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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 2015. As actividades desenvolvidas, 
enquadradas no Plano de Actividades proposto para o ano em curso, são elencadas neste Relatório, 
incluindo a respectiva avaliação.  
 
Uma das prioridades da E&O durante 2015 foi a Coordenação do Projecto Cowork Social – 
Empreendedorismo de Inovação Social por Jovens Desempregados, Concurso D21 - Apoio à 
empregabilidade e inclusão dos jovens, financiado pela EEA Grants da Cidadania Ativa e gerido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
No âmbito do Memorando de Entendimento assinado com o Governo da Guiné Bissau em Janeiro, 
estabeleceram-se vários contactos entre E&O e o Governo. De ressalvar, duas visitas da E&O à Guiné, 
a fim de serem efetuados encontros com o Ministério, a embaixada de Portugal na Guiné Bissau e 
Organizações de Sociedade Civil. 
Em Outubro, tivemos a honra de receber a visita do Sr. Assessor Principal do Secretário de Estado das 
Pescas e Economia Marítima nas instalações da E&O, no ISEP, a fim de se perspetivarem novas 
parcerias conjuntas com o governo. 
 
Em Dezembro de 2015 numa sessão formal presidida pelo Senhor Presidente da Câmara do Porto, Dr. 
Rui Moreira, passamos a integrar o Conselho Local de Ação Social do Porto (CLASP). 
O CLASP tem sido desde 2007 um instrumento privilegiado para promover a política de 
desenvolvimento social da cidade do Porto, sendo uma plataforma de articulação de diferentes 
parceiros públicos e privados, orientando-se pelos princípios da subsidiariedade, integração, 
articulação, participação, inovação e igualdade de género. 
 
 
A E&O mantém o seu contributo mensal, através da coluna “Cidadania, Cooperação e 
Desenvolvimento do Lordelo Jornal”, através dos seus associados e colaboradores. 
 
 
A Direcção da E&O manifesta o seu profundo agradecimento a todos os associados e colaboradores 
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 2015: elaboração de documentação específica, reorganização de livros 
de actas, elaboração de candidaturas e apoio ao Secretariado. 
 
b. Departamentos vs. Áreas de Intervenção: 

i. O Departamento de Formação coordenado por Maria Arminda Bragança 
ii. O Departamento de Projectos coordenado por Armando Herculano Ferreira. 

 

1.2. Formação 
No que diz respeito à Formação, as iniciativas da E&O resultaram num conjunto de propostas 
formativas, de características diferenciadas.  

1.2.1. Formação Externa 
Foram elaboradas pelo Departamento de Formação da E&O, as seguintes propostas de formação 
externa: 

 Formação em Gestão (Segurança Marítima/Gestão Portuária, Recursos Humanos e Gestão 
Financeira) para a Capitania do Porto de Luanda – Angola. Setembro 2015 

 Gestão em Projectos Sociais de Intervenção apresentada à Organização ADADER – São Tomé. 
Novembro 2015 

 Gestão em Educação Ambiental, apresentada ao Ministério da Educação de S. Tomé, a pedido 
da Organização ADADER – São Tomé. Novembro 2015 

1.2.2. Formação Interna 

 Formação  em “Estratégia de social media para a ONG” (30 de Junho a 2 de Julho, 

Lisboa) 

 Formação em “Desenho de Projectos e Linhas de Financiamento” (27,28 e 29 de Julho; 

Lisboa). 

 Formação em “Contratação Pública nas ONGD – 2ª Edição” (1 e 2 de Outubro; 

Coimbra). 

 Formação em “Avaliação de Impacto e Mapeamento de Resultados”, promovido pela 

Plataforma Portuguesa das ONGD (2,3 e 4 de Novembro; Porto). 

 

1.3. Projectos em Curso 
 

1.3.1. Cowork Social – Promoção do Empreendedorismo de Inovação Social por Jovens 
Desempregados 
O Cowork Social é um projecto inovador, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, destinado a 
jovens dos 18 aos 35 anos, cuja inscrição e participação é totalmente gratuita e abrangerá a Grande 
Área Metropolitana do Porto. 
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Resulta de uma parceria entre a E&O, a Junta de Freguesia de Paranhos, a Associação Ecos Urbanos, o 
Coworking de São João da Madeira e a empresa RH Positivo e visa capacitar e potenciar jovens 
desempregados para o empreendedorismo. 
O período de funcionamento do Projeto iniciou-se a 29 de Junho 2015 e terminará a 31 de Março de 
2016. 
 

