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Editorial 

Inovação local
o Negócios sociais avançam em Moçambique
o Energia solar nas escolas de Bafatá
o TESE comemora dia da água com imagens que valem mil palavras
o ORIENTA.TE S. Domingos de Rana
o Alargamento do ORIENTA.TE ao Bairro da Torre
o Pares lança Workshop para Técnicos
o Lig@-Te em Inovação Social

Investigação 
o Estudo de “Caracterização Sócio Económica” integrado no projecto

Misti Iagu
o Estudo “Necessidades em Portugal” – Apresentação de resultados

Consultoria e Capacitação 
o Workshop de Inovação Social na Universidade Católica Portuguesa

Redes e Awareness
o Novo site da TESE já está online
o TESE nas plataformas WEB 2.0 – Facebook/Twitter/Vimeo
o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose
o Barómetro da Confiança Edelman

Incubação (em desenvolvimento) 

Nesta edição
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por João Meneses
Presidente da TESE

e Helena Gata
Vice-Presidente da TESE

“Ensinar a pescar já não é 
suficiente, é preciso 
revolucionar a indústria da 
pesca.”

Este trimestre passou a correr, tal foi a 
intensidade das actividades da TESE. 

Após um ano de intervenção, o projecto 
Luz Bin iluminou 45 salas de aulas na 
região de Bafatá na Guiné-Bissau e 
permitiu às mulheres o acesso ao ensino 
em horário nocturno, dando-lhes a 
possibilidade de melhorar as suas 
condições de vida. O Luz Bin promete não 
ficar por aqui. 

Inaugurou-se o salão de cabeleireiro 
Chonga Manhiça, mais um negócio social 
no âmbito do projecto Ser Humano, que, 
entre outras coisas percebemos, ao longo 

destes últimos anos, que, como diz Bill 
Drayton, não basta ensinar a pescar, é 
preciso revolucionar a indústria da pesca. 
O cabeleireiro é gerido como qualquer 
outro negócio, com apenas uma 
diferença: o princípio da maximização de 
lucros é substituído pelo princípio dos 
benefícios sociais. Todos os lucros 
revertem a favor do Centro Menino Jesus 
da Manhiça, podendo progressivamente 
reduzir a sua dependência financeira face 
ao exterior.

Foi também tempo de comemorações. 
Comemoramos o dia mundial da Água, no 
mês em que arrancamos com mais um 
projecto, que irá garantir o acesso a água 
potável na comunidade de Bafatá. 
Comemoramos o dia mundial da luta 
contra a Tuberculose com a ANTDR e 
Fundação do Pulmão, relembrando que é 
crucial entender a saúde como algo que é 
realmente importante nas nossas vidas.

O projecto Orienta-te continua a 
expandir-se, desta vez para os Bairros da 
Torre e Cruz da Guia. Aproveitamos para 
agradecer à DIST da Câmara Municipal de 
Cascais, sem a qual não seria possível 
mudar a vida dos jovens que beneficiam 
do projecto.

O Estudo de Necessidades está em fase 

de conclusão, em breve iremos revelar 
quais as necessidades não satisfeitas em 
Portugal. Venha descobri-las no dia 28 de 
Junho de 2010.

Este foi ainda o trimestre em que vimos 
confirmada uma colaboração com o 
projecto Lig@-te, um projecto de 
promoção do empreendedorismo na 
Ameixoeira, um dos bairros sociais do 
concelho de Lisboa. Até ao final do ano, 
estaremos “lig@dos”. 

E porque acreditamos que a nossa missão 
passa também pela capacitação de novos 
públicos, realizámos dois workshops
sobre empreendedorismo social e 
inovação, um na UCP e o outro no Centro 
de Interpretação Ambiental da Ponta do 
Sal.

Durante o primeiro trimestre, estas foram 
algumas das actividades que reforçam a 
nossa missão: criar e implementar 
respostas inovadoras que melhor 
promovam o desenvolvimento social, a 
igualdade de oportunidades e a qualidade 
de vida, criando parcerias com os 
sectores público, privado e organizações 
da sociedade civil. 

