
FUNDAÇÃO DA ENGENHO&OBRA, ONGD

Em 29 de abril de 2006 é lavrada a escritura pública de cons-
tituição da ENGENHO&OBRA - Associação para o Desenvol-
vimento e Cooperação, ONGD.

A ENGENHO&OBRA é uma Organização Não Governamen-
tal para o Desenvolvimento, associação da sociedade civil, de 
direito privado e fins não lucrativos.

Missão “Melhorar a qualidade de vida das populações de 
países fragilizados, criando condições que permitam au-
mentar a sua autonomia.”

Fundadores
ESELx – Escola Superior de Educação de Lisboa
ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto
FENPROF - Federação Nacional dos Professores
ECV - Consultores
OXYS – Consultores de Marketing
Cidadãos em nome individual

CONFERÊNCIA - AS ONG
INSTRUMENTOS PARA A COESÃO MUNDIAL

A primeira iniciativa da ENGENHO&OBRA consistiu na reali-
zação, nas instalações do ISEP, de uma conferência sobre a 
importância das organizações da sociedade civil.

Participaram como oradores Pedro Bacelar de Vasconcelos, 
Ana Gomes, Arnuad de la Tour e Miguel Mkaima, entre outras 
personalidades de reconhecido mérito.

REGISTO E RECONHECIMENTO OFICIAL
DA ENGENHO&OBRA COMO ONGD

A 12 de Julho ENGENHO&OBRA foi oficialmente reconhecida 
e registada pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvi-
mento (IPAD) como uma Organização Não Governamental 
para o Desenvolvimento (ONGD). 

Neste mesmo ano, o Instituto Camões passa a participar no 
projeto da ENGENHO&OBRA como associado de pleno direi-
to, disponibilizando o apoio logístico das suas estruturas no 
estrangeiro para as iniciativas de âmbito internacional a de-
senvolver pela E&O.
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CENTRO COMUNITÁRIO DE DILI

No âmbito de um contrato estabelecido com a FENPROF, associada da EN-
GENHO&OBRA e depositária de um financiamento exclusivamente privado 
de 75.000,00 euros a aplicar em Timor-Leste, a E&O iniciou o projeto de 
construção do CENTRO COMUNITÁRIO DE DILI.

A obra, inteiramente concebida e realizada pela ENGENHO&OBRA , viria a ser 
concluída em 2010, e inaugurada nesse ano pelo então Primeiro-ministro de 
Timor-Leste, José Ramos Horta.

A construção do CENTRO COMUNITÁRIO DE DILI recorreu em todas as suas 
fases à disponibilidade de mão-de-obra local, técnica e indiferenciada, contri-
buindo assim, à sua medida, para a qualificação e a empregabilidade de vários 
trabalhadores timorenses.

ABERTURA DA DELEGAÇÃO
DA ENGENHO&OBRA EM MOÇAMBIQUE 

Abre em Moçambique a primeira delegação da ENGE-
NHO&OBRA no exterior do território nacional, na cidade de 
Maputo. A Coordenação do Núcleo Local do Maputo ficou a 
cargo do Engenheiro Maqueto Langa. 

A ENGENHO&OBRA TORNA-SE ENTIDADE 
FORMADORA ACREDITADA PELO IQF

O Instituto para a Qualidade na Formação, I.P. (IQF) concedeu 
a acreditação à ENGENHO&OBRA nos Domínios da (1) Orga-
nização e promoção de intervenções ou atividades formati-
vas e (2) Desenvolvimento e execução de intervenções ou 
atividades formativas.   

Áreas Acreditadas 
Desenvolvimento Pessoal e Social 
Cooperação e Desenvolvimento Sustentável 
Marketing Social 
Responsabilidade Social das Empresas 
Gestão e Avaliação de Projetos 
Internacionalização de Empresas 
Energias Renováveis 
Formação Pedagógica de Formadores 



AO SUL...

…Lá longe / inventei o dia azul / e o desejo de partir / pelo 
prazer de chegar / Ao Sul… 
Ao Sul, João Monge e João Gil

O Projecto “AO SUL...” consistiu na elaboração de um docu-
mentário em Angola, envolvendo as comunidades de Malan-
ge na sua conceção e realização. Teve como objetivo princi-
pal sensibilizar a opinião pública portuguesa para as realida-
des económicas, sociais, culturais e ambientais de uma pro-
víncia do interior de Angola.

