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Atualmente, vivemos numa era em que é pratica-
mente impossível falar de sustentabilidade sem 
referenciar a incerteza da opinião do presidente 
dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 
Conhecido pelos seus virais tweets, nos quais já 
deixou bem claro que é algo em que não acredita, 
contudo, acaba por se confrontar ao afirmar que, 
na verdade, o ambiente é algo imensamente im-
portante para o próprio. Haverá, então, maior con-
tradição do que esta, dita por um dos homens mais 
poderosos e influentes da humanidade nos dias de 
hoje?

Ora, estará na sustentabilidade a solução para as 
alterações climáticas? Começámos o ano com uma 
tamanha e exponencial vaga de incêndios na Aus-
trália. Nos Estados Unidos, são cada vez mais fre-
quentes as cheias no centro, bem como os devasta-
dores incêndios na Califórnia. Já perdemos a conta 
para o número de alterações de clima, e encontra-
mo-nos apenas no começo desta nova década.

São várias as empresas a nível mundial a planear 
chegar a 2050 com net-zero emissions, ou seja, 
pretendem remover, completamente, quaisquer 
emissões de gases de efeito de estufa, provoca-
das pelo Homem. Tantas outras começam com o 
investimento em energias limpas e soluções mais 
sustentáveis dentro do seu plano de negócios. 
No entanto, esta média de cálculos varia, na re-
alidade, entre reduções e remoções que são men-
cionadas entre 2063 a 2068, 2070 a 2085, ou até 
mesmo até ao final do século. É um estudo tão 
detalhado e crucial para o nosso futuro, que vos 
convido, a todos, a fazer (nem que seja uma leve) 
pesquisa sobre o assunto.

Mas para nós, habitantes do planeta, o que será, 
realmente, de esperar nos próximos 10 anos?

Ana Sofia Neves
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Mensagem das Presidências

Pela AEGIA, ESTIEM LG Aveiro e JELA
Ricardo Pinto, Filipa Ferreira e Joana Afonseca

A revista “EGI em Movimento” é símbolo de reconhecimento ao trabalho que a Associação de Engen-
haria e Gestão Industrial de Aveiro desenvolve, contando já trinta edições. 

É um espaço simbólico para a partilha de ideias e projetos que deram o “salto” da mente para a ação, 
elevando os valores e padrões da comunidade de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro. Para além 
de descrever o impacto que a Associação constitui, é também objeto de lembrança para mais um ano 
de desafios inovadores, que tanto caracterizam a jornada de quem ergue ao peito o brasão laranja e 
cinza.

Esta edição traduz-se numa necessidade que prevalece pela sociedade e pelo seu bem-estar: a Sus-
tentabilidade. O seu importante papel na subsistência das gerações futuras traduz-se, nos dias de 
hoje, em práticas imperativas para a sobrevivência dos pilares que governam o mundo. Do ambiente 
corporativo, ao dia-a-dia de um simples ser, esta área precisa de ser consciencializada nas raízes do 
conhecimento humano.

E a nossa Associação orgulha-se de contribuir diariamente para essa obrigação.

Em 2015, nasce, no seio da nossa estrutura representativa, uma marca com o nome de AEGIA Social. 
Sendo considerada uma componente de responsabilidade social, este projeto tinha uma missão am-
biciosa: utilizar os nossos conhecimentos e recursos para melhorar o mundo. Com maior ênfase no 
âmbito social e ambiental, várias iniciativas foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar todos os 
ecossistemas possíveis de alcançar. Desde a redução da nossa pegada ecológica nos nossos eventos 
- através do corte da utilização de plásticos descartáveis -, ao apoio da causa do jovem Duarte, esta 
marca tem desafiado a realidade à qual estamos conformados, dando eco à sua voz.

Uma das provas da nossa preocupação é o nascimento do projeto Green Engineering, que procura dar 
a conhecer a toda a comunidade as necessidades e competências necessárias a serem desenvolvidas, 
para que um profissional possa exercer a mudança no contexto energético e industrial, contribuindo 
para um futuro melhor.

É aqui que o associativismo ganha um papel de responsabilidade na consciencialização dos jovens. 
É preciso investir, de forma inovadora, na sua formação multidisciplinar, dotando-os de ferramentas 
exequíveis para serem a força motriz de uma engrenagem que será predileta no caminho construído 
para o futuro.

Introdução
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A Associação de Engenharia e Gestão Industrial 
de Aveiro (AEGIA) representa os estudantes e en-
genheiros de gestão industrial de Aveiro, com o 
objetivo de fomentar o seu desenvolvimento pes-
soal e profissional. Integrados na estrutura da As-
sociação, como núcleos, existe a ESTIEM LG Aveiro 
e a JELA.

O Local Group Aveiro insere-se na rede de 81 LG’s 
da ESTIEM (European Students of Industrial Engi-
neering and Management), uma organização eu-
ropeia que tem como objetivo promover relações  

entre estudantes de EGI em toda a Europa, bem 
como apoiá-los no seu desenvolvimento pessoal 
e profissional.

Já a JELA, como Júnior Empresa Lean de Aveiro, 
tem o propósito de estabelecer uma relação sólida 
entre os alunos e o tecido empresarial da região, 
visando alcançar uma partilha de valores e co- 
nhecimento consistente no âmbito da filosofia 
Lean.

Quem Somos ?

Introdução
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uma altura em que as questões da sus-
tentabilidade são uma preocupação cada 
vez maior das empresas, conceitos como a 

economia circular começam a tomar um lugar pre-
ponderante na sociedade e são apontados como 
uma solução de futuro para combater os padrões 
atuais de consumo e as alterações climáticas.
 
A necessidade da transição de um paradigma 
económico linear de “extrair-transformar-consum-
ir-descartar” urge dado o aumento da população 
mundial, de cerca de 7 mil milhões para 10 mil mil-
hões de pessoas em 2050, prevendo-se que, a este 
ritmo de crescimento, sejam necessários quase 3 
planetas de recursos em 2050, para satisfazer as 
necessidades de consumo. Existe também uma 
grande dependência de importação de matérias 
primas, uma forte volatilidade dos preços destas 
e riscos ambientais associados à economia linear, 
destacando-se a perda de biodiversidade, as emis-
sões de CO2 e a excessiva produção de resíduos. 
Das cerca de 11 mil milhões toneladas de resíduos 
produzidos em todo o mundo, apenas 25% são re-
cuperados e encaminhados para o sistema produ-
tivo.
 
