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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório tem como objectivo apresentar as actividades desenvolvidas pela 

Engenho e Obra, Associação para o Desenvolvimento e Cooperação (E&O) durante o 

ano de 2011.  

No ano 2011 foram desenvolvidas actividades diversificadas, tendo como suporte o 

PLANO DE ESTRATÉGICO previsto para este ano, aprovado em Assembleia Geral. Como 

primeira análise, importa referir de novo que as iniciativas previstas e não previstas, 

relativas a cada uma das actividades, foram concretizadas por um reduzido número de 

Associadas/os, o que mais uma vez que os meios e recursos humanos mobilizados, são 

ainda claramente insuficientes ou não se manifestaram disponíveis. Uma das iniciativas 

tendentes a contrariar aquela constatação, foi a continuação do Programa “Estágios 

Certificados Não-Remunerados”, este ano em duas edições, de 6 e de 3 meses; este 

Programa visou a contratação de jovens licenciados(as), a quem foi fornecida formação 

em áreas relacionadas com a Educação e Cooperação para o Desenvolvimento; às/aos 

Estagiárias/os foram atribuídas funções específicas nos Departamentos e no Secretariado 

da Direcção. No final do Programa, receberam os respectivos diplomas de estágio, 

certificados na modalidade de formação-acção. 

 

Prosseguiu durante 2011, o trabalho iniciado em 2009, de constituição de uma “Carteira 

de Projectos”, no que se pretende ser uma metodologia de trabalho que permite à 

Associação uma abordagem concertada aos concursos nacionais e/ou internacionais. 

Uma outra vertente, foi o trabalho desenvolvido no sentido de reforçar as parcerias com 

empresas devidamente seleccionadas. Desta forma, foi possível apresentar duas 

candidaturas a concursos para financiamento de projectos: “+ Floresta”, candidatura 

apresentada ao IPAD, no âmbito das linhas de apoio a projectos de desenvolvimento e 
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“Passa a Palavra – a igualdade de género na esteira do desenvolvimento”, apresentado ao 

POPH, tipologia 7.3 – Apoio Técnico e Financiamento às ONG.   

 

Tal com já havia acontecido em 2010, a realização do Leilão de Arte, no final do ano, 

tornou-se uma das iniciativas mais significativas. Destinou-se a recolher fundos para os 

projectos sociais que a Associação tem em curso, nomeadamente o Projecto IPP Social, 

de apoio a estudantes do Instituto Politécnico do Porto em situação de fragilidade 

económica e social. No Leilão foram disponibilizadas obras de pintura, serigrafia e 

cerâmica de reputados artistas plásticos, com o apoio e patrocínio do IPP, do ISEP, da 

ESEP, das Galerias Vandoma e da Cooperativa Árvore.  

 

A E&O participou durante o ano 2011 nas actividades da PLATAFORMA Portuguesa das 

ONGD, nomeadamente no Grupo ED. 

As actividades realizadas ou iniciadas, tiveram como primeira restrição a obtenção dos 

meios financeiros mínimos para a sua concretização. 

 

A Direcção da E&O manifesta o seu profundo agradecimento a todos os associados que 

participaram nos trabalhos de elaboração, análise e reflexão subjacentes aos projectos e 

actividades desenvolvidas. 
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1. ACÇÕES DESENVOLVIDAS 

1.1. Estrutura funcional: Núcleos e Departamentos 

a. Núcleos de Associadas(os) 

Mantiveram-se em funcionamento os Núcleos de Associadas (os) de Lisboa e 
Norte. O Núcleo Norte, que engloba as áreas geográficas Grande Porto, Braga, 
Viana do Castelo e Vila Real, teve como referência e sede do ISEP. O Núcleo 
Lisboa, abrangendo as áreas geográficas Grande Lisboa e Setúbal, continua 
tendo como sede a ESELx. 

 
b. Departamentos vs. Áreas de Intervenção 

Reformularam-se os “Departamentos”, sob a direcção de uma/um 
coordenadora/or. 

 Departamento “ENGENHARIA”, Coordenador Rui Gomes dos Santos 

 Departamento “EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO”, Coordenadora 
Teresa Martins 

 Departamento “FORMAÇÃO”, Coordenadora Augusta Trigueiro. 
 

1.2. Formação 

As iniciativas da E&O no que concerne a Formação, resultaram num conjunto de 
intervenções formativas, durante o ano 2011, de características diferenciadas.  
As iniciativas realizadas, em termos de acções concretas, são designadas a seguir 
e dizem respeito às acções de formação interna, destinadas às/aos 
Estagiárias/os. 
 