O documentário reflete sobre a vida, as expectativas, a cultu-
ra, a forma de relacionamento humano, a visão do mundo, os 
contrastes, os momentos de alegria e de tristeza da popula-
ção de Malange.

“ELAS, NO NORTE E NO SUL: AS MULHERES
NO DESENVOLVIMENTO”

Projeto de Educação para o Desenvolvimento de sensibilização da sociedade 
portuguesa para a necessidade de reconhecer e apoiar o papel das Mulheres 
no Desenvolvimento Global. Foi dirigido a um Grupo de Mulheres do Concelho 
de Soure que residem em zonas rurais, a Agentes de Desenvolvimento (de 
instituições, organismos e organizações públicas e privadas em vários países) 
e a Mulheres do Sul residentes em zonas rurais ou suburbanas do Brasil, 
Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. 

Parceiros
Acção para a Justiça e Paz, ONGD (Portugal)
Associação Cultural, Recreativa e Social de Coles 
de Samuel (Portugal)
Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões 
(Portugal
Universidade Federal do SERGIPE – Extensão de 
Educação no Campo (Brasil)
SOF – Serviço de Orientação da Família / Sempreviva 
Organização Feminista (Brasil)
AIFA PALOP, Guiné-Bissau
ASSOMEL – Associação de Mulheres Empresá-
rias de Luanda (Angola)
Associação KULITA (Angola)
IPTN – Initiative for Promotion of National Talents of 
Mozambique (Moçambique) 
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OS DIAS DO DESENVOLVIMENTO 

 A ENGENHO&OBRA participou na 2.ª edição de “Os Dias do 
Desenvolvimento”, iniciativa promovida pelo Secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e orga-
nizada pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimen-
to (IPAD, I.P).

 “Os Dias do Desenvolvimento” teve o objetivo de mostrar ao 
grande público a diversidade e a riqueza da cooperação, no-
meadamente na promoção do desenvolvimento económico, 
social e cultural dos países de língua oficial portuguesa. Parti-
ciparam mais de 60 organizações nacionais e internacionais 
e 7 mil visitantes.

A ENGENHO&OBRA, juntamente com a Acção para a Justiça 
e Paz e a Mó de Vida, dinamizou um evento denominado 
“Novos Rumos do Desenvolvimento – O papel das Mulheres 
no Desenvolvimento Sustentável”, e teve duas das suas as-
sociadas, Rosa Vaz e Maria José Brito, a expor os seus traba-
lhos durante a realização de “Os Dias do Desenvolvimento”.



EDULINK: Programa de Cooperação ACP-EU 
para o Ensino Superior

O Projeto Teacher Quality in Lusophone Countries teve como 
objetivo o desenvolvimento de uma rede de formadores com 
a capacidade de ministrar formação contínua a professores 
que se encontravam inseridos no sistema educativo e que 
podiam desempenhar o papel de peritos no desenvolvimen-
to da educação básica ao nível regional.

Parceiros
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx)
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo (ESEVC)
Universidade de Cabo Verde (UNICV)
Escola de Formação de Professores e Educadores (EFOPE) 
de São Tomé e Príncipe
Universidade Pedagógica de Maputo
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL)
Universidade de Helsínquia. 

INOVAÇÃO SOCIAL, CAMINHOS
PARA O DESENVOLVIMENTO

Na Conferência Nacional E&O, foram tratadas questões relacionadas com a 
procura de novas soluções para as necessidades sociais, para resolver os pro-
blemas da exclusão social, da falta de qualidade de vida e da falta de participa-
ção cívica e democrática. Tema abordado por várias personalidades, a Presi-
dente do IPP, Rosário Gamboa, a Diretora da Revista Impulso Positivo, Raquel 
Franco, o Investigador do CES, Manuel Carvalho da Silva, o Professor Universi-
tário do ISA, Augusto Manuel Correia, o Presidente da Plataforma Portuguesa 
das ONGD, Pedro Krupenski.
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ASSINATURA
DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ENTRE A E&O E O POLITÉCNICO DO PORTO