1.4. Candidaturas Submetidas em 2015 
Neste ponto são apresentadas as candidaturas submetidas pela E&O. 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). 
 

 Microagro-Industriais Autossustentadas (MAIAS), apresentada ao Governo da Guiné Bissau, na 

qualidade de Entidade Promotora. Março 2015 

 STOP – Desigualdade de Género, apresentado à Delegação da União Europeia no Gabão para a 
Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e a CEEAC; na qualidade de Entidade Promotora. Junho 2015 

 Cowork2Empower, apresentada ao Programa Prémio Manuel António da Mota 2015, na 
qualidade de Entidade Parceira. Julho 2015 

 A Banda já Toca, apresentada ao Programa Prémios CEPSA Ao Valor Social 2015, na qualidade 
de Entidade Promotora. Outubro 2015 

 Ecow Gen Facility,  apresentada ao Programa Centre for Renewable Energy and Energy 
Efficiency – ECREEE, na qualidade de Entidade Prestadora de Serviços. Dezembro 2015 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS NOS PROJECTOS FINANCIADOS  

2.1. O Cowork Social – Promoção do Empreendedorismo de Inovação Social por Jovens 
Desempregados iniciou-se em Abril de 2015 e contou até Dezembro com as seguintes actividades: 

 Capacitação sobre temáticas Sociais, Boa Governação e Sustentabilidade (105 horas) 

 Trabalho de Campo em instituições Sociais (70horas) 

 Formação em Empreendedorismo (55 horas) 

 Seminário em S. João da Madeira (4 horas) 

 Apresentação de Ideias de Inovação Social – “Pitch” (4 horas) 

 Seminário “Um Olhar sobre Intervenção Social”, com as seguintes organizações convidadas: 
Amnistia Internacional, SOS Racismo e UMAR (4 horas) 

 Visita de representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega e da Embaixada 
da Noruega em Portugal para gravação de um filme e depoimentos dos participantes sobre 
este Projecto (4 horas). 

 Incubação: Sessões de consultoria e tutoria; Sessões informativas (Programa Pejene, 
Microcrédito, Medidas de Apoio à Criação do próprio Emprego – IEFP, Enquadramento Legal 
nos Negócios Sociais – CASES, Inovação Social - Viarco; “À conversa com…” (Projeto CAO Vida, 
Presidente do Clube dos Empresários de S. João da Madeira, More me, Go Fox, Antigos Alunos 
da Universidade de Aveiro e Doctor Gummy); Workshop sobre: Comunicação e Marketing 
Digital. 

 

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 
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os seus Associados, através da sistemática actualização dos conteúdos do site e do endereço na rede 
social Facebook. 
Em Junho procedeu-se à contratação de uma Técnica Superior para o Departamento de Projectos, a 
fim de apoiar a Coordenação do Projeto Cowork Social. 
No secretariado, o vínculo contratual foi novamente renovado. 

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 dois dos seus grupos de trabalho: AidWatch, representada pelo Eng. Alfredo Soares-Ferreira, 
e no Grupo de Educação para o Desenvolvimento, representado pela Dra. Maria Arminda Bragança. 
 

3.3. Outras Actividades 

 Presença no Colóquio de Literacia em Saúde: um desafio na e para a terceira idade (29 de 
Janeiro; Porto).  

 Participação no Workshop “EU GRANTS MANAGEMENT”, promovido pela Plataforma 
Portuguesa das ONGD (24 e 25 de Fevereiro; Lisboa). 

 Realização da Conferência/Debate “Agenda Pós 2015, uma parceria entre a E&O, o IPP e a 
Porto Design Factory (27 de Março; Porto). 

 Participação na Sessão Paralela “Voluntariado e Recursos Humanos para a Cooperação”, um 
convite da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (11 de Abril; Porto – FEUP) 

 Presença no Seminário “Educação e Inclusão”, organizado pela Câmara Municipal do Porto e 
do Instituto Politécnico do Porto (17 de Abril; Porto). 