 Nº de Acções: 12   

 Nº Total horas: 3600   

 Modalidades / Nº horas:  
o Formação em sala: 650  
o Workshops: 390   
o Coaching personalizado:  2560 

 Designação / Nº horas: 
 

Organizações Não-Governamentais /A E&O 360 

Educação / Cooperação para o Desenvolvimento 300 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento / Objectivos 

Desenvolvimento do Milénio 

120 

Gestão de Ciclo de Projecto 300 
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Utilização de Folha De Cálculo 150 

Formação Profissional 600 

Controlo de Processos Administrativos: Conceitos e 

Ferramentas 

500 

Comunicação, Acolhimento e Encaminhamento do 

Público 

500 

Gestão do Tempo e do Stress Organizacional 60 

Marketing para Serviços Sociais 60 

Igualdade de Oportunidades / Empreendedorismo 

Social 

150 

Acompanhamento e Avaliação 500 

 

Para além desta formação integrada nos Estágios, decorreu em Julho, no ISEP, uma 

formação externa, concretizada numa oficina de 60 horas, sobre Fornos Solares que 

contou com onze participantes. 

1.3. Projectos em Curso 

1.3.1. Projectos Nacionais 

 “IPP Social” 

 “Apoio social no Bairro da Bela Vista”, em conjugação e parceria com o 
CCA, em Setúbal 

1.3.2. Projectos Internacionais 

 “Teacher Quality in Lusophone Countries”, da ESELx, no qual a E&O é 
Entidade Associada. 

 “La’o Fahe Ba Dame - CCAB”, Centro Comunitário de Timor-Leste, em 
Dili. 

2. Actividades realizadas nos Projectos em curso. Descrição das actividades realizadas 

  “IPP Social” 

o Este Projecto que se iniciou em 2009, então com a designação de 

ISEP Social, continuou em 2010 e estendeu-se em 2011 a todas as 
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Escolas do Instituto Politécnico do Porto. Em 2011, foram 

constituídas equipas de trabalho, em cada uma das sete Escolas do 

IPP, destinadas à implementação e dinamização sectorial do projecto, 

de uma forma articulada com a estrutura central IPP/E&O.  

 “Apoio social no Bairro da Bela Vista” 

o Continuação do trabalho iniciado em 2007, na participação conjunta 

da E&O em todas as actividades de apoio às populações do Bairro da 

Bela Vista, em conjugação com o Centro Cultural Africano: colóquios, 

seminários e incitativas de preparação de candidaturas a concursos 

nacionais, bem como nas conferências de imprensa efectuadas pelo 

CCA, no sentido de alertar para a situação do Bairro, junto das 

autoridades locais. 

  “La’o Fahe Ba Dame - CCAB” 

Foi concretizado, como previsto, o equipamento do Centro 

Comunitário de Alto Balide em Díli, Timor-Leste, que incluiu 

mobiliário e equipamento informático. O projecto não avançou para 

fases consequentes devido à indisponibilidade do parceiro local 

“Estela da Esperança Association”.  

     2.1. Trabalho Internacional 

 Continuação da colaboração da E&O, através da ESELx, o Projecto 

“Teacher Quality in Lusophone Countries”, na qualidade de Entidade 

Associada. 

No âmbito do programa EDULINK-ACP-UE (programa de Cooperação 

para o Ensino Superior), associou-se ainda a Engenho e Obra (ONGD), 

de que a ESELx é sócia fundadora. 
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Realizou-se em Maputo, de 10 a 15 de Outubro, o 3º Seminário de 

avaliação do projecto. 

2.2. Parcerias e celebração de Protocolos 

Durante o ano 2011, foram celebrados os seguintes Protocolos de 

colaboração e/ou parceria:  

 Protocolo entre o IPP e a E&O: 

Assinado no dia 17 Novembro, em cerimónia pública na Sala de Actos do IPP, 

presidida pela senhora Professora Fátima Morgado, Presidente do Conselho 

Geral IPP. Em representação do IPP esteve presente a Presidente da Instituição, 

Professora Doutora Rosário Gambôa e em representação da E&O compareceu o 

seu Presidente, Eng. Alfredo Soares Ferreira.  