Pelo exposto, depreende-se que é urgente mudar 
os hábitos de consumo, mas que esta mudança 
requer algum tempo e educação. Assim sendo, as 
empresas começam a olhar para a economia circu-
lar como uma vantagem não só em termos ambi-
entais, mas também económicos.
 
A economia circular é uma abordagem à produção 
e ao consumo que permite desenvolver inovação, 
novos produtos, serviços e novos modelos de 
negócio, que contribuem para um relacionamen-
to mais equilibrado e criativo entre as empresas, 
consumidores e recursos naturais. 
 
Numa economia circular, o valor dos produtos e 
materiais é mantido durante o maior tempo pos-
sível, a produção de resíduos e a utilização de re-
cursos reduzem-se ao mínimo e, quando os produ-
tos atingem o final da sua vida útil, os recursos 
mantêm-se na economia para serem reutilizados 
e voltarem a gerar valor.
 

SUSTENTABILIDADE

N

Focus Topic
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A economia circular é um modelo económico que 
assenta precisamente em repensar, reduzir, reu-
tilizar, reparar, remanufaturar, reciclar e valorizar 
materiais e energia, prometendo um mundo mais 
sustentável.
 
A recente pandemia da COVID-19 levou as empre-
sas a repensarem os seus modelos produtivos, os 
recursos que extraem e os resíduos que produzem, 
podendo a economia circular ser uma oportuni-
dade e uma solução.
 
Desde 2015 que este tema está na ordem do dia, 
com a apresentação do Plano de Ação para  Econo-

m abril de 1987, a Comissão Mundial para 
o Ambiente e Desenvolvimento das Nações 
Unidas, também conhecida por Comissão 

Brundtland dado que a sua coordenação foi as-
sumida pela, então, Primeira-ministra da Noruega 
Gro Harlem Brundtland, publicava um relatório 
decisivo e inspirador para a humanidade intitu-
lado “O Nosso Futuro Comum”, que seria uma das 
bases para a grande conferência do Rio de Janeiro 
em 1992 (a ECO/92), onde viria a ser aprovada a 
denominada Agenda 21. Esta agenda viria a influ-
enciar e a perspetivar, de forma decisiva, o nosso 
olhar sobre o que é e como implementar uma so-
ciedade promotora de um desenvolvimento sus-
tentável. Mais tarde, em 2015, Brundtland viria a 
ter um papel muito ativo na definição e aprovação 
dos objetivos das Nações Unidas para o desen-
volvimento sustentável, a que está associada a 
Agenda 2030.

Brundtland teve um papel decisivo num outro 
domínio específico que se interliga com as suas 
preocupações ambientais – formou-se como mé-
dica de saúde pública e viria a ser a Diretora-Geral 
da Organização Mundial de Saúde entre 1998 e 
2003. Nesta altura em que as preocupações de 
saúde associadas às consequências da pandemia 
de COVID-19 marcam a agenda mundial, a an-
tiga Primeira-Ministra e os diversos documentos 
inovadores que coordenou e produziu à escala 

Importância dos Media

Luísa Magalhães
Diretora Executiva Associação Smart 

Waste Portugal

mia Circular da Comissão Europeia. Foi nesse ano 
que foi criada a Associação Smart Waste Portugal 
(ASWP), tendo a economia circular como princípio 
máximo norteador da sua atividade.
 
A ASWP atua em toda a cadeia de valor, através 
de uma estratégia colaborativa entre os cerca de 
120 Associados, provenientes do setor industrial, 
resíduos, universitário e associativo, promovendo 
a inovação, o I&D e a implementação de soluções 
que ajudem na transição para uma economia cir-
cular.

Focus Topic

E
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internacional podem e devem ser uma fonte de 
inspiração na interligação com o ambiente e de-
senvolvimento.

Neste tempo de reflexão, e olhando até para a 
recente comemoração do 50º aniversário do Dia 
da Terra no passado dia 22 de abril, percebemos 
como devemos criar e potenciar uma nova reali-
dade que nos proteja de crises futuras que já se 
avizinham e que serão inevitáveis, focando-nos no 
bem-estar das pessoas e no estabelecimento de 
uma relação de equilíbrio e respeito pelos limites 
do planeta. Para tal, é preciso envolver todas as 

gerações e não apenas os mais novos. Não temos 
tempo face às várias emergências ambientais que 
cada um não assuma um papel ativo. As redes so-
ciais são precisamente um caminho de discussão 
e mobilização, com uma enorme abrangência para 
toda a sociedade, desde que respeitadas as devi-
das regras de contenção. No mundo digital em 
que vivemos, este é um caminho e uma oportuni-
dade a seguir.

Ricardo Voltolini, CEO da consultoria 
Ideia Sustentável 
(www.ideiasustentavel.com.br) 

É um dos mais requisitados especialistas em sus-
tentabilidade empresarial do Brasil. Professor, 
conselheiro de empresas e mentor de líderes em 
sustentabilidade, fundou e coordena a Plataforma 
Liderança Com Valores (www.liderancacomva-
lores.com.br), iniciativa voltada para a gestão 
de conhecimento em sustentabilidade corpora-
tiva e liderança com valores. Já fez mais de 1200 
palestras e workshops, atendeu 300 empresas 
e entrevistou 350 CEOs. É diretor da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos. Escreveu, entre 
outros livros, Conversas com Líderes Sustentáveis 
(SenacSP/2011), Escolas de Líderes Sustentáveis 
(Elsevier/2014) e Sustentabilidade como fonte de 
inovação (Ideia Sustentável/2016)

Sustentabilidade Pós COVID-19

Focus Topic

Francisco Ferreira

m dos bons efeitos colaterais da crise 
do Coronavírus foi intensificar um pro-
cesso de ressignificação das empresas 

e do seu papel na sociedade. Nunca se discutiu 
tanto no mundo corporativo a importância da em-
patia, da cooperação, do respeito aos indivíduos, 
da transparência, da visão de interdependência e 
da responsabilidade de ser agente de mudança a 
favor do coletivo. 

