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INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório reporta as actividades desenvolvidas pela ENGENHO & OBRA, Associação para o 
Desenvolvimento e Cooperação, ONGD (E&O), durante o ano de 2014. As actividades desenvolvidas, enquadradas 
no Plano de Actividades proposto para o ano em curso, são elencadas neste Relatório, incluindo a respectiva 
avaliação.  
 
O ano 2014 ficou marcado pelo encerramento de dois projectos, o Projeto Capacitar para Pequenos Ofícios, dos 
Prémios CEPSA Ao Valor Social, em que fomos proponentes e a Junta de Freguesia de Paranhos nossa parceira e o 
Projecto Inter Gera Acção (IGA), como entidade parceira e cujo proponente foi a Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde do Porto (ESTSP).  
 
Procedeu-se à realização da 3ª Edição da Formação em Gestão de Projectos Sociais de Intervenção, no mês de 
Maio, que contou com 7 formandos pertencentes à Comissão de Desminagem, Intersectorial de Ajuda e 
Assistência Humanitária de Angola. 
 
Como parceira da Associação Portuguesa de Deficientes (APD), no Projecto da Cidadania Activa, a E&O ministrou 
uma formação em Igualdade Oportunidades/Empreendedorismo Social, com uma carga horária de 60 horas, em 
Lisboa. 
 
A E&O aderiu ao Programa LEONARDO DA VINCI, recebendo uma estagiária francesa, durante os meses de junho a 
agosto. Tratou-se de um projecto de mobilidade, assente na realização de um estágio, em contexto internacional, 
cultural e linguístico. 
 
Na modalidade de estágios curriculares, a E&O assinou um Acordo de Cooperação com o Instituto de Educação da 
Universidade do Minho (IE-UM), possibilitando a inserção de um estagiário para o desenvolvimento da Tese de 
Mestrado em Educação, Área de Especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos. 
 
A E&O continua a manter o benefício de consignação de 0,5% da quota de IRS. No ano 2014 recebeu o montante 
de 466,96 Euros, relativo ao período entre Janeiro e Dezembro de 2012. 
 
A E&O iniciou em 2014, a participação na coluna dedicada à temática “Cidadania, Cooperação e 
Desenvolvimento”, do Lordelo Jornal. 
 
Foi realizado um filme institucional de apresentação da Organização, numa produção da Escola Superior de 
Musica, Artes e Espetáculo (ESMAE/IPP). 
 
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 e Grupos de Associadas(os) 
Foram organizados grupos de Associados que, na Sede Nacional e a título voluntário desempenharam tarefas 
variadas durante o ano 2014: elaboração de documentação específica, reorganização de livros de actas, 
elaboração de candidaturas, apoio ao Secretariado. 
 
b. Departamentos vs. Áreas de Intervenção 

i. O Departamento de Formação esteve sob coordenação direta pela Dra. Maria Arminda Bragança – Vice-
presidente da E&O e Dra. Maria do Espírito Santo – Tesoureira da Direcção e Responsável de Recursos Humanos. 

ii. O Departamento de Projectos esteve a cargo do Eng.º Armando Herculano 
 

1.2. Formação 
No que diz respeito à  Formação, as iniciativas da E&O resultaram num conjunto de intervenções formativas, de 
características diferenciadas. Em termos de acções concretas, as iniciativas realizadas são designadas a seguir e 
dizem respeito às acções de formação externa. 

1.2.1. Formação Externa 

 Curso Gestão de Projectos Sociais de Intervenção – realizou-se a 3ª Edição, num total de 60 horas, com o 
objectivo de sensibilizar e preparar técnicos superiores para a intervenção em apresentação, gestão e avaliação de 
Projectos Sociais.  

 Curso em Igualdade de Oportunidades/Empreendedorismo Social – Formação de 60 horas, levado a cabo 
no âmbito do projecto vencedor da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) ao Concurso Cidadania Activa, da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

1.3. Projectos em Curso 
 

1.3.1. Climate-KIC, Innovating for low-carbon and climate resilience 
 A E&O integra este programa europeu, que é a resposta do European Institute for Innovation and Technology (EIT) 
às preocupações dos decisores políticos europeus para garantir que haja uma maior participação nas atividades de 
pesquisa, ensino e inovação das Comunidades de Investigação e Inovação. Esta Rede Europeia é composta por seis 
países, Hungria, Itália, Alemanha, Polónia, Espanha e Inglaterra, para além de Portugal e integra instituições 
académicas, organizações de investigação, empresas, agências públicas e outras organizações interessadas, com o 
fim de promover o benefício mútuo através dos laços estreitos que a pertença a esta rede proporciona. 
 
