
 

LINHAS PROGRAMÁTICAS GERAIS DA CANDIDATURA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA 

ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 

 

MANDATO 2018-2020 

 

1. Tornar a AAAIST numa Associação de Antigos Alunos de referência entre as grandes 

Universidades, e designadamente entre as grandes Escolas de Engenharia mundiais 

. Criar condições para tornar a AAAIST cada vez mais visível junto dos Antigos Alunos 

      . Dinamizar o conceito de Associação on-line 

. Potenciar a utilização do novo site da Associação 

. Disponibilizar serviços de apoio aos sócios 

. Dinamizar ações que incentivem o convívio entre os sócios, designadamente Encontros 

em instalações do IST 

. Promover novas campanhas de sensibilização e recrutamento de novos sócios, 

nomeadamente através da mobilização dos atuais sócios neste processo. 

. Desenvolver ações de aproximação com Associações congéneres 

. Desenvolver ações tendentes a dinamizar o Conselho Consultivo da Associação 

. Promover a realização de contactos com Empresas 

. Promover visitas a Laboratórios e Museus do IST e de Museus de Empresa com interesse 

para os Antigos Alunos 

 

2. Desenvolver a AAAIST como canal privilegiado de comunicação bidirecional entre o IST e 

os seus Antigos Alunos 

      . Dinamizar a divulgação das atividades do IST junto dos seus Antigos Alunos 

. Colaborar com o IST nas ações que organiza no âmbito do seu programa de alumni, e 

contribuir para a profissionalização de uma estrutura que mantenha um contacto 

permanente com a comunidade de antigos alunos. 

. Prosseguir a colaboração com o Conselho de Gestão do Técnico nas ações por ele 

desencadeadas, designadamente na publicação e distribuição da revista “Valores Próprios” 

como elemento importante de comunicação com os Antigos Alunos 



. Fomentar a disponibilização de benefícios existentes no IST procurando alargar protocolos 

existentes aos sócios da Associação 

. Dinamizar ações entre as várias estruturas existentes no IST (Docentes, Alunos, Antigos 

Alunos, AEIST,…) 

. Dinamizar ações específicas para segmentos diversos de Antigos Alunos 

 

3. Criar nos Antigos Alunos do IST um sentimento global de “devolução à Escola de parte do 

muito que a Escola lhes proporcionou” 

. Contribuir para assegurar a plena realização dos objetivos que o IST deve assumir para 

com a Sociedade e, também, para preservar o seu prestígio como Instituição de Ensino e 

Investigação, visando uma formação universitária de alta qualidade 

. Manter e estreitar as relações de solidariedade social e profissional entre antigos alunos e 

entre antigos e atuais alunos 

. Criar condições para colaborar com o IST no apoio a atuais alunos 

. Promover o “Fundo Solidário IST – dos Antigos para os Atuais Alunos” 

. Criar condições para homenagear Antigos Alunos 

. Apoiar o IST na criação e implementação de instrumentos que viabilizem a angariação de 

fundos destinados à prossecução dos objetivos de desenvolvimento do IST como 

instituição de ensino de excelência no panorama Nacional e Internacional 
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