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Mensagem da Board 

Ao longo dos últimos anos, o LG Aveiro tem vindo a crescer notavelmente, 

especialmente a nível Central. Temos ESTIEMers do nosso Local Group a representarem-nos 

em posições centrais e somos reconhecidos positivamente pelos outros Local Groups.  

O objetivo da Board atual é, sem dúvida, promover o crescimento da ESTIEM na 

Universidade de Aveiro. Pretende-se que o espírito ESTIEMer chegue a um maior número 

de estudantes (de EGI na Universidade de Aveiro) e que a vontade de participarem em 

eventos ou de os organizarem se faça sentir. É necessário fomentar uma boa estrutura a 

nível local para que seja possível continuar o bom trabalho que tem vindo a ser realizado 

pelas anteriores Boards. Queremos apostar em eventos no nosso Local Group de várias 

vertentes e queremos que estes alcancem o maior número de interessados. No entanto, 

também queremos membros a conhecerem a Europa e a deixarem a sua marca pelo Mundo. 

Queremos membros a conhecerem-se a si mesmos e a crescerem mais alto do que os nossos 

sonhos.  

Este ano letivo, é importante cativar novos membros e atuais membros que se 

encontram “inativos”. A ESTIEM é de todos e para todos e a Board tem como 

responsabilidade dar a conhecer o verdadeiro sentido da ESTIEM.  

Somos um grupo de sonhadores que tem um objetivo em comum: fazer o melhor 

pelo melhor; e não temos medo de querer ir mais longe. Apesar disto, não nos deixamos 

cair na utopia e trabalhamos com os pés assentes na Terra. Temos noção dos nossos limites 

e dos possíveis entraves que possam aparecer, apenas não deixamos que isso afete a nossa 

vontade de querer e dar mais. 

Para concretizarmos estes objetivos, contamos com a entreajuda da AEGIA, da JELA 

e da Comissão de Faina porque a união vence todas as dificuldades.  

 

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.  



4 
 

Atividades  
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Finanças 

O Vice-presidente das Finanças terá um papel de extrema importância ao longo 

deste mandato por ser a entidade responsável pela gestão financeira e contabilística do LG 

Aveiro. Após um ano de excelente desenvolvimento numa vertente externa, esta posição 

terá um papel preponderante para a consolidação de todo o trabalho desenvolvido, 

aproveitando todas as boas práticas promovidas. A realização do maior número de 

atividades possível será prioridade da Board neste mandato, sem nunca comprometer a boa 

saúde financeira da organização.  

Pretende-se, assim, fazer uma gestão financeira e de contabilidade racional de modo 

a assegurar o equilíbrio da organização. A rentabilização de recursos, com o objetivo de 

oferecer mais atividades com grande qualidade aos nossos ESTIEMers, irá fortalecer toda a 

estrutura e melhorar o posicionamento do LG Aveiro a nível externo.  

 
Objetivos:  

✓Gestão financeira e de contabilidade da organização;  

✓Garantia da transparência e do fornecimento de informação a todos os ESTIEMers no 
que diz respeito ao nível financeiro da organização;  

✓Exposição, sempre que conveniente, dos balanços de Contas de cada evento realizado;  

✓Apoio contínuo a todos os Project Leaders de eventos de modo a facilitar os processos 
e a garantir estabilidade financeira.  
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Relações Públicas 

O Vice-Presidente deste pelouro tem como funções tratar da comunicação e da 

imagem do Local Group, sendo que para isso é necessário renovar e melhorar a estratégia 

existente de modo a que a comunicação seja mais eficaz e crie o impacto esperado. 

 

• Divulgação mais criativa e eficiente 

Hoje em dia verifica-se cada vez mais que a divulgação da informação é feita através 

das redes sociais, o que faz com que haja demasiada informação disponível para os 

utilizadores e, por isso, a divulgação deixa de ser tão eficaz. De modo a evitar a ineficiência 

da divulgação, é necessário criar novas maneiras de a fazer, tornando-a mais apelativa e 

criativa. Uma vez que a já foi criada uma conta do LG Aveiro no Instagram e no Linkedin 

verifica-se a necessidade de tornar as contas mais ativas e eficientes. 