Como disse Gandhi, “o futuro depende do 
que fazemos no presente”.
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Trabalhamos com entidades dos sectores público e privado, bem como do terceiro sector – em 
Portugal e nos Países em Desenvolvimento – no sentido de acelerar a sua capacidade de acção e de 
inovação social, ajudando a criar novos modelos que melhor respondam às necessidades sociais. 

Consultoria e 
Capacitação

Participamos, promovemos e organizamos eventos e iniciativas de promoção de rede, sensibilização, 
partilha de conhecimento, facilitação e formação em áreas relacionadas com a inovação social, o 
desenvolvimento, a sustentabilidade e o empreendedorismo social.

Redes e 
Awareness

Desenvolvemos estudos e trabalhos de investigação, em parceria, sobre as dinâmicas da inovação 
social, na evolução das necessidades sociais.Investigação

Criamos e incubamos novos modelos e projectos de inovação social com elevado potencial de 
impacte social. Esta actividade terá por base um espaço de incubação e um fundo específico de 
investimento social (ambos em desenvolvimento).

Incubação
(em desenvolvimento)

Promovemos projectos de Desenvolvimento Local, Desenvolvimento Internacional, e de Educação 
para o Desenvolvimento – em parceria com actores locais.Inovação

Local
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No dia 13 de Março inaugurámos o
Salão de Cabeleireiro Chonga
Manhiça.

Este negócio social, financiado pelo
Ser Humano, tem como objectivos
principais a criação de receitas para
cobrir as necessidades das crianças
desfavorecidas do Centro Menino
Jesus da Manhiça, garantir emprego a
desempregados de longa duração da
comunidade e formar as jovens
acolhidas no Centro na arte de
cabeleireiro e gestão de pequenos
negócios.

Oportunidade.

A
bril 2010

N
otícias | Projectos | Parceiros | Ideias

5

Negócios Sociais avançam em
Moçambique

Inovação Local

Projecto Ser Humano
Nos primeiros 20 dias de actividade temos registado uma boa afluência ao Chonga
Manhiça e as metas têm sido cumpridas: 4 % do investimento inicial já foi pago, tendo
como referência um ano e meio para cobrir o investimento nas obras de recuperação do
local e nos materiais necessários para o início da actividade. Apesar dos preços não
excluírem os mais pobres, revela-se até ao momento um negócio sustentável.

Por outro lado, assiste-se a um grande empenho das crianças do Centro, através da
animação com cantos e danças tradicionais no dia da inauguração, opiniões e sugestões
para melhorias dos serviços do Salão, participação activa nas campanhas da Páscoa e Dia
da Mulher Moçambicana, angariação de novos clientes e escolha do nome do Salão
Chonga Manhiça, que na língua local (Changana) significa Beleza da Manhiça.
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“Estou a frequentar as aulas de alfabetização nocturna há 4 meses e
aprendi já a ler, escrever, reconhecer os números e fazer contas”.

Este é o depoimento de Nhima Candé , que em Dezembro se inscreveu
num dos programas de alfabetização nocturno, tornado possíveis através
do projecto Luz Bin, que instalou painéis solares em 45 salas de escolas
comunitárias na região de Bafatá, Guiné Bissau.

Para Nhima Candé esta aprendizagem tem tido um impacto significativo.
Sendo comerciante de produtos agrícolas no mercado, consegue agora
fazer as contas do seu negócio sem ajuda de ninguém. Mas pode também
controlar os cadernos escolares dos filhos quando voltam para casa depois
das aulas, ler as receitas médicas e as instruções para administrar
correctamente a medicação dos filhos quando estão doentes e entender
as recomendações dos técnicos agrícolas relativamente às hortas, como
por exemplo, quantos quilos de adubo são necessários para um canteiro.

A 28 de Abril o Programa Engenheiros Sem Fronteiras da TESE comemora
o dia internacional da Educação com o lançamento de um novo vídeo
sobre o projecto (veja aqui).

A energia solar nas escolas de Bafatá já
permite a alfabetização de pessoas

Inovação Local

TESE comemora dia da água com 
imagens que valem mil palavras

Porque uma imagem vale mil palavras, o programa Engenheiros Sem
Fronteiras da TESE comemorou o Dia Mundial da Água, 22 de Março, com
o lançamento oficialmente do Projecto Bafatá Misti Iagu e a divulgação
de um novo vídeo: http://www.tese.org.pt/pt/tese/noticias/acesso-a-
gua-para-22.000-pessoas-na-guin-bissau

O vídeo dá a conheçer, em apenas 3 minutos, esta intervenção que irá
assegurar o abastecimento e gestão de água à cidade de Bafatá, alargando
o acesso a fonte de água potável dos actuais 20% para 70% da população .