U
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A sensação de vulnerabilidade geral, a urgên-
cia do isolamento social e a dura constatação de 
históricas desigualdades sociais no meio de uma 
pandemia nunca antes experimentada, provocar-
am as empresas a assumirem, de vez, uma respon-
sabilidade que já vinha em discussão de ser “parte 
da solução” e não mais “parte do problema.”

Convocadas a atuar, em regime de emergência, 
algumas preferiram o refúgio da indiferença. Mas 
muitas, felizmente, passaram no teste da coerên-
cia entre discurso e prática de sustentabilidade. 
Esta é uma das conclusões dos 50 líderes ouvidos 
pela Plataforma Liderança com Valores, no último 
mês de maio. A pandemia, segundo os especialis-
tas, acelerou oito tendências de sustentabilidade 
em empresas.

1. Consolidação da ideia do propósito antes do 
lucro. A crise fortaleceu o conceito do “capital-
ismo de stakeholder”, defendido, em janeiro, no 
Fórum Econômico Mundial. Cada vez mais as pes-
soas esperam que as empresas cumpram o seu 
papel principal  de solucionar problemas da so-
ciedade, que sejam competentes em gerar valor 
e distribuir resultados para todas as partes inter-
essadas e assumam a responsabilidade de serem 
agentes de transformação em benefício do cole-
tivo. Empresas focadas exclusivamente no inter-
esse de donos e acionistas, orientadas pela ideia 
do lucro a qualquer preço, tendem a desaparecer.

2. Revalorização da humanidade dos humanos.  O 
principal ativo das empresas são as suas pessoas. 
E, por isso, elas têm direito a uma vida que não 
pode ser determinada ou valorizada apenas pelo 
trabalho. Cada vez mais, os indivíduos vão querer 
trabalhar em organizações cujos valores se afinam 
com os seus e que demonstrem cuidado, escuta 
afetiva, respeito às diferenças e preocupação com 
a sua qualidade de vida.

3. Mais cooperação e menos competição en-
tre empresas na construção de respostas para 
os dilemas da sociedade.  A crise reforçou a im-
portância do ODS 17 que trata das parcerias entre 
diferentes atores da sociedade. A compreensão 
maior da nossa vulnerabilidade aumentou a empa-
tia, a solidariedade e o senso de responsabilidade. 
Se foi possível empresas concorrentes atuarem 
em cooperação durante a pandemia, será possível 
também, fora dela, trabalharem em conjunto para

suprir défices históricos de bem estar social.

4. Ascensão da noção de interdependência. A 
crise mostrou que tudo e todos estamos conec-
tados. Impossível pensar na prosperidade de uma 
empresa sem considerar a prosperidade de todos 
os grupos impactados por ela, especialmente os 
mais vulneráveis. Impôs-se uma nova consciência 
segundo a qual nossas atitudes e escolhas indi-
viduais determinam coletivamente o mundo que 
queremos hoje e para as próximas gerações.

5. Transparência em alta. Transparência aumenta 
a confiança. Em tempos de crise, nos quais co-
laboradores, fornecedores, parceiros de negócio 
e comunidades esperam por cuidado e proteção, 
cresce a necessidade de informações precisas, 
posicionamentos claros e compromissos firmes. 
Empresas que  se comunicaram adequadamente 
com os seus stakeholders e prestaram contas à so-
ciedade saíram fortalecidas.

6. Mais empresas preocupadas em regenerar. 
Eliminar impactos socioambientais negativos tem 
sido um compromisso de empresas mais susten-
táveis. Já se sabe, no entanto, que esse esforço 
não será suficiente para conter um processo acel-
erado de mudanças climáticas e esgotamento de 
recursos naturais. Haverá a necessidade de inve-
stir em tecnologias, processos e novos modelos 
de negócio que gerem impactos positivos para o 
meio ambiente e as comunidades impactadas por 
negócios.

7. Liderança mais sustentável ganha impulso. A 
crise do COVID-19 ressaltou a importância de um 
novo tipo de liderança, orientada por valores, e 
preparada para fazer a transição de um modelo 
convencional de negócios para outro mais éti-
co, transparente, justo, íntegro e respeitoso em 
relação à diversidade, às pessoas e ao meio am-
biente.

8. Mais empresas sendo “parte da solução” e 
protagonistas de nova economia. A crise abriu 
importantes janelas de oportunidade. Não só para 
empresas deixarem de ser “parte do problema”, 
mas para acelerarem a agenda de sustentabili-
dade. Bancos centrais e governos podem utilizar 
o seu poder de conceder empréstimos e isenções 
fiscais para estimular, como contrapartida, investi-
mentos na adoção de tecnologias limpas e verdes.

Focus Topic
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Enquanto Pelouro de Relações Externas, estabelecer e promover o contacto entre o meio corporativo 

e académico é grande parte do nosso trabalho. Procuramos sempre encontrar parcerias duradouras 

e benéficas, tanto para as empresas como para a Associação e os seus sócios, criando, assim, boas 

relações entre ambas as partes.

Este trabalho é desenvolvido de forma contínua ao longo do mandato. No entanto o pelouro de Relações 

Externas tem também outros trabalhos mais pontuais, destacando-se a organização, no primeiro se-

mestre, do evento The Art Of, este ano sobre Liderança.

Contacto Empresarial

 David Saro e Filipe Hall
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Contacto Empresarial

Atracados em Veneza
Porquê?
A história tem muito tempo. No século XIV, a peste negra matou mais de um terço da população da 
Europa. Na época, pouco se sabia sobre a doença, então, o governo de Veneza, temendo que o mal 
viesse do mar, determinou que todas as embarcações ficassem isoladas durante 40 dias antes do de-
sembarque dos passageiros e daí nasceu uma das palavras mais pronunciadas nos últimos tempos: 
“quarentena”.

Porquê 40 dias? Ninguém sabe, mas se no passado quarentena representava 40 dias, agora dizem 
que são 14. A realidade é que sabemos que a nossa quarentena não são 40 dias, muito menos 14, 
mas sim bem mais que isso.