 

• Criação de uma equipa eficiente e sustentável 

De forma a assegurar a sustentabilidade da comunicação do LG é importante 

partilhar o conhecimento com o resto dos membros, de forma a que várias pessoas tenham 

a capacidade de comunicar eficazmente dentro da ESTIEM. Para isso é necessário apostar 

em workshops de Photoshop e, continuar com o Committe de Design que foi instituído pela 

última board. Desta forma, a eficiência e sustentabilidade do ESTIEM LG Aveiro são 

asseguradas. 
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Relações Externas 
 

Ao longo do ano que se avizinha, as Relações Externas têm, como principais 

objetivos, a proximidade do Local Group com as empresas e com os professores do 

departamento de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Aveiro e o seu 

envolvimento em eventos, como o IEM Education Forum, que se irá realizar, em Aveiro, de 

10 a 15 de Outubro. 

Assim sendo, o principal foco das Relações Externas consiste: 

 

• No Contacto com o meio empresarial 

Com o objetivo de manter um contacto forte e próximo às empresas, as Relações 

Externas irão apostar na dedicação e empenho do Local Group em contactar empresas da 

região para terem um papel importante nas atividades do mesmo de modo a elevar, não só 

o nome LG Aveiro, mas também, o nome Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de 

Aveiro. Através desta proximidade, pretendemos formar e fornecer ferramentas aos nossos 

membros para que se sintam mais próximos do mercado de trabalho e do tecido 

empresarial e, pretendemos fazê-lo, envolvendo uma determinada empresa num 

determinado evento ou atividade organizados pelo Local Group, como realização de um 

caso de estudo ou realização de jogos lúdicos e de aprendizagem, em parecia com a JELA, 

relacionados com a temática LEAN e com outras temáticas relacionas com os eventos 

organizados ao longo do ano letivo. 

Um dos nossos objetivos, comum a todos os mandatos da Board da ESTIEM do Local 

Group Aveiro, é também continuar a realizar a Local Qualification do TIMES recorrendo a 

um caso de estudo fornecido por uma empresa, alimentando, assim, o laço e a parceria com 

o meio empresarial. 
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• Apoios Financeiros 

Apoios financeiros serão fundamentais para o sucesso do segundo pilar. A qualidade 

dos nossos eventos está diretamente relacionada com o que temos para oferecer aos nossos 

participantes, pelo que a criação de uma parceria com um hostel, e com outras associações 

e ou empresas, permite à Board ter os apoios logísticos durante a realização dos eventos e 

dar, assim, um novo ar ao nosso Local Group e uma maior qualidade aos nossos eventos o 

que é fundamental para o sucesso do nosso mandato e para o contínuo crescimento do 

Local Group e posição a nível central.  
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Atividades 

O objetivo da Board atual é investir a nível local de maneira a ter ESTIEMers mais 

responsáveis, conscientes e mais interessados no que toca à ESTIEM tanto a nível local, 

como a nível central. Outro dos objetivos é aumentar a qualidade dos eventos realizados 

em Aveiro no sentido de elevar o nome do Local Group.  

  

• Summer Academy 

A Summer Academy é um evento que, tal como o nome indica, ocorre durante uma 

semana no Verão. O objetivo deste evento é ter discussões abertas e trabalhos em grupo. 

Potencia as skills dos participantes, desde as mais fortes às mais fracas, não deixando de 

lado a parte didática e cultural. Entre as sessões, os participantes podem conhecer um 

pouco do que a cidade em que se encontram pode fornecer, assim como a língua 

portuguesa, neste caso, enquanto desenvolvem o espírito ESTIEMer. Vai decorrer de 28 de 

julho a 5 de agosto.  

