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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 O Relatório Semestral de Atividades e Contas tem como objetivo expor aos 

sócios da Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro o estado da execução 

do Plano de Atividades e Orçamento para o presente mandato, bem como o estado 

financeiro da AEGIA. Assim, o intuito passa por provocar a reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido até então, assim como informar os sócios sobre tudo o que de relevante 

se passa no ambiente interno da Associação.  

 Este relatório foi elaborado esperando uma participação ativa dos nossos 

associados, visto que é de extrema importância, para a Direção, a opinião de todos, 

sustentando assim o trabalho que foi desenvolvido até ao momento. 

2. ATIVIDADES 

 Atividades Transversais 

  

1. Continuidade da utilização do e-mail como uma das ferramentas de 

comunicação principal, direcionado para a gestão organizada da informação e 

atualização semanal das tarefas realizadas por cada pelouro; 

2. Continuidade da utilização da ferramenta Slack como principal meio de 

comunicação da Associação, permitindo aos dirigentes de usufruírem de um 

espaço diferenciado das redes comuns, como o Whatsapp, dedicado ao trabalho, 

que integra ferramentas para um eficaz desempenho; 

3. Utilização da plataforma cloud Google Drive para potenciar um 

acompanhamento efetivo geral de todas as atividades desenvolvidas ao longo 

do mandato, com a transição para “Discos Partilhados”, no sentido de garantir a 

gestão de conhecimento e a manutenção de informação ao longo dos mandatos; 

4. Inventariação do merchandise e regulamentação dos espaços e serviços da 

AEGIA, promovendo um lugar de estudo, trabalho e convívio; 

5. Atualização da base de dados de sócios efetivos pagantes, alunos de MIEGI, 

Alumnis e docentes do MIEGI, utilizando um Excel automatizado visando a sua 

passagem para o sistema AssociaPro;  

6. Manutenção de uma base de dados de ex-Dirigentes Associativos da AEGIA, com 

base em toda a informação oficial registada; 

7. Atualização de documentos que informem de metodologias de registo e 

organização de informação relativa ao dia-a-dia da Associação; 

8. Atualização do histórico empresarial da Associação para um documento 

organizado em formato Excel para sua futura passagem para um programa de 

CRM (Customer Relationship Management); 
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9. Continuação da estratégia de divulgação nas demais Redes Sociais e meio físicos 

disponíveis com vista a melhorar a imagem externa da AEGIA e conseguir um 

maior alcance; 

10. Elaboração do horário de atendimento na sede da AEGIA, garantindo um maior 

número de horas possível de utilização de espaço e de prestação de apoio aos 

estudantes do MIEGI.; 

11. Certificação do cumprimento de todas as regras de distanciamento social e 

higienização da sede; 

12. Eleição dos novos membros da Comissão de Curso, em colaboração com a 

Direção de Curso do MIEGI na Universidade de Aveiro; 

13. Manutenção do Registo Nacional de Associações Juvenis em colaboração com o 

Instituto Português do Desporto e da Juventude; 

14. Celebração da parceria anual com a Identidade Digital, empresa que fonece 

descontos em serviços com a garantia que a Associação divulgue o seu logótipo; 

15. Celebração da parceria com a marca Prozis, garantindo aos estudantes do MIEGI 

acesso a um desconto promocional que lhes permita adquirir bens alimentares 

que lhes ofereça um estilo de vida mais saudável; 

16. Celebração da parceria com a Uniarea que permite fortalecer e aumentar a 

visibilidade do trabalho da Associação através da divulgação do trabalho da 

mesma nos canais de comunicação da entidade parceira; 

17. Celebração da parceria anual com a Ordem dos Engenheiros que permitirá a 

partilha mútua de eventos e iniciativas de interesse, bem como a 

disponibilização de contactos e de um espaço para eventos, por parte da Ordem 

dos Engenheiros; 

18. Celebração da parceria com a Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia 

Industrial, visando a cooperação constante entre as 2 entidades com o objetivo 

de aproximar os nossos associados ao tecido empresarial; 