Este protocolo de colaboração, visa estabelecer uma plataforma de parcerias que 

envolvam entidades da sociedade civil, portuguesas e estrangeiras, com 

particular relevo para os países de expressão portuguesa, nas vertentes da 

Educação e a Cooperação para o Desenvolvimento, tendo em vista a consecução 

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

 

3. OUTRAS ACTIVIDADES 

3.1. Associadas (os)/Recrutamento 

Reforçou-se a participação dos associados e promoveu-se a angariação de novas 

(os) Associadas (os). Manteve-se on-line e permanentemente actualizada, a 

informação relacionada com a Organização e Associados. 

3.2. Programa “Estágios Certificados Não-Remunerados”  

3.2.1.  

A E&O lançou novo convite à apresentação de candidaturas para a 

realização de “Estágios Certificados Não-Remunerados” de 6 e de 3 meses, 
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para a Sede Nacional no Porto. No conjunto dos dois concursos foram 

seleccionados sete estagiários, que desempenharam funções nos 

departamentos de secretariado e de projectos. 

3.3. Campanha de recolha de Manuais Escolares  

A E&O, ciente da sua responsabilidade no cumprimento das Metas do Milénio, 

iniciou uma Campanha de recolha de Manuais Escolares para os alunos da 1ª à 6ª 

classes, da Guiné Bissau, em colaboração com a ONG guineense RECEPT-GB, Rede 

da campanha de educação para todos, uma Entidade reconhecida pelo governo 

Guineense desde 2006, com sede nacional em Bissau e pólos regionais nas dez 

Regiões Educativas do País. A RECEPT-GB e a E&O assinaram em 2010 um 

protocolo de Parceria que engloba a colaboração entre as 2 organizações, para a 

Educação. Os materiais recolhidos foram enviados pela E&O, para a Guiné-Bissau, 

onde o nosso parceiro se encarregou da distribuição nas Escolas. Um 

agradecimento especial é devido ao Lyons Clube de Setúbal, pela doação de livros 

e ao IPAD pela logística do transporte para aquele país.  

3.4. Grupo ED da PLATAFORMA 

a. Representação da E&O no Grupo Educação para o Desenvolvimento da 

Plataforma; 

b. Colaboração activa com O Centro Cultural Africano do Bairro da Bela Vista,  

c. Participação na Summer School do DEEEP, na Finlândia sobre Qualidade e 

Impacto em Educação para o Desenvolvimento, 

d. Participação em diversas conferências de âmbito internacional sobre 

temáticas relacionadas com Cooperação - Desenvolvimento Sustentável e 

Conhecimento: 

 Congresso Europa das Nacionalidades; Universidade de Aveiro, Maio 2011 - 

comunicação: "Europa e depois do Milagre?", 
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 Propostas aceites ao Congresso Luso Moçambicano de Engenharia: 

"Matemática para um Mundo melhor - perspectivas interdisciplinares" 

"A problemática do desenvolvimento sustentável – entre o global e o 

local"; 

"Educação para o desenvolvimento e educação para a engenharia: que 

relações? que projectos?"; 

 Comunicação no Congresso Internacional "Knowledge Exchange", 

Setembro de 2011, Londres : "Mathematics for a better world - 

Interdisciplinary perspectives"; 

 Comunicação na WEE Flash Week  2011, Setembro - Outubro 2011, Lisboa: 

"Engineering, Environment and Sustainable Development - Challenges and 

Projects from ISEL"; 

 Participação no Congresso ICERI 2011, Madrid, Novembro 2011, com as 

comunicações: 

"Seven Seas - Mathematics for a better world" (apresentação oral) e 

"Mathematics and Technology - as time goes by" (poster). 

3.5. Participação em iniciativas 

a. 4ª edição dos Dias do Desenvolvimento (ODDs 2011) do IPAD, Lisboa, 5 e 

6  de Maio 

A edição deste ano decorreu sob o tema central, “Os Desafios do 

Desenvolvimento”. A E&O esteve presente com um stand próprio, onde se 

deu a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela nossa 

ONGD, quer em Portugal, quer nos países de língua portuguesa, os nossos 

projectos e as nossas iniciativas. 
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b. Participação no Grupo Aid Watch da PLATAFORMA no AidWatch plenary 

meeting 

A E&O, representada pelo seu presidente Alfredo Soares Ferreira, 

participou durante o ano 2011, no Grupo de Trabalho da Plataforma 

Portuguesa das ONGD, em todas as reuniões. Este Grupo dedica atenção 

particular às questões ligadas à Eficácia da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, tendo mantido, como habitualmente, contacto 

privilegiado com o Grupo com idêntica designação, na CONCORD, em 

Bruxelas. Na qualidade de representante do Grupo, o Presidente da E&O 

participou, naquela cidade, no Aidwatch Plenary Meeting,  a 18 de 

Outubro.  