 

• IEM Education Forum 

O IEM Education Forum é um evento de cariz académico em que alunos e 

professores se reúnem no sentido de discutir os métodos de ensino utilizados e possíveis 

alterações a fazer nesses mesmos métodos. Este evento vai decorrer de 10 a 15 de outubro.  

 

• Local Qualifications TIMES 

O Local Qualifications TIMES é uma competição de casos de estudo desenvolvida 

pela ESTIEM. O objetivo desta competição é a qualificação das equipas de cada Local Group 

de maneira a obter as equipas que representarão o Local Group na Semi Final TIMES.  
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• LG Exchange 

Um dos objetivos da Board atual é a realização de um Exchange com um Local Group 

ainda a definir. A realização deste evento tem como principal objetivo motivar os ESTIEMers 

locais, principalmente os menos ativos, a viajar na companhia de colegas. Tendo em conta 

o teor deste evento e a possibilidade de viajar em conjunto, é de prever uma maior 

facilidade de atingir um maior número de participantes.  

 

• Vision 

A Board atual propõe-se a organizar um Vision cujo tema será Inteligência Artificial. 

Este evento tem como objetivo fornecer aos participantes um conhecimento mais profundo 

do tema do evento e do seu impacto na Indústria 4.0 através de palestras, workshops, 

resolução de casos de estudo e a visita a uma empresa.   
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Recursos Humanos 

Depois de mais um ano de desafios superados, eventos realizados com êxito, 

trabalho de equipa e auto superação, o Local Group Aveiro anseia poder aumentar o 

número de ESTIEMers ativos e que participam nas nossas atividades e eventos porque, mais 

do que ser ativo a nível central é ser ativo a nível local, por isso, pretende-se investir ao 

longo deste ano em várias atividades locais com interação entre os ESTIEMers do Local 

Group, na aprendizagem em diferentes áreas, na aquisição conhecimento acerca do que é 

a ESTIEM e do que esta poderá transmitir a quem nela se envolver, oportunidade de 

realização de trainings e workshop para enriquecimento pessoal e profissional. 

Desta forma, a variabilidade de ESTIEMers a participar nos eventos irá aumentar, o 

que contribuirá para o crescimento de todos os ESTIEMers que já eram ativos e para aqueles 

que se tornarão ativos e, desta forma, o Local Group crescerá e evoluirá, contribuindo para 

a evolução consequente do nível central. 

Assim sendo, as atividades e eventos que pretendemos realizar ao longo do ano são: 

  

• Recrutamento: 

O Recrutamento é a primeira etapa de integração de todos os estudantes de 

Engenharia e Gestão Industrial no mundo da ESTIEM. Para isso, será um evento um carisma 

didático e interativo que possibilite o despertar de interesse por parte de todas as caras 

novas que farão parte desta organização e que os faça querer saber mais e procurar 

envolver-se nas atividades seguintes. Assim sendo, será apresentada a ESTIEM, o seu 

objetivo e propósito e o que é que ela traz a todos os estudantes de EGI e as portas que 

poderá abrir nas suas carreiras profissionais. 

  Para além dos novos ESTIEMers que se irão juntar ao Local Group a Board pretende 

manter interessados e ativos todos os ESTIEMers e, para isso, irá existir um segundo 

recrutamento no início do segundo semestre para possibilitar uma nova oportunidade a 

todos aqueles que ainda não estavam familiarizados com a ESTIEM tanto quanto gostariam. 

 



12 
 

• Meetings: 

Os Meetings são encontros e reuniões entre todos os ESTIEMers que fazem parte 

do local group e querem ser ativos no mesmo. Assim sendo, nos meetings que serão 

realizados ao longo de cada semestre serão feitos jogos de interação, team building e 

conversas informais sobre experiências vividas na ESTIEM. 

Os Meetings serão momentos de aprendizagem e partilha de conhecimento, 

mas, acima de tudo momentos lúdicos onde os ESTIEMers poderão partilhar a sua 

paixão pela ESTIEM e alimentá-la. Serão, ainda, complementados com momentos de 

descontração durante as festividades académicas com o intuito de os ESTIEMers se 

reunirem e fortalecerem relações pessoais, pois o convívio fortalece as relações de 

trabalho e profissionais. 