Em Fevereiro realizou-se uma missão ao terreno que contou com a
participação de dois técnicos da EPAL, que prestaram apoio na elaboração
das análises da qualidade da água nas principais fontes de consumo da
cidade de Bafatá – os resultados obtidos, que de um modo geral são
preocupantes, reforçam a necessidade deste projecto. Durante a missão
realizaram-se diversas reuniões com os parceiros e autoridades locais para
definir os próximos passos do projecto.

Este projecto é financiado pela
Comissão Europeia, Cooperação
Portuguesa (IPAD) e pelo
Ministério da Energia e Recursos
Naturais da Guiné-Bissau.Este projecto teve financiamento

da Cooperação Portuguesa (IPAD),
Fundação Calouste Gulbenkian e
Mitsubishi Motors Portugal

http://www.vimeo.com/10752444�
http://www.vimeo.com/10752444�
http://www.tese.org.pt/pt/tese/noticias/acesso-a-gua-para-22.000-pessoas-na-guin-bissau�
http://www.tese.org.pt/pt/tese/noticias/acesso-a-gua-para-22.000-pessoas-na-guin-bissau�
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Representa.te Famílias (S. Domingos de Rana)
Inicia-se a 9 de Maio de 2010, na sede do ORIENTA.TE, a primeira
intervenção da TESE com o envolvimento das Famílias. Os jovens poderão
convidar um ou mais familiares, para estas sessões de sociodrama. Pode
ser a mãe, ou o pai, uma irmã ou um tio, ou a família toda! Pretende-se
promover das relações familiares e o envolvimento da família nos
projectos de vida de cada jovem. Criando um ambiente seguro em que as
questões individuais são vistas como uma condição humana e social, este
é um espaço onde se desenvolve a empatia, onde se aprende a gerir
conflitos, onde se cria um clima de aceitação e de confiança, se treinam
papéis e se ensaiam novos comportamentos.

Tic@.te e Clic@.te (S. Domingos de Rana)
Está aberto o centro de informática do ORIENTA.TE SDR, a funcionar na
sede do projecto, das 15h às 20h, de 2ª a 6ª feira. Na actividade Tic@.te
são promovidos cursos de Iniciação às Tecnologias da Informação e da
Comunicação. O Clic@.te é uma actividade de orientação livre, de acesso
gratuito à internet, que promove competências ao nível da utilização de
ferramentas básicas digitais (navegação na internet, pesquisa, do
utilização de e-mail, redes socais e profissionais como o MSN, Linkedin,
Facebook, Hi5, utilização do Windows e programas do Microsoft Office)

ORIENTA.TE S. Domingos de Rana

Promovido: por:

Em parceria com:

Financiado por:

ORIENTA.TE São Domingos de Rana

Inovação Local

Alargamento do ORIENTA.TE à Torre

O Orienta.te, com projectos a decorrer na Galiza e em S. Domingos de Rana,
expande-se agora ao território da Torre. Os jovens participantes do projecto da
Galiza (iniciado em 2008) após observarem as mudanças ao nível profissional e
pessoal, lançaram um desafio: para que o Orienta.te chegasse a outros jovens,
outros territórios. Está criada uma rede ORIENTA.TE que abrange três
territórios do concelho de Cascais - Galiza, S. Domingos de Rana e Torre e que
engloba três Projectos que partilham fundamentos, objectivos e metodologias.

Com o objectivo de promoção da inclusão socioprofissional, o Orienta.te
pretende elevar as expectativas dos jovens em relação ao seu futuro para que
possam ser adultos mais conscientes, mais realizados e activos socialmente. As
metodologias e estratégias adoptadas, como o Coaching Individual, o
Sociodrama, as Mentorias, entre outras, potenciam o processo de mudança
individual.

Orienta.te Galiza/ Orienta.te Torre

Promovidos por:
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Nos dias 13 e 14 de Abril realizou-se a 4ª edição do Workshop para
Técnicos – Saúde Sexual e Reprodutiva: inovar as práticas comunitárias,
desenvolvida no âmbito do projecto Pares financiado pelo Programa ADIS
da CNSIDA, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e a Associação
para o Planeamento da Família.