Como exemplos de actividades desenvolvidas pelo Grupo, salientam-se: 

 Elaboração do Relatório da Consulta Nacional às OSC, a partir do 

Relatório das Consultas Nacionais de Setembro de 2010 

 Elaboração de um documento de contextualização do Questionário CSO 

Effectiveness  

 Análise e discussão sobre o Exame do CAD à Cooperação Portuguesa, 

com sugestão de se elaborar, não somente um documento de 

posicionamento, mas procurar discuti-lo numa base política, junto do 

IPAD ou do SENEC, dado haver menções algo preocupantes, referidas 

pelo CAD. 

 Contributo da Plataforma para o Relatório Aid Watch 2011, com 

proposta de criação um grupo dentro do Fórum da Sociedade Civil. 

 

c. Assinatura da Carta aberta conjunta da Sociedade Civil aos 20 líderes do G-

20 

Assinada por um conjunto de organizações da sociedade civil 

internacional, às quais se juntaram três organizações portuguesas 

(Associação para a Cooperação Entre os Povos (ACEP), ENGENHO & OBRA, 
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Associação para o Desenvolvimento e Cooperação (E&O) e Oikos – 

Cooperação e Desenvolvimento). 

 

d. Assinatura do Manifesto da Oikos   

A E&O assinou este manifesto, associando-se assim a todas/os que lutam 

CONTRA A POBREZA. Neste documento propõe-se: 

 A criação de um Grupo de Trabalho Permanente, entre a Sociedade Civil 

organizada, empresas e grupos parlamentares, para o cumprimento dos 

direitos e garantias consignadas, não só na Constituição Portuguesa, mas 

também nas Convenções internacionais.  

 A criação de um Grupo de Trabalho Permanente, entre a Sociedade Civil 

organizada e os Meios de Comunicação Social, de forma a debater, já no 

próximo ano, a situação dos 20% mais pobres, em Portugal, e a 

distribuição da riqueza, em Portugal e no mundo. 

e. Assinatura do Manifesto ”DEFENDER JUNTOS A ÁGUA DE TODOS” 

Assinado em Outubro de 2011, este manifesto foi promovido por várias 

organizações da sociedade civil (ver http://www.aguadetodos.com/content/view/67/33/) 

f. Presença na 1ª Semana Mundial de Educação em Engenharia (WEE Lisboa 

2011) 

A E&O participou neste importante evento, representada pela Associada 

Noémia Simões, professora do ISEL, nomeadamente através de: 

 comunicação apresentada pela nossa Associada;  

 promoção do Documentário Viver Ao Sul, que exibido em contínuo, 

durante o Evento;  

 promoção da participação do Centro Cultural Africano (CCA), com 

actuação ao vivo do grupo de crianças e jovens do CCA.  
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g. 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia 2011 

A E&O fez-se representar por delegação composta pelo Presidente, o Eng. 

Alfredo Soares Ferreira, pela Vice-Presidente Prof.ª Carminda Moura e 

ainda pela Gestora de Associados, Prof.ª Anabela Rios. Esteve igualmente 

presente o Eng. José Carvalho – representante do nosso Parceiro 

PROJECTO GO. 

A E&O esteve responsável pela organização de um dos Simpósios, 

nomeadamente o Simpósio 52, subordinado ao tema “A Engenharia na 

Cooperação para o Desenvolvimento”. 

h. Formação em Avaliação de Projectos, organizada pela PLATAFORMA 

Portuguesa das ONGD 

Esta formação esteve a cargo do Presidente da E&O, Alfredo Soares-

Ferreira. Com um total de 20 horas, a referida formação decorreu nos dias 

5, 6 e 7 de Julho, em Lisboa. 

i. Leilão de Arte E&O, Porto, 16 de Dezembro 

Tal como em 2010, a E&O organizou um Leilão de Arte, que apresentou 

para licitação obras de diversos artistas e cujo produto reverteu para a 

E&O e para o projecto IPP Social. Foram apresentadas obras de vários 

artistas: Alberto Carneiro, Artur Santos Leite, A Canas, Adolfo Passos, 

Albuquerque Mendes, Anabela Lacerda, António Fernando Silva, Armando 

Alves, Arménio Santos, Elsa Lé, Fátima Passos, Francisco Pessegueiro, 

Joana Brito, José Alberto, José A. Passos, Jorge Coimbra, Laura Cezane, 

Luís Camilo Alves, Luís Rodrigues, Lurdes Alcobia, Lurdes Fidalgo, 

Margarida Leite, Paulo Varregoso, Pedro Zamith, Raquel Ferreira, Ricardo 

Miranda, Rosa Vaz, Silva Passos, Susana Gabriela Nogueira. 