19. Filiação na Federação Nacional de Associações Juvenis, oferecendo vantagens 

para uma gestão mais completa da Associação, como por exemplo, acesso a um 

sistema de gestão denominado de AssociaPro; 

20. Fortalecimento das relações com os Núcleos da Associação – ESTIEM LG Aveiro 

e JELA – através de práticas diárias, organização de atividades internas com o 

objetivo de fomentar o espírito de equipa e formar os membros em diversas 

áreas de atuação; 

21. Celebração da data de Fundação da AEGIA; 

22. Colaboração com o corpo docente relativo à criação do Laboratório de EGI; 

23. Promoção de uma sessão de esclarecimento de dúvidas, em conjunto com o 

Núcleo de Estudantes de Informática, sobre a unidade curricular de 

Fundamentos de Programação.  
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 Atividades Académicas e Culturais 

Como Assim? Cooltural Nights I 
14 de dezembro de 2020 

 

 No passado dia 14 de dezembro, os nossos estudantes tiveram a possibilidade 

de estar presentes na primeira noite do “Como Assim? Cooltural Nights”. No Avenida 

Café-Concerto, na noite onde a música foi a protagonista, contamos com a presença de 

duas bandas inesquecíveis: “Zebra Libra” e “Unplugged Minds”. Contudo, para além de 

dinamizar a Cultura, este evento teve como propósito maior a nossa causa social, o 

Duarte, para o qual reverteu todo o dinheiro angariado. 

 

 Desporto e Saúde 

Gestão das redes sociais 

 No dia 5 de dezembro ocorreu o tão desejado lançamento da página de 

Instagram de Desporto EGI UA. Nas condições adversas em que vivemos, fomos 

obrigados a reinventarmo-nos, o que passou por criar novo conteúdo e novas dinâmicas 

através desta página, com o intuito de manter a proximidade com os nossos 

associados/seguidores. Um dos conteúdos lançados foi o direto “Como é que o EGI 

mexe”, que procurou aproximar todos os associados, revivendo momentos marcantes 

na vida desportiva dos mesmos, que ficarão para sempre guardados na sua memória e 

nos seus corações. 

Taça UA 

 Deu-se início à inscrição e acompanhamento dos atletas de EGI na Taça UA, 

prova-maior da Universidade de Aveiro, cumprindo todas as restrições impostas, sendo 

que apenas se realizaram modalidades individuais. No entanto, mesmo nos moldes 

impostos conseguimos representar o curso de EGI em todas as modalidades abertas até 

ao momento, realizadas em pavilhão, como badminton e ténis de mesa, e através de 

meios eletrónicos, como o FIFA 21, mostrando o espírito de sacrifício e entrega deste 

enorme curso.  

 Marketing e Design 

Divulgação, cobertura e edição fotográfica 

O cenário pandémico que enfrentamos tem constituído um desafio 

relativamente à adaptação dos eventos que a AEGIA, usualmente, proporciona. 

Independentemente disso, Marketing e Design continuou a realizar a devida divulgação 

e cobertura fotográfica das diversas atividades: online e presenciais. 
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Neste sentido, preservou-se a aposta no marketing digital, através de redes 

sociais – como o Facebook, Instagram e LinkedIn –, já que constituem, de momento, o 

melhor meio para partilha de informação. 

Além disso, de modo a aumentar a visibilidade da Associação, renovou-se a 

parceria anual de divulgação – estabelecida no ano transato – com a Uniarea, 

comunidade de referência para os estudantes universitários. 

 
Revista Semestral 

A Revista Semestral “EGI em Movimento” tem revelado, progressivamente, ser 
um aspeto fulcral na transmissão do trabalho executado pela AEGIA. Dar-lhe 
continuidade tornará possível despertar a atenção de toda a comunidade para a 
realidade inovadora que nos alimenta. 

Assim, em conjunto com a ESTIEM LG Aveiro e a JELA, iniciou-se a criação da 
primeira Revista Semestral do mandato, cuja temática a abordar é “As Pessoas”. Mais 
do que nunca, este tema, que engloba filosofias e orientações extraordinárias, deve ser 
apreciado. 