Depois da suspensão das atividades letivas presenciais, a AEGIA proporcionou a toda a comuni-
dade a oportunidade de adquirir novos conhecimentos nas mais diversas áreas. Em pleno estado 
de emergência, surgiu um conceito de evento completamente novo onde pudemos contar com seis 
oradores que transmitiram os seus conhecimentos e partilharam as suas experiências, em entrevis-
tas conduzidas pela nossa apresentadora Catarina Moreira. 

 Catarina Moreira
Catarina Moreira - estudou Gestão Artística e Cultural no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
Na escola secundária, foi líder associativa fazendo valer uma evidente capacidade de comunicação, 
que, depois de uma passagem pelo mundo da promoção e ativação de marcas, rapidamente a levou 
até ao pequeno ecrã. Estreou-se na televisão em 2017 com o casting do Curto Circuito na SIC Radi-
cal. Alcançou o 2º lugar e isso valeu-lhe a oportunidade de integrar a equipa do “Maluco Beleza”, 
podcast de Rui Unas.

Apresentadora de Atracados 
em Veneza
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E foi todo esse caminho que fez até fundar 
a empresa em que trabalha atualmente. 
Quais são os principais focos de investi-
mento desta empresa?

Nós investimos, nestes últimos anos, em tudo o que foram 
as start-ups portuguesas que são conhecidas e que foram ca-
sos de sucesso, incluindo a Farfetch e muitas outras. Pratica-
mente todas as que são conhecidas na “praça pública”, foram 
investimentos feitos por nós e, depois, em determinada altu-
ra, decidimos montar o nosso próprio fundo com investidores 
de todo o mundo, cujo foco é encontrar start-ups, particular-
mente portuguesas ou espanholas, que sejam empresas de 
tecnologia, que sejam únicas e replicáveis à escala mundial, 
que poderão vir a ser o novo Uber, o novo Facebook ou o novo 
grande software inovador para determinada indústria. Por-
tanto, nós encontramos coisas que são únicas, que têm um 
mercado potencial de venda gigante e têm de ser lideradas 
por pessoas que sejam muito trabalhadoras, que percebam 
imenso da tecnologia que estão a tentar desenvolver, que 
queiram aprender e que tenham, acima de tudo, a ambição 
de vir a ser um gigante mundial. Isso requer muito trabalho!

Já sabemos que esta pandemia afetou 
a economia, mas em que áreas vê maior 
potencial de crescimento e investimento, 
durante e após esta pandemia?

Essa é a Billion Dollar Question. Mas eu acho que tudo tem 
a ver com a transição digital, que está a correr bem, ou seja, 
tudo o que seja online está agora a disparar por essa questão! 
No entanto, há questões mais clássicas de investimento, ob-
viamente que, se a pessoa numa grande crise quiser investir 
no mercado de ações de uma forma inteligente, e se tiver a 
paciência de esperar 1, 2, 5 ou até mesmo 10 anos, se calhar 
agora é o momento de investir. A longo prazo, as bolsas recu-
peram sempre.

Estudou no Instituto Superior Técnico e 
estudou em Harvard, quais são as princi-
pais diferenças em termos de ensino?

São diferenças avassaladoras. O estilo do IST e das universi-
dades portuguesas, em geral, é um estilo que, atualmente, 
ainda é um pouco distante dos alunos. O professor coloca-se 
em frente ao aluno, leciona a matéria, escreve no quadro, 
recomenda leituras, faz exames. Na Harvard Business School 
contam-se histórias, e foi assim que me ensinaram a maté-
ria. Há temas que são ciências exatas como a contabilidade, 
questões financeiras, mas depois há muitos temas de gestão 
e economia que não são uma ciência exata. São questões 
mais de opinião, conflituantes. Portanto, a Harvard Business 
School é o grande promotor, até mesmo inventor, do método 
dos casos. Cada aula é uma história, a pessoa lê a história, 
a pessoa tem de fazer análise de excel e de estratégia, 
económica e financeira. A forma de ensinar é mais aliciante 
por ser storytelling.

O que é que podemos dizer às pessoas 
que querem entrar no mundo dos inves-
timentos?

O mundo dos investimentos é um mundo muito amplo, há 
muitos tipos de investimentos. Mas, de uma forma geral, o 
importante é a pessoa ir trabalhar para empresas de quali-
dade. Eu trabalhei na Morgan Stanley e na Arthur Andersen, 
foram grandes escolas, ou seja, aprende-se imenso com os 
mais velhos. É importante trabalhar em empresas que dêem 
muita formação. Assim, eu acho que o mais importante 
de tudo para entrar em investimentos é o “gostar”, depois 
aprender numa boa universidade, se for possível, poder 
aprender, em Portugal ou no estrangeiro, numa boa empresa, 
para que a pessoa possa entender que tipo de investimentos 
quer. Há investimentos em bolsa, investimentos em start-ups, 
há investimentos em imobiliário e investimentos em fábricas. 
É um mundo gigante, mas se as pessoas querem entrar nesse 
mundo, têm de perceber primeiro o que é que gostam real-
mente.

Stephan Morais, licenciado em Engenharia Civil no IST, descobriu a sua 
paixão pela área da gestão e decidiu tirar um MBA na Harvard Business 
School. É o fundador e Managing General Partner da Indico Capital Part-
ners, uma firma de liderança em capital de risco localizada em Portugal. 
Fundada em 2017, a equipa na Indico esteve por trás da maioria das históri-
as de sucesso da tecnologia global, como investidores e empreendedores.

Contacto Empresarial

 Stephan Morais
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Contacto Empresarial

o passado dia 27 de maio, fomos pre-
senteados por uma das Big Four, a PwC, 
através de um Open Day à distância que 

garantiu a presença de 80 participantes.

O engenheiro e gestor industrial Pedro Oliveira foi 
o host desta formação, onde, de forma dinâmica, 
apresentou a empresa globalmente e abordou te-
mas muito importantes, tais como: o papel de um 
consultor nos projetos de data analytics, os mod-
elos de informação de gestão e relevância de con-
sultar e revalidar sempre, com o cliente, as várias 
fases de implementação. 

N Contamos, ainda, com uma demonstração de um 
dos projetos que permite criação de dashboards 
dinâmicos para os diferentes departamentos e hi-
erarquias, quase em tempo real, com grande vol-
ume de dados. 

