimoniais: Resultado Líquido

• Os Resultados Líquidos no exercício de 2021 foram de 2 938€ que
serão incorporados nos Resultados Transitados.



Contas de Gestão 2021

Evolução dos rendimentos, gastos e Resultado Líquido



Contas de Gestão 2021

Acontecimentos após da data do Balanço (1/2) 

• Receção dos resultados de aprovação das entidades financiadoras do
montante executado dos projetos que tiveram o seu término durante o ano.



Contas de Gestão 2021

Acontecimentos após da data do Balanço (2/2) 

• A instabilidade política e social na Guiné-Bissau marcada pelos acontecimentos
políticos em Outubro do ano findo que coloca a atividade da TESE em risco de
interrupção.

• A incerteza na continuidade de financiamento para a cooperação para o
desenvolvimento em detrimento das necessidades causadas pela guerra Ucrânia –
Rússia.

• O agravamento das necessidades no contexto africano, mais concretamente num
aumento da fome (uma vez que a Ucrânia e a Rússia países são produtores de
produtos alimentares). Neste sentido, a TESE pretende reforçar a componente
agrícola nas áreas de intervenção em África.

• Por último, a instabilidade e aumento dos preços da energia vai permitir uma
incorporação de fontes alternativas de energia e um aumento dos incentivos ao
investimento em energias renováveis.



Contas de Gestão 2021

Considerações Finais

• A execução orçamental aumentou comparativamente ao ano anterior especialmente nos
projetos AINDA e IANDA na Guiné-Bissau, embora, aquém do planeado.

• A dificuldade na execução dos projetos deveu-se essencialmente a:

i. Baixa oferta de mercado e/ou de técnicos qualificados nas áreas de intervenção
tanto a nível local como internacional para a realização de serviços específicos e
aquisição de equipamentos;

i. Processos de abertura de concursos, avaliação e negociação morosos;

ii. Atrasos nos processos de envio e dificuldades de desalfandegamento de
equipamentos e materiais;

iii. Cancelamento de concursos por falta de cabimento orçamental face ao aumento 
significativo do preço dos materiais de construção e transporte (em alguns casos 
superior a 50% comparativamente ao ano anterior).
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