 
Uniformização de Imagem – Parceria com o NED 

 Enquanto pelouro, assumimos a responsabilidade de tornar a imagem da 

Associação mais linear e autêntica. Como tal, prosseguimos com o trabalho iniciado no 

ano transato e procuramos técnicas que nos conduzam à tão desejada uniformização. 

 Para que o processo de uniformização tivesse o suporte de entidades que, 

diariamente, lidam com esta realidade, criámos uma parceria com o NED, Núcleo de 

Estudantes de Design da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Assim, em 

conjunto, temos vindo a desenvolver a marca da Associação. 

 
Renovação do Merchandise 

 Não há dúvida de que é um orgulho fazer parte da família de Engenharia e Gestão 

Industrial. No sentido de exteriorizar toda a paixão sentida pelo curso, disponibilizamos 

uma vasta gama de artigos úteis, no quotidiano, que aumentam a relação de 

proximidade com a Associação, a sua imagem e o sentimento de pertença.  

 Note-se que, no corrente semestre, optámos por realizar uma nova encomenda 

dos impermeáveis criados no ano transato, devido ao seu enorme sucesso, e criámos 

uma nova sweat de curso. 
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 Política Educativa 

 
Atualização da Base de Apontamentos  

 Ao longo dos anos, a Base de Apontamentos tem-se mostrado uma ferramenta 

essencial, apoiando os alunos na consolidação da matéria lecionada nas unidades 

curriculares. Assim, atualizou-se e dinamizou-se esta plataforma no Moodle com 

apontamentos, resumos e exercícios resolvidos, a fim de fornecer ferramentas de 

estudo e auxiliar os nossos estudantes. 

 

OT´s 

7 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021 

 

 Ao longo de todo o percurso académico, cada vez mais são os estudantes que 

têm dificuldade em compreender quais as possíveis saídas de Engenharia e Gestão 

Industrial.  

 As Old Talks surgiram com o intuito de dar a conhecer antigos alumnis que, após 

concluírem a universidade, estão a trabalhar em áreas distintas entre si, dando a 

conhecer aos nossos estudantes todos o potencial de um EGI. 

 A primeira decorreu no dia 7 de dezembro, onde contamos com a presença do 

Rui Beato, atualmente a trabalhar na Farfetch, Porto, e que nos deu o seu testemunho 

sobre como foi ingressar no mercado de trabalho português e quais os principais 

desafios que teve quando o ingressou. Além disso, abordou a importância que o 

associativismo teve na sua vida pessoal e profissional e como o coloca em prática na sua 

vida. 

 A segunda OT foi realizada no dia 20 de janeiro, onde pudemos ouvir o 

testemunho do Miguel Sampaio, atualmente a trabalhar na Alemanha, na Faurecia. O 

tema principal da conversa baseou-se no “Working Abroad”. 

 

Conversa Programas de Mobilidade  

7 de janeiro de 2021 

 

 Com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas sobre programas europeus de 

mobilidade de estudantes, que permitem vivenciar experiências pessoais e profissionais 

noutro país durante um determinado período de tempo, no dia 7 de janeiro realizou-se 

uma conversa com este intuito. Esta contou com a presença do docente responsável 

pelos programas de mobilidade em MIEGI, com um membro da INOV Contacto que 

explicaram com clareza tudo sobre estes programas, e ainda com estudantes/alumnis 

de MIEGI que participaram em ambos os programas, a Joana Fernandes (INOVContacto), 

o Gonçalo Queiroga (Erasmus+) e o Rodrigo Belo (Erasmus+). 
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 Relações Externas 

 
Open Day 

11 de novembro de 2020 
 

 No dia 11 de novembro, realizou-se o primeiro Open Day do semestre, via online 

com a empresa COFICAB. Este evento contou com cerca de 40 participantes e 

acreditamos que o seu principal objetivo foi alcançado - aproximar o tecido empresarial 

dos nossos associados e demonstrar o potencial que um Engenheiro de Gestão Industrial 

tem no mercado de trabalho.  

 
Implementação de CRM  

 No sentido de facilitar a comunicação e a organização entre o pelouro de 

Relações Externas da Associação e os seus respetivos Núcleos (ESTIEM LG Aveiro & 

JELA), realizou-se a transição de todas as bases de contactos para uma única plataforma, 

um CRM (Customer Relationship Management), o Hubspot. 