Adorei a formação e fiquei interessado em saber 
mais sobre os projetos da PwC, porque represen-
tam um futuro muito promissor para os sistemas 
de gestão de informação no tecido empresarial 
português.

João Pedro Lajoso

PwC Office Open Day
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Percebo porque o fazem. Percebo o que os motiva 
a continuar. A única coisa que ainda não consegui 
perceber é o porquê de não falar mais sobre eles, 
sobre isto das associações, do trabalho que desen-
volvem e do impacto que têm na sociedade e/ou 
na comunidade onde estão inseridos.

O In Touch é um evento criado e organizado por 
estudantes da Associação de Engenharia e Gestão 
Industrial de Aveiro. São uma Associação. São 
jovens, dinâmicos, com vontade de acrescentar 
algo, de darem algo, com a certeza de que re-
cebem muito por isso. E não, não é dinheiro. 

Organizar um evento de 2 dias, onde colocam à 
disponibilidade de todos alunos a oportunidade 
de aprenderem com os melhores da área do de-
senvolvimento da comunicação pessoal e inter-
pessoal, é de louvar. O profissionalismo e empen-
ho é notório. 

A organização e resposta aos imprevistos, exímia. 
A qualidade dos oradores é irrepreensível. 

E o que é que ganham com isto? Ganham tudo. 
Sentido de responsabilidade, aprendem a gerir 
crises, aprendem a trabalhar em equipa, confron-
tam-se com questões pessoais como a frustração, 
a confiança (ou a falta dela) e a dúvida. São ho-
mens e mulheres mais e melhores preparados 
para o mundo do trabalho. 

Acredito muito nas associações e no impacto que 
elas têm na formação do ser humano. 

Ser host em eventos como o In Touch é, e só pode 
ser, uma honra. Obrigada pelo convite e pela con-
fiança. Em contacto convosco, hoje e sempre que 
precisarem de mim.

os últimos anos, tenho sentido e vivido 
de forma diferente o associativismo. Sei 
quem são, o que são e o que os move. N

  Maria João Costa
Apresentadora

InTouch

Focus TopicContacto Empresarial
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Palestras

os dias 3 e 4 de março, tive a oportuni-
dade de participar no In Touch, organiza-
do pela AEGIA, tendo este sido o primeiro 

evento em que estive presente. Foi uma experiên-
cia bastante enriquecedora, na medida em que os 
oradores mostraram-se muito disponíveis para es-
clarecer dúvidas. Desta forma, foi possível muita 
interação com a plateia.

No entanto, para mim, o orador Adelino Cunha 
destacou-se com o tema da sua apresentação, “O 
Poder de um Sonho”. Através de palavras simples 
e claras, fez transparecer que mudar de vida não 
tem de ser tão difícil como, muitas vezes, é retrat-
ado e que devemos trabalhar de forma inteligente 
e não arduamente. 

N Para além disso, esta palestra transmitiu vários 
ensinamentos úteis tanto no tecido empresarial 
como num âmbito familiar em diversas situações 
do nosso quotidiano.

Por fim, considero que este evento é, sem dúvida, 
uma mais valia para os estudantes, pois dá a con-
hecer a estes o meio empresarial numa compo-
nente prática. Também permite, num ambiente 
de conversa casual, criar contactos e adquirir con-
hecimentos.

Contacto Empresarial

Gabriela Gomes
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Focus TopicContacto Empresarial

Feira de Emprego e Pitches

escrever o In Touch seria praticamente 
impossível. Não consigo acreditar que 
não me juntei a este evento muito mais 

cedo. Foi, sem sombra de dúvidas, um dos even-
tos mais profundos e belos que tive oportunidade 
de participar, valeu cada minuto sentada naquela 
sala.

Para mim, foi muito mais do que uma possibili-
dade de emprego amanhã, foi um conjunto de da-
dos que chegou a mim e que agora processo. Vejo 
com nitidez que aprendi muito e que evoluí como 
pessoa. Foram 2 dias maravilhosos, lembro-me 
deles com um sorriso genuíno no rosto. Tópicos 
muito bem escolhidos e oportunos, a estratégia 
de trazer oradores de peso, com uma bagagem 
de vida repleta de experiências e vivências fez- 
-me acreditar mais em mim e perceber, com mais 
clareza, quem quero ser ou para onde quero ir. 
Senti-me tocada e, pela primeira vez que vivo um 
In Touch, melhor experiência era quase impossív-
el. Eu acredito firmemente que, para jovens como 
eu, as incertezas, as dúvidas e o medo pairam nas 
nossas mentes e habitam em nossos pensamen-
tos, e, quando vemos um semelhante como nós, 
alguém que já foi estudante e sentiu o que senti-
mos, a empatia toma conta de nós e sentimo-nos 

D amparados, menos perdidos e mais compreendi-
dos. Aprendi bastante!

No que concerne o segundo dia, que dia agradáv-
el... Fiz o primeiro pitch da minha vida e foi uma 
sensação incrível ter de mergulhar na minha 
própria vida e apanhar o comboio em direção à 
definição da pessoa que sou. Estou muito grata, 
fez-me um throwback que aprecio bastante. O 
feedback que recebi é muito importante e tenho 
lições a tirar para aplicá-lo na vida prática.  É sim-
plesmente genial a ideia de se fazer uma pequena 
feira de empresas e ter num mesmo espaço físico 
empresas de diferentes gabaritos a partilharem o 
protagonismo. Tive a oportunidade de conhecer 
de perto, de conversar e trocar ideias com empre-
sas de renome e poder no mercado. Foi uma ex-
periência única, da qual tirei muito proveito. Que-
ro profundamente endereçar o meu sentimento 
de gratidão e alegria por este evento, desde o 
cenário e dos coffee breaks dos Deuses, aos organ-
izers, pelos tópicos abordados e pelos oradores, 
o meu obrigada, foi fenomenal! Com certeza, foi 
um evento para a vida e muitos contactos foram 
estabelecidos que, oportunamente, serão muito 
bem aproveitados. Obrigada, muito obrigada. Foi 
brutal!