          

• Trainings: 

Os Trainings serão atividades que poderão acontecer durante os Meetings e 

noutras ocasiões em que os ESTIEMers terão a possibilidade de treinar e pôr em prática 

as suas hard e soft skills. Serão desafiados com propostas inesperadas e farão uso de 

todas as técnicas que foram adquirindo e que não sabem ainda que possuem. 

  

• Workshops: 

Serão realizados Workshops relativos a temas que interessam aos estudantes de 

Engenharia e Gestão Industrial nos quais poderão experimentar novas competências 

que os irão treinar para áreas distintas daquela que estão a estudar mas que, no 

entanto, a complementam com ferramentas que irão necessitar no futuro.  
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Administração 

A principal função da administração é melhorar o contacto com todas as 

entidades presentes no curso de Engenharia Industrial, nomeadamente: AEGIA, JELA e 

Comissão de Faina.  

Como tal, os principais objetivos para o ano letivo de 2017/2018 são: 

 

• Evitar a sobreposição de eventos com as outras associações de EGI 

• Apostar na colaboração entre associações 

• Utilização de processos de Knowledge Management 
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Orçamento  
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Relações Públicas 
 
 

Atividade Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Merchandising 

1º Semestre/2º 
Semestre Aquisição           98,52 €  Venda           70,00 €  

Workshop 2º Semestre/2º 
Semestre 

Logística           20,00 €      

Divulgação             5,00 €      

Autocolantes 1º Semestre/2º 
Semestre Divulgação           50,00 €      

  Total         173,52 €  Total           70,00 €  

  Balanço Final -      103,52 €  

 

Relações Externas 
 
 

Atividade Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação  Valor  Designação Valor 

Renovação e 
procura de 

parcerias-chave 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Transporte              30,00 €  
Apoios           150,00 €  

Logística              15,00 €  

  Total              45,00 €  Total           150,00 €  

  Balanço Final           105,00 €  
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Recursos Humanos 
 
 
 

Atividade Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação  Valor  Designação Valor 

Recrutamento 
1ºSemestre/2º 

Semestre Logística    70,00 €  
    

Workshops 
1ºSemestre/2º 

Semestre Logística    30,00 €  
    

Meetings 
1ºSemestre/2º 

Semestre Logística    50,00 €  
    

  Total  150,00 €  Total             -   €  

  Balanço Final - 150,00 €  
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Atividades 
 
 

Atividade Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

SAC 1º Semestre 
Transporte              45,00 €  

Inscrições          420,00 €  

Logística           400,00 €  

IEM Education 
Forum 

1º Semestre 

Logística           800,00 €  

Inscrições          900,00 €  
Transporte              50,00 €  

Alojamento              75,00 €  

TIMES LQ 1º Semestre 
Logística              60,00 €  

    

TIMES Semi Final 2º Semestre 
Transporte           300,00 €  

    

LG Exchange 2º Semestre 
Logística              20,00 €  

Inscrições          500,00 €  

Transporte           460,00 €  

FC Vision 2º Semestre 

Transporte              50,00 €  

Inscrições       1 400,00 €  
Logística           400,00 €  

Alojamento        1 000,00 €  

  Total        3 660,00 €  Total       3 220,00 €  

  Balanço Final -        440,00 €  
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Balanço Final 
 
 

Pelouros Despesas Receitas Saldo 

Relações Públicas                173,52 €                   70,00 €  -                         103,52 €  

Relações Externas                   45,00 €                150,00 €                            105,00 €  

Recursos Humanos                150,00 €                          -   €  -                         150,00 €  

Atividades             3 660,00 €              3 220,00 €  -                         440,00 €  

AEGIA-IPDJ                         -   €                 588,52 €                            588,52 €  

Total             4 028,52 €              4 028,52 €                                     -   €  

 