 Esta plataforma veio dar resposta a uma necessidade de entreajuda e 

cooperação entre as 3 entidades, visto que é um espaço onde todos os responsáveis por 

este setor de atividade podem aceder e partilhar os contactos que estão a tentar 

estabelecer. 

 Esta transição está apenas nos primeiros estágios e esperamos continuar a 

explorar todas as possibilidades que o Hubspot proporciona, a fim de criar uma base de 

dados coesa e rica. 

 

 Responsabilidade Social 

 
reMEmber 
25 de novembro de 2020 
 

 No dia 25 de novembro de 2020, realizou-se o reMEmber, um evento de cariz 

social que tem como intuito dar a conhecer a nossa causa social - o Duarte, aos nossos 

sócios. Devido à situação atual este realizou-se no formato online. 

 O reMEmber contou com a presença da Sr. Fátima que veio em representação 

da associação ACREDITAR. Esta é uma associação que dá apoio às famílias com doentes 

oncológicos ajudando também na posterior integração do doente na sociedade. Este foi 

um testemunho muito enriquecedor e que nos fez ter orgulho de pertencer ao mundo 

do associativismo, porque são associações como a ACREDITAR que fazem da nossa uma 

sociedade melhor. 

 De seguida iríamos estar à conversa com a mãe do Duarte, um menino com 

Síndrome de Lennox Gastaut, encefalopatia epiléptica, que temos vindo a acompanhar 

e ajudar há cerca de 4 anos. No entanto, naquele dia, a saúde do Duarte não permitiu 
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que estes entrassem em contacto connosco. Dessa forma, apresentamos na mesma a 

sua história e apelamos a todos os participantes que nos ajudassem ao longo do ano, na 

recolha de tampinhas e nas possíveis angariações de fundos para ajudar aquela família 

tão especial. 

 
Árvore dos Dilemas 

 Com vista voltada à minimização das consequências nefastas derivadas das 

dificuldades visíveis na comunidade em que nos encontramos inseridos, criou-se a 

rubrica “Árvore dos Dilemas” que visa explorar problemas existentes na nossa sociedade 

a nível nacional e global por meio da arte. Assim, esses problemas são representados 

através de cartoons ilustrativos e apelativos, criando um impacto diferente no 

visualizador, cujo objetivo consiste em estimular a sua reflexão e o debate face à 

questão exposta.  

 Nesse sentido, esta rubrica permite o desenvolvimento do pensamento crítico 

na sociedade atual, conduzindo não só há sensibilização e consciencialização ambiental 

como social. 
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3.  CONTAS 
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 Marketing e Design 
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 Geral 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Serve o presente documento para detalhar todas as atividades e iniciativas 

promovidas pela Direção da AEGIA, no decorrer do primeiro semestre. Pretendemos, 

assim, clarificar todas as operações realizadas, mantendo os ideais de rigor, 

profissionalismo e transparência que vigoram desde o início do mandato. 
Consideramos, de forma global, que, ao longo do primeiro semestre, sobressaiu 

a resiliência de toda a equipa que, perante as dificuldades atravessadas, soube potenciar 

e criar valor, maioritariamente digital, à vida ativa da Associação, fomentando interesse 

e fidelizando os seus associados. Relativamente à variedade de eventos realizados, a 

Direção da AEGIA crê que foram identificadas e supridas as diversas necessidades 

impostas pela heterogeneidade da comunidade que abrange. 
O trabalho desenvolvido no que toca à representatividade da Associação, 

através do estabelecimento de parcerias estratégicas, bem como o fortalecimento de 

relações com o corpo docente, projetam ligações duradouras que garantam o 

crescimento equilibrado da marca no seio do Associativismo. 
 Assentando os nossos valores na transparência, intransigência e integridade, 

pretendemos com este relatório de análise e perspetiva financeira futura da Associação 

assegurar o cumprimento destes valores e esclarecer, de forma sucinta, todos os 

movimentos e operações contabilísticas que foram realizadas. 