Yúmina Zêdo
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mundo do associativismo é das experiên-
cias mais desafiantes e enriquecedoras 
que um estudante universitário pode  

viver. Um dos maiores desafios que uma Asso-
ciação de Estudantes como a AEGIA e os seus dois 
núcleos – JELA e ESTIEM – enfrentam é a coorde-
nação e gestão de dados de todos os seus parcei-
ros, ao longo das mais variadas atividades que 
compõem todo o envolvimento com a comuni-
dade académica e com o meio corporativo.

Dos eventos de grande dimensão, como o In Touch 
ou a Lean Conference, até aos eventos internacio-
nais proporcionados pelo Local Group, são muitas 
as interações realizadas com o meio empresarial 
– desde sessões de pitch a feiras de emprego, pas-
sando pela realização de workshops e até gemba 
walks.

Nenhuma destas atividades seria possível sem 
uma coordenação conjunta ao nível das Relações 
Externas, que nos permite proporcionar ex-
periências com a maior qualidade possível e en-
volver a comunidade académica numa vertente  
profissional que lhe acrescenta muito valor.

De forma a construir relações cada vez mais 
proveitosas com os nossos parceiros, as equipas 
de Relações Externas das três entidades referidas 
adotaram, conjuntamente, um novo mecanismo 
de Customer Relationship Management, que per-
mitirá simplificar e automatizar bastantes proces-
sos – a plataforma HubSpot.

De entre muitas funcionalidades, podemos desta-
car o facto de o HubSpot aglutinar toda a infor-
mação e dados dos nossos atuais e potenciais par-
ceiros num único sítio, não nos deixando desviar 
a atenção do pensamento estratégico inerente a 
uma relação vantajosa com os mesmos.

A procura de novas oportunidades de parceria e 
a coordenação entre os membros da Associação 
fica, assim, muito mais facilitada e eficaz. Esta 
nova ferramenta irá, sem dúvida, revolucionar o 
mundo das Relações Corporativas na nossa As-
sociação e transformar os relacionamentos que 
mantemos com os nossos parceiros.

O
Implementação do HubSpot

Marta Fernandes

Contacto Empresarial
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Pedagógico

Dotados com o objetivo de aproximar, a Direção assumiu o compromisso de forma interna e externa. De 
modo a apelar à atenção pelo projeto DEGEIT em Rede, a Associação e os   núcleos de estudantes de Eco-
nomia, Gestão e Gestão e Planeamento em Turismo da Associação Académica da Universidade de Aveiro 
tomaram a iniciativa de dar um novo impulso a esta colaboração. 

De forma a conseguir um maior impacto, o primeiro passo foi tomado no sentido de se criar uma maior 
comunicação entre a Direção do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo. As 
boas relações fomentadas entre os diversos órgãos permitiram uma maior abertura para o planeamento 
de ações que visavam a inovação desta parceria. 

Com a renovação da sua imagem e a elaboração de iniciativas de sucesso, mesmo em tempos de isola-
mento, como os Encontros DEGEITO e o 10GEIT Cup, conseguimos perceber que a força coletiva consegue 
alcançar um leque de estudantes mais amplo, servindo diferentes propósitos. Com a apresentação de um 
conceito reorganizado e mais aberto às necessidades da comunidade do DEGEIT, as diferentes equipas 
tomaram em atenção de que é primordial uma partilha contínua de informação, para se entender onde 
será mais importante a conjetura de esforços. 

Esta força procura apoiar e dar voz a âmbitos sociais, recreativos, culturais e pedagógicos, convergindo a 
diversidade académica existente no departamento, com o objetivo de integrar diferentes relações no prol 
de um resultado que é comum a todos. 

Sempre estivemos próximos, mas agora estamos ligados. Mais do que nunca, é o momento de levar a cabo 
uma relação profunda com os diferentes órgãos do departamento. Porque, juntos, todos os obstáculos se 
tornam irrelevantes.

Ricardo Pinto
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Rita Mendes

Pedagógico

Lean Six Sigma (LSS) é uma metodologia que com-
bina a filosofia Lean, que foca na redução de des-
perdícios, com técnicas estatísticas Six Sigma, que 
focam na redução de variações nos processos. A 
aplicação sistemática desta metodologia permite 
às organizações a melhoria dos seus processos. 
Desenvolvido em colaboração com Gregory Wat-
son (Past President of America Society for Qual-
ity), ESTIEM Lean Six Sigma Green Belt Course é 
um programa de formação que consiste em 2 fas-
es. Para a obtenção do certificado é necessário a 
participação num curso (internacional ou local) e 
a realização de um estágio onde a metodologia é 
aplicada num caso empresarial.

O que gosto deste curso é a utilização de diversas 
formas de ensinar, através de aulas presenciais, 
vídeos e a aplicação prática com casos reais. Após 
3 dias de aulas intensivas, os participantes são 
postos à prova com um caso final. Isto faz com que 
as ferramentas sejam consolidadas, bem como ex-
perimentar um ambiente empresarial ao trabalhar 
numa equipa diversa, em alta pressão com tempo 

 2ª edição do Lean Six Sigma Local Course, 
organizado pelo ESTIEM LG Aveiro, acon-
teceu nos dias de 15 a 23 de fevereiro de 
2020 e contou com a participação de 15 
estudantes. 

A

ESTIEM LSS Green Belt Course

limitado.
Este projeto permite não só aprender Lean Six Sig-
ma, mas também ensinar as suas ferramentas. De 
modo a fazer chegar este conhecimento a todos 
os cantos da Europa, os cursos são lecionados por 
antigos alunos. 
Foi uma fantástica experiência ser instrutora nesta 
edição do curso em Aveiro. É uma ótima forma de 
rever os conteúdos e melhorar as minhas capaci-
dades de ensinar. Falar em público, fazer apre-
sentações, explicar conteúdos mais técnicos, tirar 
dúvidas de modo claro, foram alguns dos desafios 
superados nestes dias. Isto tudo num ambiente 
relaxado e sério, típico da ESTIEM. 
De momento, a metodologia Lean Six Sigma e 
suas ferramentas fazem parte do meu dia a dia. 
A participação neste curso trouxe-me vantagens 
no modo como resolvo e desconstruo o problema 
da minha tese. Na definição, medição, análise, 
melhoria e controlo do processo em estudo. Bem 
como no foco analítico, tão esperado de um Eng. e 
Gestor Industrial. 