Em 17 de Novembro 2011 celebra-se o Protocolo entre o IPP 
e a E&O que visa estabelecer uma plataforma de parcerias 
que envolvam entidades da sociedade civil portuguesas e 
estrangeiras, com particular relevo para os países de expres-
são portuguesa, nas vertentes da Educação e da Coopera-
ção para o Desenvolvimento, tendo em vista a consecução 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

OFICINAS DE FORNOS SOLARES

A ENGENHO & OBRA promove a formação “Oficinas de 
Fornos Solares”, com o objetivo de  sensibilizar os cidadãos 
em Portugal para o tema da proteção e respeito pelo meio 
ambiente, para uma vida mais ecológica e económica, cozi-
nhando com a energia do sol.

GPSI Gestão de Projetos Sociais de Intervenção
República de Cabo-Verde, Cidade da Praia, 25 e 26 Janeiro 2013

A ENGENHO&OBRA concebe e executa o seu primeiro GPSI em Cabo Verde. Os 
projetos sociais de intervenção são ações estruturadas e intencionais, de um 
grupo ou organização social, que partem da reflexão e do diagnóstico sobre 
uma determinada problemática e buscam contribuir, em alguma medida, para 
"um outro mundo possível". 

2012 2013



PROJETO CAPACITAR
PARA PEQUENOS OFÍCIOS

A ENGENHO&OBRA concebe e executa a primeira edição do 
projeto "Capacitar para Pequenos Ofícios" em Paranhos, no 
Porto, iniciativa que visa aproveitar e potenciar a ampliação 
das capacidades humanas em todas as suas dimensões (e-
conómica, social, politica e cultural), numa abordagem que 
promove a diferença, aprecia a diversidade e transforma-as 
numa oportunidade. O objetivo central deste projeto é promo-
ver a integração dos desempregados no mercado de trabalho.

Formações
Compostagem e Desperdício Alimentar; Gestão de Peque-
nos Negócios; Microcrédito; Como Aproveitar Tudo; Curso de 
Alfabetização

PROJETO IGA – INTER GERA AÇÃO

O Projecto Inter Gera Ação (IGA), da Escola Superior de Tecnologias da Saúde 
do Porto, uma das Escolas da Comunidade IPP, obteve o 1º lugar do Concurso 
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME, da Comissão Europeia. Esta foi a única 
proposta portuguesa aprovada nesse Concurso.

A ENGENHO&OBRA, para além de liderar o processo que resultou na mobili-
zação de várias dezenas de parceiros nacionais e internacionais, foi responsá-
vel pela elaboração da candidatura e um dos Parceiros do Projeto.

Parceiros
Instituto Superior de Engenharia (ISEP; Escola Superior de Estudos Industriais 
e de Gestão (ESEIG), Escola Superior de Educação (ESE) e Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF), Nicolaus Copernicus University in 
Toruń (PL), Tandem Social SCCL (ES), AVEC Onlus (IT), Partners Albania, Center 
for Change and Conflict Management (AL), Ungarischer Schulverein (AT), As-
sociação Nova Aurora Reabilitação e Reintegração Psicossocial (PT) e 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (CY).

O Projeto IGA criou uma rede de Cidadania que promove a divulgação Direito 
Europeu, estimulando o diálogo e a interação entre grupos de cidadãos e insti-
tuições europeias para encontrar soluções que combatam os diversos tipos 
de exclusão social.
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CIDADANIA ATIVA

A ENGENHO&OBRA é parceira do projeto “Habilitar=Desen-
volvimento=Sustentabilidade” da APD - Associação Portu-
guesa de Deficientes, um dos projetos vencedores do Pro-
grama Cidadania Ativa de 2013, gerido pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian.

O objetivo do projeto consistiu em aumentar o conhecimento 
dos dirigentes, técnicos, trabalhadores e voluntários da APD 
no domínio da igualdade de oportunidades para pessoas 
com deficiência, a fim de permitir uma maior eficácia nas 
ações a realizar neste domínio. 