 

1.4. Candidaturas Submetidas em 2014 
Submetidas a diversas linhas de financiamento, nacionais e/ou internacionais, as candidaturas que a seguir são 
elencadas constituíram produção de conhecimento da E&O, uma vez que forma trabalhadas no Departamento de 
Projecto. É indicada nesta listagem a qualidade de Entidade em que a E&O participa ou participou, Promotora (ou 
Proponente) / Parceira (ou Co-Requerente) / Contratada (ou prestadora de serviços). 

 Sem educaçom, sem tera, katem sustentu, apresentado ao Programa Europeaid/ 135181/C/Act/Multi – 
Investir nas Pessoas: Educação, Conhecimento e Competências, Emprego e Coesão Social. Promotor: IPP. Fevereiro 
2014 

 Vizinhança Solidária, apresentada ao Programa EDP Solidária 2014, na qualidade de Entidade Proponente. 
Março 2014 

 Environmentally Sustainable micro-Unit of Fish Conservation, apresentado ao Programa U.S. Agency for 
International Development - Development Innovation Ventures. Promotor: E&O. Abril 2014 

 Cowork Social – Promoção do Empreendedorismo de Inovação Social por Jovens Desempregados, 
apresentada ao concurso Cidadania Ativa da Fundação Calouste Gulbenkian, na qualidade de Entidade 
Proponente. Maio 2014 

 Tlábá só cá dá tê, apresentado ao Programa Europeaid 135500/DD/ACT/ST – Programa para Actores não 
estatais e Autoridades locais no Desenvolvimento. Promotor: ADADER. Maio 2014 

 Loja da Cidadania, apresentado ao Programa NED – National Endowment for Democracy, na qualidade de 
Entidade Proponente. Junho 2014 

http://www.climate-kic.org/
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 Passa Palavra II, apresentado ao Programa Found Français pour Lénvironnement, na qualidade de 
Entidade Parceira. Promotor: ADADER S. Tomé. Junho 2014 

 NO DJUNTA PA DESENVOLVIMENTO, apresentado ao Programa Europeaid 135776/DD/ACT/GW – Actores 
Não Estatais e Autoridades Locais em Desenvolvimento, na qualidade de Entidade Parceira. Promotor: Movimento 
Nacional  da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento -  Guiné Bissau. Junho 2014 

 NÓS também CONTAMOS, apresentada ao concurso “Prémio Manuel António da Mota” – 5ª Edição, na 
qualidade de Entidade Proponente. Julho 2014 

 Projecto de Reabilitação do Infantário Pôr-do-sol, apresentado à Cooperação do Japão na República 
Democrática de S. Tomé, na qualidade de Entidade Parceira. Promotor: ADADER. Julho 2014 

 Incluir e Educar, apresentado ao programa PAD – Programa de Ajuda Directa da Embaixada da Austrália 
em Lisboa, na qualidade de Entidade Parceira. Promotor: ADADER. Setembro 2014 

 Living in the swamps: How to preserve and innovate, apresentado ao Programa CDKN – Climate 
Compatible Development Impact Research Fund, na qualidade de Entidade Parceira. Promotor: ESE/IPP. Setembro 
2014 

 Nós também Contamos, apresentado ao Programa CEPSA Ao Valor Social, na qualidade de Entidade 
Proponente. Outubro 2014 

 A Banda Já Toca, apresentado ao Programa CEPSA Ao Valor Social, na qualidade de Entidade Parceira. 
Promotor: Associação da Banda de Matosinhos. Outubro 2014 

 Vizinhos Solidários, apresentado à Bolsa de Valores Sociais (BVS), na qualidade de Entidade Promotora. 
Novembro 2014 

 Energia Limpa e Sustentável, apresentada ao Ministério da Agricultura de São Tomé, na qualidade de 
Entidade Parceira. Novembro 2014 

 O Direito pela voz das Crianças, apresentado ao Programa JUST /2014/JPPI/AG/CHIL – Action Grants to 
Raise the Awareness of Children with Regard to their Wrights in Judicial Proceedings, na qualidade de Entidade 
Proponente. Dezembro 2014 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS NOS PROJECTOS FINANCIADOS  

