LINHAS PROGRAMÁTICAS GERAIS DA CANDIDATURA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA
ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
MANDATO 2022-2024

1. Promover o alinhamento com o IST na estratégia de gestão da rede Alumni para maximizar
as sinergias e os resultados
•

•
•

Juntar esforços, capitalizando na experiência de gestão dos membros da AAA IST e na
capacidade executiva da equipa do Técnico Alumni, para alcançar os objetivos de
manter a ligação dos antigos alunos à Escola, bem como de fortalecer a Instituição
Técnico.
Integrar um elemento da Direção do IST na Direção da AAA para garantir a
operacionalização eficaz.
Definir o plano de atividades e recursos necessários com a Direção do IST para
assegurar total alinhamento e operacionalização.

2. Desenvolver metodologias eficazes de comunicação e envolvimento que promovam uma
maior aproximação dos antigos alunos à escola

•

Promover atividades que estimulem o regresso dos antigos alunos à escola e a sua
aproximação aos vários cursos e atividades, partilhando experiências e histórias
vividas entre si e com os atuais alunos, construindo sobre as iniciativas de êxito que
têm sido feitas nos últimos anos.

•

Aprofundar as metodologias de comunicação e gestão de redes sociais para alargar
a base de Alumni associados e o seu envolvimento ativo.

•

Desenvolver processos, ferramentas e metodologias que permitam manter a
dinâmica de contacto e envolvimento de forma sistemática futuramente,
nomeadamente através da implementação de uma plataforma que permita a eficaz
gestão operacional da rede Alumni.

3. Impulsionar o “giveback” dinamizando o fundo solidário e iniciativas de responsabilidade
social
•
•
•

Estudar oportunidades para antigos alunos poderem apoiar os estudantes atuais, através
de mentoria e orientação para o mercado de trabalho, ou suprindo as necessidades de
forma a garantir a conclusão do curso
Avaliar mecanismos que permitam manter uma dinâmica do fundo solidário que seja
sustentável a prazo
Apoiar o IST na abordagem às empresas fomentando mais possibilidades de apoios e
interação com o mundo empresarial.
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