PRÉMIO CEPSA PARA A ENGENHO&OBRA
– CAPACITAR PARA PEQUENOS OFÍCIOS

A ENGENHO&OBRA vence o Prémio CEPSA com o projeto 
"Capacitar para Pequenos Ofícios". A iniciativa visou promo-
ver a inovação social, apoiando socialmente a inclusão social 
das mulheres, fomentando a aquisição de competências em 
contexto formal e não formal, visando o seu sucesso pessoal 
e profissional. 

O projeto procurou aproveitar e potenciar a ampliação das 
capacidades das pessoas em todas as suas dimensões (e-
conómica, social, política, cultural) e baseou-se na garantia 
do acesso universal, da igualdade de oportunidades, da equi-
dade e da justiça. 

"Capacitar para Pequenos Ofícios"envolveu 134 mulheres de-
sempregadas da Freguesia de Paranhos, Concelho do Porto, 
tendo sido apoiado pela Junta de Freguesia de Paranhos.
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CAPACITAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO
DE INOVAÇÃO SOCIAL

A ENGENHO&OBRA lança o projeto Capacitação em Em-
preendedorismo de Inovação Social, dirigido a jovens de-
sempregados dos 18 aos 29 anos e residentes na Grande 
Área Metropolitana do Porto, ao abrigo do Programa Cidada-
nia Ativa da Fundação Calouste Gulbenkian.  

ADESÃO DA E&O AO CLASP

A ENGENHO&OBRA adere ao CLASP - Conselho Local de Ação Social do Porto / 
Câmara Municipal do Porto. A validação unânime da  importância da atividade da 
E&O no desenvolvimento e cooperação e da sua intervenção na cidade do Porto.

C

CONFERÊNCIA “RECONSTRUÇÃO
DO PYRHELIOPHERO DO PADRE HIMALAYA
EM SORÈDE - PIRINÉUS ORIENTAIS – FRANÇA”

A conferência “Reconstrução do Pyrheliophero do Padre Hi-
malaya em Sorède - Pirinéus Orientais – França” conta com 
o Conferencista, Jean-Jacques Serra, membro da Comissão 
Científica e ex-Diretor do Forno Solar Militar de Odeillo. Espe-
cialista nesta área, apresenta uma descrição pormenorizada 
do Pyrheliophero do Padre Himalaya, nas suas componentes 
técnicas e na sua conceção.

COWORK SOCIAL

Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o Cowork 
Social é um projeto inovador destinado a jovens dos 18 aos 
35 anos que visa capacitar e potenciar jovens desemprega-
dos para o empreendedorismo de Inovação Social.

O projeto resultou de uma parceria entre a ENGENHO & 
OBRA, a Junta de Freguesia de Paranhos, a Associação Ecos 
Urbanos, o Coworking de São João da Madeira e a empresa 
RH Positivo. 

O Cowork Social envolveu o planeamento, implementação e 
monitorização de um programa integrado, visando capacitar 
os jovens para desenvolver projetos empresariais de inova-
ção social, através de um extenso período de incubação na 
Up! Unidade Empresarial de Paranhos e no Coworking S. 
João da Madeira, nas quais tiveram acesso a aconselhamen-
to e tutoria que lhes permitiu desenvolver uma ideia de ne-
gócio social e iniciar a sua atividade empresarial tendo em 
vista aumentar as suas probabilidades de sucesso.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
COM O GOVERNO DA GUINÉ-BISSAU

A 22 de Janeiro 2015 foi assinado em Bissau um Memoran-
do de Entendimento entre o Governo da República da Guiné-
-Bissau e a Engenho & Obra. O Projeto “Micro-Agro-Indús-
trias Auto-Sustentáveis” [MAIAS], apresentado em Março 
2016 ao Governo da Guiné-Bissau, é um dos frutos deste 
protocolo e prevê o desenvolvimento e implantação de 2 
Unidades Industriais, uma para secagem de peixe e outra 
para secagem de frutos e legumes, suportadas por energia 
solar, com tecnologia desenvolvida no ISEP e com a colabo-
ração da Escola Superior de Saúde (ex-ESTSP.IPP) e da 
Escola Superior Agrária do IPVC



GRUPO DE TRABALHO

Equipas de Projetos Internacionais Integrados - grupos de 
trabalho multidisciplinares resultantes da parceria estabele-
cida entre o Politécnico do Porto e a Engenho&Obra com o 
objetivo de conceberem projetos e submeterem candidatu-
ras a linhas de financiamento internacionais que integrem as 
diversas valências da Academia.