2.1. Projecto IGA 
O “Projecto Inter Gera Ação” (IGA), da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto, ganhou o 1º lugar do 
Concurso EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME, da Comissão Europeia. Este Projecto propôs-se criar ao longo dos 
seis meses de execução, uma rede de Cidadania, promovendo a divulgação dos direitos da Europa e disseminação 
das melhores práticas, estimulando o diálogo e a interacção entre grupos de cidadãos e instituições europeias de 
forma a encontrar soluções para diversos tipos de exclusão social, no sentido da justiça social e de uma Europa 
mais sustentável. Envolveu intervenientes e especialistas diversos de IES, ONG, autoridades locais, estudantes, 
professores, investigadores e empresários. 
Iniciou a 1 de Dezembro 2013, tendo em 2014 realizado as seguintes actividades: 

 Focus Group sobre a exclusão social das pessoas; 

 Debates sobre Inclusão Social; 

 Workshops sobre a capacidade de inclusão; 

 Encontro internacional para o encerramento do projecto. 
 
2.2.  Projecto Capacitar para Pequenos Ofícios 
O Projecto “Capacitar para Pequenos Ofícios” dos Prémios ao CEPSA ao Valor Social, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Paranhos procurou promover a inovação social apoiando socialmente uma camada desfavorecida da 
população, tendo como objectivo específico, contribuir para a inclusão social das mulheres, fomentando a 
aquisição de competências, em contexto formal e não formal, visando o seu sucesso pessoal e profissional.  
Contou com duas Oficinas, de Culinária e Como Aproveitar Tudo, e dois Workshops subordinados às temáticas de 
empresas sociais/negócios sociais e Micro crédito. 
 
2.3. Projeto “Habilitar = Desenvolvimento = Sustentabilidade”  
Da Associação Portuguesa de Deficientes  (APD), um dos projetos vencedores do Programa Cidadania Ativa de 
2013, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. O objetivo deste projeto foi 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. Pretendeu-se também 
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ampliar as suas competências na área da gestão e empreendedorismo social, a fim de melhorar a eficiência e a 
transparência da associação e a sua sustentabilidade financeira.  
 
 

3. ACTIVIDADES NÃO INTEGRADAS NOS PROJECTOS FINANCIADOS 

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 os seus Associados, 
através da sistemática actualização dos conteúdos do site, do endereço na rede social Facebook e da Newsletter. 
Em Fevereiro procedeu-se à contratação de um/uma técnico/a superior para o Departamento de Projectos, por 6 
meses, sendo renovado por mais 6 meses em Agosto. 
No secretariado, o vínculo contratual foi novamente renovado por um período de 6 meses, nos meses de maio e 
novembro. 

3.2. Grupos de Trabalho (GT) da Plataforma Portuguesa das ONGD  
Na cooperação com a Plataforma e os grupos que a integram, a E&O continua a participar de forma activa em três 
dos seus grupos de trabalho: AidWatch (representada pelo Eng. Alfredo Soares-Ferreira). 
Os grupos de Educação para o Desenvolvimento e Ética, deixaram de ser representados pela Dra. Noémia Simões, 
estando até ao momento actual a sua representação a cargo da Dra. Maria Arminda Bragança, no grupo de 
Educação par o Desenvolvimento e pela Dra. Maria do Espírito Santo, no grupo de Ética. 
 
 
3.2.1. GT Educação para o Desenvolvimento (ED)  
A E&O esteve presente em duas reuniões do GTED: Novembro e Dezembro, representadas pela Vice-Presidente da 
ENGENHO & OBRA. 
 
3.2.2.  GT AidWatch 
Durante o ano de 2014 as reuniões tiveram a presença do Presidente da ENGENHO & OBRA. 

3.3. Outras Actividades 

 Participação no 6º Seminário de Fundraising Call to Action - evento anual sobre Angariação de Fundos.  

 Participação no Seminário Empreendedorismo e Inovação Social como Instrumentos para a Inclusão, 
realizado na ESEIG/IPP (Actividade do Projecto Inter Gera Acção (IGA)). 

 Participação no Seminário A Cidadania Europeia e a Inclusão Social, realizado na ESEIG/IPP (Actividade do 
Projecto Inter Gera Acção (IGA)). 

 A E&O organizou um Jantar de celebração do 8º Aniversário, de forma a reunir os seus Associados e 
Associadas, Personalidades Individuais e Instituições, num ambiente de partilha e convívio. 