 Entrevista com o Jornalista Fernando Alves da TSF, a propósito do trabalho das ONG's em 
África (22 de Abril, E&O/ISEP – Porto). 

 Presença nas IV Jornadas de Educação para o Desenvolvimento – Fundação Cidade de Lisboa 
(29 de Abril; Lisboa). 

 Participação na Semana do Desenvolvimento e Feira do Livro, Organizado pela Plataforma 
Portuguesa das ONGD e Associadas (13 a 17 de Maio; Lisboa – Fórum Lisboa). 

 Reunião com Câmara Agrícola Lusófona – CAL, no sentido de se perspectivar acções conjuntas 
nos PALOP (19 de Maio; Lisboa) 

 Integração da E&O no grupo GT CONCORD “Food Security” (25 de Maio). 

 Inscrição da E&O Na Plataforma Solidária E-Solidar (11 de junho). 

 Participação na Conferencia “Como fazer negócios na Guiné Bissau” (13 de Junho; Braga). 

 A E&O associou-se á iniciativa de rua “Um Sorriso para o Mundo” com várias organizações de 
Sociedade Civil, promovida pela Mundo a Sorrir (25 de Julho; Porto – Praça dos Leões). 

 Presença no Workshop “ Projects EE Grants – Communicating Results” (15 de Setembro; 
Lisboa). 

 Presença no Workshop “Sustentabilidade Alimentar”, promovido pela Oikos e Quercus (15 de 
Setembro). 

 Participação na Exposição Visual “40 anos depois: Ambiente, Energia, Construção, Alternativas, 
Ruralidade (inicio em 17 de Outubro - Porto). 

 Presença no Seminário em “Sustentabilidade, Negócios e Confiança”(6 de Novembro; 
Fundação de Serralves). 

 Participação no Seminário “Empreendedorismo Social” promovido pelo ISEP.START (11 de 
Novembro; ISEP). 

 Presença no Seminário “Conhecer o 11º FED e como aceder às Oportunidades” (24 de 
Novembro; Lisboa). 

 Participação no “Encontro Internacional de Cooperación Universitária ao Desenvolvimento 
S.U.G – Norte de Portugal” (26 e 27 de Novembro; Ponte Vedra). 
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 Presença no Concelho Local Porto Social para apresentação da E&O enquanto entidade 
pertencente ao Conselho Local de Ação Social do Porto (9 de Dezembro; Biblioteca Almeida Garrett – 
Porto). 

 Presença no “3º Encontro Regional sobre Animação Territorial” (12 de Dezembro – Porto). 

 Presença na Sessão/Encontro com portugueses destacados em Organizações Internacionais 
Multilaterais, organizada pela aicep Portugal Global (21 de Dezembro; Lisboa). 
 

3.4. Parcerias e celebração de Protocolos e Memorandos 
Durante o ano de 2015, a E&O participou em encontros e reuniões com diversa entidades, de forma a 

incrementar relações de proximidade com Empresas, Câmaras Municipais e Instituições de Ensino 

Superior possibilitando o esforço conjunto em actividades de mútuo interesse. 

Foi celebrado o seguinte Memorando de Entendimento: 
 

 Governo da República da Guiné Bissau, representado pelo Sr. Eng.º Ildefonso Barros, 
Secretário de Estado das Pescas e Economia Marítima. 
Este Memorando tem como objectivo reforçar as relações de Cooperação nos domínios do 
Microcrédito, Agricultura, Pescas, Transportes, Obras Públicas e Turismo. Janeiro 2015 
 
 
Foi celebrado o seguintes Protocolos de colaboração e/ou parceria: 
 

 Associação Bué-Fixe e Centro Cultural Africano 
Este Protocolo tem como objectivo a Cooperação entre as Associações, que desenvolvem actividades 
de Inclusão e de combate à Pobreza e à exlusão Social de pessoas e dos grupos marginalizados. Julho 
2015 
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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 2015, à semelhança dos anos anteriores. Salienta-
se o trabalho desenvolvido nos Grupos de trabalho: Educação para o Desenvolvimento e Aid Watch. 
 
A E&O continua a manter o benefício de consignação de 0,5% da quota de IRS. No ano 2015 recebeu o 
montante de 1109,64 Euros. 
 
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 2015, 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, Março de 2016 
A DIRECÇÃO 
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http://www.facebook.com/engenho.obra.3
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