ATIVIDADE
DA ESTRUTURA DA ENGENHO & OBRA

A atividade da Associação está baseada numa relação de 
horas de trabalho voluntário e gracioso de toda uma equipa 
dirigente da Engenho & Obra, da Vice-Presidente do ISEP e 
de docentes que ao longo dos anos se têm disponibilizado 
para implementar este projeto em grupos de trabalho, dando 
resposta à especificidade de cada momento. 

Assim contabilizam-se por ano, a Direção E&O 2 640 horas, 
a Vice-presidente do ISEP 22 horas e Grupos de Trabalho 
682 horas, num total de 3.344 horas/ano.
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FORMAÇÃO FINANCIADA
- Unidades de Formação de Curta Duração

A Engenho & Obra, ONGD executa formação financiada para 
a promoção da empregabilidade na AMP.

ENGENHARIA SOLIDÁRIA

O conceito de “Engenharia Solidária” promovido pela Enge-
nho&Obra, ONGD inclui iniciativas que possam significar be-
nefícios reais para as populações, num modelo de desenvol-
vimento inclusivo e sustentável e que seja capaz de gerar 
educação, saúde, cultura, lazer, saneamento, energia, trans-
porte e segurança.

SESSÃO DE CINEMA COMENTADO

Enquadrado nas iniciativas comemorativas dos 12 anos, a 
Engenho & Obra, ONGD realiza sessão de cinema comenta-
do com o filme "Quem se Importa" de Mara Mourão. A eco-
nomia circular e a inovação social para uma cidadania partici-
pativa, na qual todos/as podemos ser agentes transforma-
dores.

SIMPÓSIO “12 ANOS
DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO”

Enquadrado nas iniciativas comemorativas do aniversário, a 
Engenho & Obra, ONGD realiza o simpósio "12 anos de De-
senvolvimento e Cooperação" dando relevância a dois temas: 
voluntariado e ambiente.



TODOS/AS PODEMOS SER
AGENTES TRANSFORMADORES

Torne-se ASSOCIADO/A da Engenho & Obra, ONGD

• Técnicos e profissionais de qualquer área científica,
técnica ou tecnológica 

• Alunos/as do ensino universitário
• Entidades públicas e privadas,

organizações da sociedade civil e académica

COMO FAZER

• Preencher formulário através do site
www.engenhoeobra.org

• Presencialmente na sede da ENGENHO&OBRA,ONGD
Instituto Superior Engenharia Porto, Rua Dr. António Bernardi-
no de Almeida, n.º 431, Porto (Casa Inteligente)

COMO COLABORAR
COM A ENGENHO&OBRA, ONGD

Voluntariado
Com a sua experiência, o seu saber e a sua vontade de partici-
par em atividades concretas e em equipa multidisciplinar no 
âmbito da cidadania ativa e participação cívica:
• Ações de divulgação e sensibilização 
• Iniciativas conjuntas de apoio social
• Estágio curricular
• Grupos de trabalho de desenho de projetos
• Missões em Portugal e/ou nos países de língua portuguesa

Prestação de serviços 
• Formador/a  
• Consultor/a
A E&O é Entidade Certificada pela DGERT (Certificado nº 
0503/2013), para as seguintes áreas: Ciências Empresariais 
(340), Gestão e Administração (345) e Tecnologia de Proteção 
do Ambiente (851).

Para proceder à inscrição na Bolsa de Capacitação, deverá enviar 
para formacao@engenhoeobra.org o seu CV, áreas de interesse e 
CCP, indicando em assunto “ Bolsa de Capacitação”.

Donativos 
• Depósito em conta, com passagem imediata de recibo de doação.

www.engenhoeobra.org.pt

www.facebook.com/engenho.obra

secretariado@engenhoeobra.org.pt 