“ Muito mais que aprender uma metodologia”
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Durante este semestre, tive a oportunidade de completar o curso Lean Six Sigma, Green Belt, organi-
zado pela ESTIEM LG Aveiro. Através do mesmo, tive a oportunidade de aprender e explorar novos 
conceitos e ferramentas do Lean que ainda não conhecia.
O curso é relativamente prático, onde se alterna entre aquilo que é a exposição teórica de todos os 
conceitos e/ou ferramentas, e a sua aplicação num contexto prático experimental. E isso ajudou naquilo 
que foi a perceção do que era cada ferramenta e de como a aplicar num contexto real.
De forma a completar o curso e obter o certificado de Green Belt, reconhecido nacional e internac-
ionalmente, irei procurar fazer um estágio numa empresa na qual poderei aplicar todo o know-how 
adquirido na parte teórica.
Sendo a filosofia Lean, na qual se insere o Six Sigma, muito importante em qualquer contexto empre-
sarial, considero que este curso é extremamente interessante, e, por isso, aconselho vivamente a todos 
os estudantes, ainda mais os EGI´s, a fazerem-no se tiverem oportunidade.
Por fim, gostaria de parabenizar a ESTIEM pela excelente organização e espero que esta iniciativa se 
mantenha futuramente.

Gonçalo Guedes
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Experiências aulas por Zoom

e ameaça em ameaça, o problema, que 
outrora poderia ser dos outros, passou a 
ser de cada um de nós. O lobo estava na 

nossa aldeia, e Pedro não estava a brincar.
Estávamos no dia 11 de março de 2020. Passava 
um minuto das 18 horas quando toda a comuni-
dade académica da Universidade de Aveiro (UA) 
recebeu um e-mail do nosso magnífico Reitor. En-
tre outras medidas, era comunicada a suspensão 
de todas as atividades letivas na UA, de 12 a 27 de 
março. Este fora o primeiro sinal de mudança dos 
tempos. Passadas 50 horas desse momento, outra 
comunicação do nosso magnífico Reitor que, en-
tre outras indicações, comunicava a suspensão de
todas as atividades com presença de estudantes, e 
a promoção de processos de ensino-aprendizagem 
à distância que contribuíssem para os objetivos 
das unidades curriculares até 9 de abril, seguindo-
se, mais tarde, até ao final do semestre.
Passados poucos dias, estávamos nós, docentes 
e discentes, de mãos dadas a iniciar um desafio, 
para o qual mal tivéramos tempo para refletir, 
quanto mais para nos preparar: iniciar as ativi-
dades letivas através de plataformas digitais. Algo 
que tinha sido anunciado como futuro, transpor-
tou-nos de repente para o presente. Então, como 
iríamos nós enfrentar um processo novo? Manter-
se-iam as metodologias de ensino- aprendizagem, 
quando se defende que a sala de aula é um local 
de partilha e de dar e receber? Iria ser igual?
No que concerne ao ponto de vista dos docentes, 
foi este um processo fácil? Não, claro que não foi. 
Mas a única resposta possível era concentrarmos 
todos os esforços neste novo presente para que 
o dito Ensino à Distância (EaD), perdão, ensino 
de emergência/contingência, pudesse substituir 
da melhor forma possível o ensino presencial. 
Ora, em termos gerais, a primeira dificuldade, e, 
porventura, a maior, surgiu com ausência de in-
terfaces físicas. Não foi claramente o caso de ne-
cessitarmos de estar longe para sentirmos a sua 
falta, mas foi a primeira evidência que estávamos 
noutro contexto. 

E se é difícil ser docente sem discentes, também 
não é fácil falarmos para um computador e não 
sentirmos a reação física dos alunos. É claro que 
tivemos mais assiduidade, por incrível que possa 
parecer. Mas foi agridoce. Quanto às metodolo-
gias de avaliação, é de realçar que em situações 
de ensino à distância, noutras situações e noutros 
países, estas geralmente privilegiam os momen-
tos de avaliação sumativa presencial. No caso do 
DEGEIT, teremos todas as avaliações à distância. 
Este foi e é mais um assunto em que estamos a 
empenhar-nos.
Mas temos estado sós neste processo? Não. Justiça 
seja feita ao excelente trabalho e disponibilidade 
demonstrados pelos STIC, e outras estruturas em 
toda a hierarquia da UA, que têm sido incansáveis 
na oferta de formações em várias plataformas e 
no suporte aos docentes.
Mas só foi o lado da oferta que se uniu? Não, 
pelo contrário. Os estudantes também tiveram 
que fazer das tripas coração para que, no dia 23 
de março estivessem disponíveis. E assim foi. Dia 
23 de março pelas 9 horas da manhã, mesmo que 
com câmaras desligadas, ali estavam eles a dizer 
presente e solidários, e assim foi até ao final do 
semestre. Bem Haja. Jamais vos esqueceremos. 
Serão únicos na nossa memória coletiva. Nós, Vós, 
estivemos lá, como se fosse o colocar da primeira 
pedra de um edifício, que esperemos sirva como 
um começar de uma nova era, como todas, mas 
não o fim do ensino presencial. No que diz respei-
to à área de EGI, as direções dos diferentes ciclos 
de estudos tiveram logo a preocupação de aferir 
os condicionalismos que os estudantes estavam a 
enfrentar. Para tal, foi muito importante, nomead-
amente no mestrado integrado, o papel da AEGIA. 
Mas sinceramente, não se esperava outra coisa 
desta Associação que, mesmo em tempo de pan-
demia, mostrou sempre, coletiva ou individual-
mente, uma proatividade que raras associações 
estudantis se podem gabar. 

D

Pedagógico

DEGEIT em Rede
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Poderia ter corrido pior? Podia. Poderia ter corrido melhor? Podia. Funcionou melhor porque já nos con-
hecíamos antes? Muito provavelmente. Se tudo vai ficar na mesma? Não. Esta é a solução que mais nos 
agrada? Claro que não. Se gostamos de estar perante os alunos? Não. Adoramos. Mas se tiver de ser? 
Cá estaremos, mas sempre com os alunos. A nossa razão de ser profissionalmente. Aceita este desafio. 
Se precisares de ajuda conta comigo e gostava que daqui a 3 meses ver e ouvir os vossos testemunhos.