O workshop abordou as seguintes temáticas:

•Inovação e Empreendedorismo Social – novos paradigmas para um
mundo em mudança

•Jovens: novas abordagens metodológicas

•Acesso e Acessibilidade da População Migrante aos Serviços de Saúde

•Práticas Tradicionais Nefastas e Mutilação Genital Feminina

•Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos Humanos

Inovação Local

Lig@-te em Inovação Social

O projecto Lig@te em Inovação Social enquadra-se no Projecto “Núcleo
Empreendedor – lig@te” que tem como objectivo geral criar um espaço de
apoio ao desenvolvimento económico local, numa lógica de parceria,
concertação e optimização de recursos, que promova um espírito
empreendedor na comunidade da Ameixoeira e potencie iniciativas locais de
emprego, auto-emprego e criação de negócios.

Pretende-se com o projecto reforçar a intervenção de todo o consórcio do
projecto Núcleo Empreendedor – Lig@te, através da criação de novas respostas
sociais na área do empreendedorismo social e inclusivo, bem como a
capacitação do núcleo para inovar, com especial enfoque na realização da IV
Semana de Ideias e Negócios da Ameixoeira.

O projecto arranca este mês com o apoio financeiro da Gebalis.

Pares lança workshop para Técnicos

Grupo Desportivo do Fim do Mundo | Associação 404 |

Em parceria com: 

Em parceria com: 

Com o financiamento: 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/E3934249-5082-4FB2-8C49-BAA8070B7018/5661/LogoProgrADIS150x73.jpg&imgrefurl=http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/noticias/arquivo/2006/10/sida.htm&usg=__dR9FZ_Uh7CPgypwHGzof61JUj9c=&h=171&w=351&sz=10&hl=pt-PT&start=3&tbnid=BDRmdlKDI-4SLM:&tbnh=58&tbnw=120&prev=/images?q=ADIS/SIDA&gbv=2&hl=pt-PT�
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.spirituc.com/images/news/acs-noticias.jpg&imgrefurl=http://www.spirituc.com/pt/arquivo/?id=42&usg=__waJb4Qapsz89gkVaaaxYfYEZuB0=&h=87&w=132&sz=24&hl=pt-PT&start=3&tbnid=Sam-do8sSaUwVM:&tbnh=61&tbnw=92&prev=/images?q=Alto+Comissariado+da+Saude&gbv=2&hl=pt-PT�
http://cultursol.net/index.php�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://fotos.sapo.pt/m5HCZTJKvDajhZTyBRVU/340x255&imgrefurl=http://cdulumiar.blogs.sapo.pt/2008/06/&usg=__O2KhbGalMdOkcH958GS_sdIDhZc=&h=255&w=172&sz=13&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=ueZDIynPKQz7BM:&tbnh=111&tbnw=75&prev=/images?q=SCML+projecto+lIg%40-te&um=1&hl=pt-PT&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_pt-BR&tbs=isch:1�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://fumacas.weblog.com.pt/arquivo/GEBALIS.JPG&imgrefurl=http://fumacas.weblog.com.pt/arquivo/425691.html&usg=__AQmLjlKp03ndpPfxmTdB9MC1zpQ=&h=90&w=240&sz=13&hl=pt-PT&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=-BEop9uscgV4HM:&tbnh=41&tbnw=110&prev=/images?q=Gebalis&um=1&hl=pt-PT&sa=G&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_pt-BR&tbs=isch:1�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.e-cultura.pt/images%5CBank%5Clogo%20scml.gif&imgrefurl=http://www.e-cultura.pt/PromotoresDisplay.aspx?ID=107&usg=__vKrad_olAsy73w5fNsp4Iu1QA9s=&h=85&w=169&sz=3&hl=pt-PT&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=vB9sZOXSJuASSM:&tbnh=50&tbnw=99&prev=/images?q=SCML&um=1&hl=pt-PT&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_pt-BR&tbs=isch:1�
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Na cidade de Bafatá, segunda cidade da Guiné Bissau, 80% da população não tem acesso
a uma fonte de água segura. O projecto Misti Iagu foi desenvolvido para beneficiar
directamente 15.000 pessoas na cidade e ajudar a colmatar esta situação.