 

Engenho e Obra
Realce
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4. CONCLUSÕES/AVALIAÇÃO 

 

A avaliação das actividades realizadas durante 2011 foi sempre efectuada durante e após 

a realização das mesmas. Cabe neste capítulo do Relatório uma análise global, essencial 

para a compreensão da organização, em termos da sua gestão interna e da sua projecção 

no exterior. 

Das iniciativas previstas e acções definidas em concreto, salientamos em primeiro lugar o 

Programa “Estágios Certificados Não-Remunerados”. Na 1ª edição do Programa, foi 

possível encontrar 5 estagiários que, pela sua elevada competência e profissionalismo, 

desempenharam com altos índices de qualidade e excelência as suas funções no apoio ao 

Secretariado da Direcção e no Departamento de Projecto. A 2ª edição do Programa 

(iniciada em Outubro) revelou igual sucesso. 

Nas 2 edições, foi implementado um vasto programa de formação, com maior 

sistematização na 2ªedição, tendente a fornecer os instrumentos e conceitos básicos nas 

áreas de intervenção da E&O: Educação e Cooperação para o Desenvolvimento. A medida 

é considerada como uma resposta em termos de aproveitamento de recursos humanos, 

beneficiando a organização e também os intervenientes no Programa, que adquirem 

dessa forma, competências e conhecimentos, podendo desenvolver uma atitude positiva 

no sector das organizações da sociedade civil.  

As candidaturas apresentadas, resultaram de um importante esforço de mobilização de 

associados da instituição, bem como da disponibilidade dos vários parceiros envolvidos. 

Embora não tenham sido seleccionadas para financiamento, foram objecto de pareceres 

positivos pelas entidades a que foram propostas, o que evidencia a sua qualidade e 

pertinência, ficando por isso em carteira para posteriores oportunidades de candidatura. 

 

A organização do LEILÃO DE ARTE de Dezembro, foi mais uma vez um sucesso, sobretudo 

pela quantidade e qualidade das obras disponibilidades pelos artistas representados. 

Refira-se entretanto o imenso esforço desenvolvido por muitas/os associados, bem como 

o espírito de solidariedade manifestado pelas/os artistas Plásticos, que colaboraram na 
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iniciativa, a colaboração prestada por amigos e associados que doaram obras e 

finalmente, o apoio das Entidades na organização e cedência de instalações.   

A colaboração com a PLATAFORMA continuou em 2011, à semelhança dos anos 

anteriores. Salienta-se o trabalho desenvolvido no Grupo ED, através da presença em 

reuniões e iniciativas próprias e ainda o agrado manifestado, de parte a parte, pela 

presença no Grupo Aid Watch,. 

A divulgação das actividades foi efectuada, tendo como suporte o site da E&O. Para o site 

oficial, foram produzidas 33 notícias, uma média de 2,75 por mês. Para tal, continuamos a 

contar com o indispensável contributo da OXYS, a quem muito agradecemos pela 

generosidade, rigor e resposta pronta e amiga.  

 

Pela análise do exposto neste Relatório de Actividades, a Direcção entende ter sido 

desenvolvido um trabalho positivo no reforço da implementação da E&O, a nível nacional 

e internacional. Porém tal ainda não é suficiente para a consolidação da E&O na vertente 

da sustentabilidade, necessária à sua afirmação como organização autónoma da 

sociedade civil.  

 

Porto, Sede Nacional, Fevereiro 2011 

A DIRECÇÃO  
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5.  SIGLAS 

  

CCA Centro Cultural Africano 

CCAB Centro Comunitário de Alto Balide 

DEEEP Developing European’s Engagement for the Eradication of Global 

Poverty 

ESELx  Escola Superior de Educação de Lisboa 

GB  Guiné-Bissau 

ICERI International Conference of Education, Research and Innovation 

IES  Instituições de Ensino Superior 

IPAD  Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 

IPP Instituto Politécnico do Porto 

ISEP  Instituto Superior de Engenharia do Porto  

ISEL Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

OSC Organizações da Sociedade Civil 

POPH Programa Operacional Potencial Humano 

SENEC Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação  

 

 

 