 Participação no 2º Summer Course in Engineering for Sustainble Development, promovido pelo ISEP. 

 Presença no Fórum “Cidadania para a promoção da Saúde”, organizado pela ONG Mundo a Sorrir no 
âmbito do projeto Programa para a Inclusão e Vida Saudável (PIVS). 

 Participação na 1ª edição do Fórum de Educação para o Desenvolvimento, subordinado ao tema “A 
importância do exercício da cidadania global”.  

 A E&O tornou-se associada da APCEP, Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente. 
 

3.4. Parcerias e celebração de Protocolos 
Durante o ano de 2014, a E&O participou em encontros e reuniões com diversa entidades, de forma a incrementar 

relações de proximidade com Empresas, Câmaras Municipais e Escolas possibilitando o esforço conjunto em 

actividades de mútuo interesse. 

Contactos realizados com Empresas: MARTIFER SOLAR, S.A.; Metalinofer - Construções Metálicas, Lda; 

CONSTALICA S.A. 

Contactos realizados com Câmaras: Câmara Municipal de Vila do Conde; Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 
Câmara Municipal de Matosinhos; Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.portugalio.com%2Fmetalinofer%2F&ei=8OzdVMC2Fsb3ULmlhPgI&usg=AFQjCNHoglwvDWNnC4jZfK9-RE31MsRsFg&bvm=bv.85970519,d.d24
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Foram celebrados os seguintes Protocolos de colaboração e/ou parceria: 
 

 ESTSP – Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 
Foram estabelecidos dois protocolos, um que estabelece a participação conjunta das duas instituições em 
actividades de formação e um segundo que enfatiza a promoção das suas actividades próprias, na difusão e 
transferência do conhecimento entre ambas. 

 IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Com o objectivo de juntar recursos e esforços para a promoção das suas actividades próprias, quer no plano 
interno quer no plano externo, pela disseminação e transferência do conhecimento entre ambas as instituições. 

 WISHBOX – Projeto e Consultoria, Lda. Com o objectivo de aliar recursos e esforços em projectos comuns 
de cooperação entre as duas entidades, nas áreas da Engenharia Civil e da Arquitetura. 

 ENVODEV-Tchad – Associação Moundoulense – Este Protocolo estabelece a colaboração da E&O num 
projecto de cariz humanitário ligado ao Eco-carvão. 

 BOA ENERGIA - Com o objectivo de aliar recursos e esforços em projectos comuns de cooperação entre as 
duas entidades, nas áreas das Energias Renováveis. 
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4. CONCLUSÕES/AVALIAÇÃO 
 
Procedeu-se a avaliação das actividades realizadas durante o ano, 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. 
  
As candidaturas a programas de financiamento de projetos apresentadas resultaram de um importante esforço de 
mobilização de associados da instituição, bem como da disponibilidade dos vários parceiros envolvidos.  
 
A colaboração com a PLATAFORMA manteve-se em 2014, à semelhança dos anos anteriores.  
 
A divulgação das actividades foi efectuada pela E&O, tendo como suporte o site da organização em 
www.engenhoeobra.org e as duas página do Facebook, em www.facebook.com/engenho.obra.3 e 
www.facebook.com/engenho.obra?ref=hl. Na gestão do site oficial, continuamos a contar com o indispensável 
contributo da OXYS, a quem muito agradecemos pela generosidade, rigor e resposta pronta. 
 
Um agradecimento especial e destacado cabe ao ISEP, nomeadamente ao Presidente e Vice-Presidentes, por 
continuadamente apostarem na E&O, cedendo as instalações e serviços fundamentais ao funcionamento dos 
Departamentos. 
 
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.  
 
A consolidação da E&O, na vertente da sustentabilidade, necessária à sua afirmação como organização autónoma 
da sociedade civil, prosseguiu durante 2014, apesar das condições adversas motivadas pela profunda crise 
económica do País, graças ao esforço desenvolvido pelos técnicos e colaboradores. E ainda pelos Associados, que 
voluntariamente deram o sem contributo, para o fortalecimento da Associação. 
 
 
 
 

Porto, Sede Nacional, Abril de 2015 
A DIRECÇÃO 

 

http://www.engenhoeobra.org/
http://www.facebook.com/engenho.obra.3
http://www.facebook.com/engenho.obra?ref=hl