Para garantir a definição de um modelo apropriado de abastecimento de água que
reflicta as necessidades e as preferências dos beneficiários a TESE realizou um estudo
que incidiu sobre a disponibilidade e capacidade da população para pagar os serviços
melhorados de água. Esta caracterização do sector foi acompanhada pela identificação
das condições socioeconómicas dos agregados familiares com o objectivo de aferir sobre
a qualidade de vida dos indivíduos.

No estudo conclui-se que o rendimento médio mensal per capita dos agregados
familiares ascende a 32.924,63 Francos CFA, cerca de 52 EUR. Apenas uma minoria,
29,52% das famílias recebe remessas de familiares no estrangeiro. Por outro lado, é
importante referir o limitado acesso a electricidade (apenas 1/3 das famílias) que pode
ser considerado um indicador de bem-estar.

A caracterização do sector permitiu evidenciar que, actualmente, as principais fontes de
água para consumo doméstico são o fontanário (37,24% das famílias) e o poço (68,51%
das famílias). Por outro lado, é ainda enfatizada a dependência em relação às fontes de
água, dado que quase 90% dos agregados familiares depende unicamente de uma fonte.

O consumo de água per capita médio é de 120,26 litros/semana e as mulheres são os
membros da família responsáveis pela recolha de água, na maioria dos AF, sendo muitas
vezes acompanhadas por crianças.

Projecto financiado pela Comissão Europeia, IPAD e TESE.

Estudo “Caracterização Sócio 
Económica  e da Disponibilidade 
para Pagar por Serviços 
melhorados de Água”, integrado 
no projecto Misti Iagu

Uma iniciativa da TESE

Investigação
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No dia 28 de Junho de 2010, serão divulgados os resultados finais do Estudo, produto de
uma investigação que caminhou em várias frentes, durante 3 anos.
Na presença de um painel de comentadores convidados a reflectir sobre os resultados
da pesquisa, este será também um evento de lançamento de dois livros que, publicados
com o apoio da FCG, expõem o produto do trabalho do consórcio de parceiros e
consultores que, com a TESE, ajudaram a tornar possível este trabalho: a FCG e o ISS, IP,
a Young Foundation, o ICS-UL.

O primeiro volume traça o quadro das necessidades consideradas não satisfeitas em
Portugal, conferindo particular atenção às tendências latentes e emergentes que, na
actualidade e a breve trecho, perturbam e prejudicam a optimização das oportunidades
da vida individual e colectiva. Nesta obra, reconstitui-se o roteiro das várias etapas
percorridas. Do reequacionar das necessidades como conceito eminentemente social à
história recente do bem-estar em Portugal, a partir da análise de uma robusta bateria de
indicadores estatísticos secundários/oficiais. Dele consta também a apresentação dos
resultados do Inquérito às Necessidades em Portugal, bem como as principais linhas de
inquietação e de esperança, suscitadas a propósito do estudo de casos e histórias que
ilustram como é, hoje, viver em Portugal.

A riqueza dos resultados revelados nesta última fase justifica o lançamento do segundo
volume, dedicado à apresentação mais pormenorizada dos casos investigados. Nele se
reflecte intensivamente sobre o modo como, na vida quotidiana, se geram (e se gerem!)
as dinâmicas da (in)satisfação das necessidades, face a constrangimentos, aspirações e
expectativas que os indivíduos vivenciam sobre o que é o bem-estar e a qualidade de
vida. (continua)

Necessidades em Portugal. 
Tradição e Tendências 
Emergentes

Investigação

Apresentação dos resultados do 
Estudo, a 28 de Junho, na Fundação 

Calouste Gulbenkian  (1/2)
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Seis casos, seis pesquisas parcelares, que ilustram alguns quotidianos invisíveis, pelos
quais passa também a discussão sobre a qualidade de vida no país. Das Famílias
Sanduíche aos Trabalhadores sobreocupados; dos empreendedores de actividades
económicas de pequena escala às pessoas actualmente em transição para a reforma; dos
idosos que vivem em situação de isolamento físico e social até à aventura dos adultos
em presente trânsito de formação.

