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Sobre a TESE – Associação para o Desenvolvimento 

 

A TESE – Associação para o Desenvolvimento (TESE) é uma Organização 
Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), criada em 2002 

 

 

 

A nossa missão é criar e implementar respostas inovadoras que melhor 
promovam o desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades e a 
qualidade de vida 

 

Um membro de: 

      

 

http://tese.org.pt 

Quem somos 
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Sobre a TESE – Associação para o Desenvolvimento 

 O que fazemos 

A TESE Sem Fronteiras é o programa de desenvolvimento 

internacional da TESE, com enfoque nas temáticas do ambiente e do 

desenvolvimento. 

• Nos Países em Desenvolvimento, promovemos o acesso sustentável a serviços de 
abastecimento de Água, Saneamento e Higiene (WASH) e serviços de Energia a partir de fontes 
renováveis 

• O que fazemos: 

o Projetos de cooperação para o desenvolvimento (com parceiros locais)  

o Serviços de consultoria para o desenvolvimento (para clientes do setor público e privado) 
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Sobre a TESE – Associação para o Desenvolvimento 

 Em S. Tomé e Príncipe 

• A TESE desenvolve ações em S. Tomé e Príncipe desde 2005, tendo aberto uma sucursal 

no país em 2011 

 

• Trabalhamos fundamentalmente no setor dos Resíduos e das Energias Renováveis 
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O Projeto ValoRES 

Apresentação geral 

Nome do projecto:  

• ValoRES | Valorizando Resíduos, Criamos Emprego 

 

Objectivos principais: 

• Promover e operacionalizar iniciativas produtivas locais vocacionadas para a valorização de 

resíduos, através de parcerias público-privadas (PPP), nas comunidades urbanas dos distritos 

de Mé-Zochi, Lobata, Lembá, Caué e Cantagalo 

Parceiros de Execução: 

• Santa Casa da Misericórdia de STP 

• Câmara Distrital de Caué 

• Câmara Distrital de Mé-Zóchi 

 

 

• Câmara Distrital de Lobata 

• Câmara Distrital de Lembá 

• Câmara Distrital de Cantagalo 
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O Projeto ValoRES 

Apresentação geral 

Período de Execução: 

• Março 2013 – Junho 2016 (40 meses) 

 

Orçamento e Fontes de Financiamento (EUR): 

União Europeia (UE) 495.232,00 

Cooperação Portuguesa (CICL) 165.078,00 

Custo Total    €      660.310,00 
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O Projeto ValoRES 

Apresentação geral 

Resultados esperados: 

R1. Reforçar as capacidades das Câmaras Distritais (CD) para a gestão de resíduos, através 

de parcerias público-privadas (PPP) em toda a cadeia de valor da gestão de resíduos 

R2. Criar e/ou formalizar micro e pequenas empresas (MPE) na cadeia de valor da gestão de 

resíduos, com modelos de negócio sustentáveis 

R3. Estudar e implementar soluções inovadoras de valorização de resíduos em STP para 

pelo menos 2 (duas) fileiras 

R4. Informar/sensibilizar os agregados familiares (AF) com vista à mudança de 

comportamentos no sector do ambiente 
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O Projeto ValoRES 

Principais resultados atingidos 
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• No reforço das Câmaras Distritais (R1), conseguiu-se… 

- Capacitação de técnicos das CD e da Direção Geral de Ambiente em princípios e modalidades de PPP 

- Otimização das rotas de recolha em Caué e Lembá 

- Substituição dos contentores importados de polietileno por um protótipo desenvolvido localmente, o 

Ecojojó (56 unidades): 

o Caué (15) 

o Cantagalo (12) 

o Lembá (12) 

o Mé-Zóchi (16)  

o Lobata (1)  

- Ecocentro de Caué construído e operacional.  

- Campanha de recolha de pilhas e baterias a decorrer em 70 escolas básicas e secundárias e pelo 

menos 20 instituições. Mais de 3 toneladas de pilhas recolhidas (junho 2016) 

 



          
O Projeto ValoRES 

Principais resultados atingidos 
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• No apoio ao surgimento de microempresas (R2), conseguiu-se… 

- 85 Empreendedores distritais formados em Gestão de Pequenos Negócios, nos 6 distritos 

- Três associações distritais para a recolha de lixo constituídas legalmente, duas com PPP assinadas e 

em funcionamento a realizar a recolha de resíduos em Caué e Lembá. 

- Central de Processamento de Resíduos (CPR) tutelada pela SCM em funcionamento, capaz de 

valorizar ou acondicionar cinco fileiras de resíduos: vidro, orgânico, plásticos, latas e resíduos de 

pilhas e acumuladores 

- Equipamentos para a valorização de resíduos adquiridos (trituradoras de vidro, viaturas, contentores, 

lixadoras  e outros) 

 



          
O Projeto ValoRES 

Principais resultados atingidos 
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• Nas soluções inovadoras de valorização (R3), conseguiu-se… 

- Estudo de viabilidade de 4 fileiras identificadas participativamente (plásticos, latas, serradura e 

REEE) 

- Investigação de mercado em curso para a valorização de resíduos no exterior. Contactos com 

recicladoras em PT para acolhimento de resíduos 

- Experiências na aplicação do vidro triturado em soluções construtivas em STP em curso  

- Campanha de advocacia com dirigentes e sector privado para  utilização do vidro triturado na 

construção civil (reboco, fundações, soluções decorativas) 

 

 



          

• Na Comunicação e Sensibilização (R4), conseguiu-se… 

- Campanha de informação e sensibilização sobre o uso dos Ecojojós  

- Momentos ValoRES 

- Mini-série de desenhos animados “As Ilhas do Chocolate” 

o Praia limpa é praia bonita e segura - https://www.facebook.com/tese.ongd/videos/1205388009536162/ 

o Quem valoriza resíduos sai a ganhar - https://www.facebook.com/tese.ongd/videos/1198895390185424/ 

o Os ecocidadãos protegem o planeta - https://www.facebook.com/tese.ongd/videos/1193617260713237/ 

o Aprendendo sobre o lixo - https://www.facebook.com/tese.ongd/videos/1184296544978642/ 
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Próximos passos 

Desafios e… what next? 

Desafios relacionados diretamente com o ValoRES 

• Viabilização  da  Central de Processamento de Resíduos (CPR), nomeadamente os canais de 

comercialização de todos os resíduos valorizados 

• Desenvolvimento e adoção de uma Normativa oficial sobre utilização do vidro triturado 

• Apoio ao processo de PPP e à sustentabilidade das associações de recolha 

 

… what next? 

• Consolidar o apoio ao setor da gestão de resíduos - +ValoRES (UE – OSC&AL, 2016): 

- Melhorar a deposição vs recolha 

- Atualizar o PGIRSU  

- Elaborar Planos Distritais e de criar departamentos de salubridade 

- Criar regulamentos distritais que permitam a aplicação de coimas/sanções 

 

 



          

“O que quer que possuamos, duplica o seu valor 

quando temos a oportunidade de o partilhar com outros!” 
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842) 



          Muito obrigada/o pela vossa atenção 

Henrique Gomes 

(h.gomes@tese.org.pt) 

 

https://vimeo.com/180173873 
 

 

mailto:h.gomes@tese.org.pt
https://vimeo.com/180173873