Editados pela Tinta-da-China, as conclusões são acompanhadas de um conjunto de
recomendações, que, esperamos, ajudem a identificar janelas de oportunidade para o
investimento em soluções criativas e socialmente inovadoras de resposta às
necessidades não satisfeitas, que possam mobilizar o sector público, privado, o terceiro
sector e restante sociedade civil.

Porque este é um Estudo destinado a não ficar na gaveta, porque acreditamos que
mudar o mundo passa também por conhecê-lo melhor, não desistindo de fazer
perguntas e perseguir novas respostas.

Saiba mais sobre o estudo em: 
http://www.tese.org.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=20&Itemid=70

Investigação

Necessidades em Portugal. 
Tradição e Tendências 
Emergentes

Apresentação dos resultados do 
Estudo, a 28 de Junho, na Fundação 

Calouste Gulbenkian  (2/2)
Entidade 

Promotora:
Entidades 
Parceiras:

Consultores 
Científicos:

Entidade 
Financiadora:

Coordenação 
Cientíífica:

http://www.tese.org.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=70�
http://www.tese.org.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=70�
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No dia 9 de Abril, realizou-se o workshop “Inovação e empreendedorismo Social e
Inclusivo” na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, destinado a estudantes
finalistas do curso de Serviço Social.

Esta acção teve por objectivo motivar os alunos para a inovação e para o
empreendedorismo, apoiar a inovação curricular do curso de Serviço Social,
contribuindo para a afirmação de um novo paradigma de intervenção social e para novas
formas de inserção laboral dos alunos. Pretende-se assim preparar os alunos para
contextos sociais cada vez mais complexos e dinâmicos, bem como criar uma
cultura/motivação orientadas para a inovação, o empreendedorismo e o auto-emprego.

Durante o workshop a equipa fez uma abordagem conceptual ao Empreendedorismo e
Inovação Social, focando a difícil simbiose entre as “abelhas” e as “árvores”. Abordou o
DNA do empreendedor social, exemplificou casos de sucesso e apresentou pistas para o
desenvolvimento da Inovação Social em Portugal. No período da tarde, os alunos fizeram
um exercício prático que incidiu sobre o estudo de caso do KIVA e MYC4 proposto pelo
INSEAD. Concluiu-se o dia de trabalho com uma apresentação da BLINDESIGN, enquanto
caso de empreendedorismo inclusivo português.

Vale a pena!
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bril 2010
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Consultoria e Capacitação 

Workshop em Inovação Social na
Universidade Católica Portuguesa

Em parceria com: 

Universidade Católica Portuguesa

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ccc.home.sapo.pt/logo_ucp.gif&imgrefurl=http://jorgesousa.net/universidade/bolonha/escola-deles/&usg=__x0Yb7NlF7QbZoHca2l-3eshc9gc=&h=136&w=136&sz=13&hl=pt-PT&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=Qf4O_TAnzGSyQM:&tbnh=92&tbnw=92&prev=/images?q=UCP&um=1&hl=pt-PT&sa=G&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBF_pt-BR&tbs=isch:1�
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No princípio do ano de 2010, a TESE iniciou-se nas plataformas WEB 2.0,
um desejo à muito anunciado, estando presente no Facebook, Twitter e
Vimeo.

O principal objectivo é comunicar mais e melhor com os seus públicos a 
partir das redes sociais, envolvendo-os no “Mundo TESE” de forma mais 
regular e dinâmica. Estas tem vindo a assumir um papel preponderante 
na sociedade civil,  como um importante canal de comunicação, a custo 
zero e de formatos acessíveis.

A aposta na WEB 2.0 permite à TESE comunicar de dentro para fora, de
forma transversal e com uma mensagem universal, alcançando novos
públicos e fortalecendo as ligações já existentes com os parceiros,
associados e “amigos” da TESE.

Faça parte do “Mundo TESE” apenas com um clique:
www.facebook.com ou http://twitter.com/tese_ongd

Redes e Awareness

TESE está presente nas plataformas
WEB 2.0 – Facebook/Twitter/Vimeo

Ano novo, vida nova. Desde o dia 5 de Abril que o novo site da TESE está online,
mais actualizado, inovador e com novas funções. O site apresenta uma nova
imagem destacando as principais áreas de actuação da TESE e os respectivos
projectos, assumindo-se como o cartão de visita nos principais objectivos da
organização – promover a inovação e o desenvolvimento social, qualidade de
vida e a igualdade de oportunidades.

O novo site TESE destaca uma linha de comunicação de cariz institucional e
profissional oferecendo uma maior interactividade e novas funcionalidades, com
principal destaque para a secção de vídeos, media center, e notícias. Como canal
de comunicação da TESE, o site www.tese.org.pt tem como objectivos informar,
comunicar, dinamizar e envolver os diversos públicos , entidades e actores da
nossa sociedade.

O www.tese.org.pt renovado é a fonte de informação do “Mundo TESE”
capacitando a organização de uma ferramenta importante e decisiva para
abordar os novos desafios .

Novo site TESE já está online

http://www.facebook.com/�
http://twitter.com/tese_ongd�
http://www.tese.org.pt/�
http://www.tese.org.pt/�
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No dia 7 de Abril, a TESE, participou na conferência de apresentação de
resultados do Barómetro de Confiança da Edelman.

Referiu que o sentimento de confiança é o cimento das sociedades e,
provavelmente, a maior fonte de poder dos Estados. Para os Estados, a
capacidade de suscitar confiança nos cidadãos é, provavelmente, um
poder superior ao que advém da disponibilidade ou da possibilidade de
recurso à violência e à coerção. Sem confiança, começa logo por não ser
viável a adesão à ideia de um contrato social, fundadora do Estado e da
democracia. Ou seja, sem confiança ninguém estará disposto a abdicar
de uma parte da sua soberania individual, delegando-a em terceiros.

Redes e Awareness

Barómetro da Confiança Edelman 

No dia 24 de Março, a TESE participou na conferência sobre o Dia Mundial da
Luta contra a Tuberculose, organizada pela Associação Nacional de Tuberculose e
a Fundação do Pulmão e que decorreu no Instituto Ricardo Jorge.

Apresentou os 6 elementos para inovar o sistema de saúde em Portugal, de
acordo com as reflexões desenvolvidas pela Young Foundation e a NESTA.

Nesta apresentação, defendeu que o primeiro princípio base para que haja uma
mudança efectiva no nosso sistema de saúde, é o que contribui para a
promoção da saúde é aquilo que realmente importa para a nossa vida –
amizade, segurança emocional e material, a possibilidade de se exprimir, de
preencher o nosso espírito, de poder ajudar e de ser ajudado, e que este
princípio deve ser assumido pelos profissionais de saúde, governos e sociedade
civil em geral.

Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose

Uma iniciativa da:

De acordo com o Barómetro da
Confiança Edelman, as ONG são
as instituições que inspiram
mais confiança, tendo inclusive
vindo a aumentar os seus
resultados. A justificação
apontada parece ser a
crescente relevância atribuída à
responsabilidade social,
ambiental e nas áreas da
educação e saúde.

Saiba mais em: www.edelman.com

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.iade.pt/Uploads/IADE/Contents/logo_antdr.jpg&imgrefurl=http://www.iade.pt/default.aspx%3FCpContentId%3D286685&usg=__YiOpuNx5ksI2dRwIrD_l8gUPByU=&h=84&w=254&sz=4&hl=pt-PT&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=d-QLAt3D6SdJAM:&tbnh=37&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dantdr%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26rls%3Dcom.microsoft:pt:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_pt-BR%26tbs%3Disch:1�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.adoc.pt/admin/images/projectos/imgs_grandes/FPP_logotipo.jpg&imgrefurl=http://www.adoc.pt/index.php%3Flang%3Des&usg=__NoSpnNGcFZXdfUQ0U1ug7qBcXfA=&h=126&w=480&sz=131&hl=pt-PT&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=kM2AfqPS7O5ejM:&tbnh=34&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3DFunda%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bdo%2BPulm%25C3%25A3o%2Blog%25C3%25B3tipo%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:pt:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_pt-BR%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1�
http://www.edelman.com/�
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TESE – Associação para o Desenvolvimento www.tese.org.pt

Rua das Amoreiras, 101, 1250-022 Lisboa, 
PORTUGAL

Telefone: +351 213 868 404
Fax: +351 213 868 405

E-mail: info@tese.org.pt

Associados da TESE
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