  Ricardo Pinto
Presidente da AEGIA

Pedagógico

 João Carlos de Oliveira Matias, Diretor do PDEGI
Carina Maria Oliveira Pimente, Diretora do MIEGI

DEGEIT em Rede
otados com o objetivo de aproximar, a 
Direção assumiu o compromisso de for-
ma interna e externa. De modo a apelar 

à atenção pelo projeto DEGEIT em Rede, a Asso-
ciação e os núcleos de estudantes de Economia, 
Gestão e Gestão e Planeamento em Turismo da 
Associação Académica da Universidade de Aveiro, 
tomaram a iniciativa de dar um novo impulso a 
esta colaboração.
De forma a conseguir um maior impacto, o primei-
ro passo foi tomado no sentido de se criar uma 
maior comunicação entre o a Direção do Depar-
tamento de Economia, Gestão, Engenharia In-
dustrial e Turismo. As boas relações fomentadas 
entre os diversos órgãos permitiram uma maior 
abertura para o planeamento de ações que visa-
vam a inovação desta parceria.
Com a renovação da sua imagem e  a elaboração 
de iniciativas de sucesso, mesmo em tempos 
de isolamento, como os Encontros DEGEITo e o 
10GEIT Cup, conseguimos perceber que a força co-
letiva consegue alcançar um leque de estudantes 
mais amplo, servindo diferentes propósitos.

D Com a apresentação de um conceito reorganizado 
e mais aberto às necessidades da comunidade do 
DEGEIT, as diferentes equipas tomaram em aten-
ção de que é primordial uma partilha contínua de 
informação, para se entender onde será mais im-
portante a conjetura de esforços. 
Esta força procura apoiar e dar voz a âmbitos so-
ciais, recreativos, culturais e pedagógicos, con-
vergindo a diversidade académica existente no 
departamento, com o objetivo de integrar difer-
entes relações no prol de um resultado que é co-
mum a todos.
Sempre estivemos próximos, mas agora estamos 
ligados. Mais do que nunca, é o momento de levar 
a cabo uma relação profunda com os diferentes 
órgão do departamento. Porque juntos, todos os 
obstáculos se tornam irrelevantes.
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De designer em Londres, a fundadora da 
Bang Bang Agency. Como surgiu este 
projeto? 

A Bang Bang Agency é uma agência criativa relati-
vamente recente, com cerca de dois anos, mas com 
uma equipa que já trabalha há muitos anos junta. 
Pertence ao Grupo Visabeira e surgimos enquanto 
equipa lá, no departamento de Comunicação, que 
eu fundei há cerca de 8 anos. Só mais tarde, é que 
demos um salto e começámos a focar nos clientes 
fora do grupo e, neste momento, já trabalhamos 
com uma série de marcas em quatro áreas muito 
específicas, nomeadamente publicidade, ativação 
de marca, marketing digital e o design.
É engraçado (...), uma coisa que é eu acho muito 
gira e costumo receber muitas vezes esse feed-
back que é “Mas como é que vocês têm pessoal 
que trabalha na Control e depois na Vista Alegre? 
O que é que uma coisa tem a ver com a outra?”. 
E é essa diversidade de conteúdo para trabalhar e 
gente para trabalhar esse conteúdo que nos dis-
tingue.

Quais são as coisas que ninguém deve 
fazer quando está a trabalhar a comuni-
cação de uma marca?

Há coisas que, na minha opinião, são imprescind-
íveis. Na nossa área, trabalhamos sempre com um 
interlocutor, um responsável pelo negócio para o 
qual estamos a trabalhar, e, quando se trabalha 
comunicação, é fundamental que exista um es-
trutura de marketing que saiba exatamente o que 
a marca pretende e isto não é “quero verde às bo-
las amarelas”, mas sim “eu tenho um negócio e 
este é o meu objetivo, tenho objetivos a médio-
longo prazo”. Por exemplo, vamos criar um pas-
satempo para as redes sociais. Qual é o meu obje-
tivo? Quero angariar bases de dados? Quero criar 
um engagement maior com a minha comunidade? 
Quando isto não existe, acaba por não se mate-
rializar em nada. Resumidamente, um bom tra-
balho nosso enquanto agência é normalmente um 
reflexo (e eu digo isto muito a sério), de um bom 
trabalho que existe do marketing do outro lado.

Atracados Em Veneza 
Catarina Pestana
Catarina Pestana é fundadora da Bang Bang Agency, e partilhou os seus con-
hecimentos na área do marketing e comunicação de uma marca. A Bang 
Bang tem clientes como a Control Portugal, a FOX Comedy Portugal e a Era 
Imobiliária, e a Catarina mostrou-nos como a agência trabalha em todo o 
marketing das marcas, desde a criação de conteúdo à estratégia de divul-
gação.

Já falamos aqui e vamos tocar outra vez neste assunto que é a Control. Confesso que 
sou mega fã, partilho e coloco gosto. Existe alguma pressão devido a esta fama que 
envolve as publicações da Control?

Em primeiro lugar, há um lado muito técnico nestas coisas. Nós planeamos o conteúdo com bastante 
antecedência, porque imagina que há uma quinta-feira em que aparece tudo burro ou foi tudo para os 
copos na noite anterior e ninguém consegue ter uma ideia. Era um bocado chato *risos*. Há também 
uma grande intenção de medir retorno. Tudo aquilo que é muito louco e tal, na realidade é tudo muito 
mensurável e esquematizado entre nós e o marketing da Control. Há também a questão do viral. Já fize-
mos muitos conteúdos para a Control. Muitos deles, nós achávamos que tinham capacidade para serem 
virais porque há mecanismos… Sabemos que se tocarmos num assunto futebolístico, óbvio que vai ser 
tema de conversa. Nós sabemos que aquilo vai dar “água pela barba” para aquilo que nós queremos. 
O primeiro post viral que nós fizemos, há dois anos, foi um gif animado de um vibrador quando houve 
um sismo e nós publicámos aquilo uma hora depois do sismo com “Sentiste tremer?” e aquilo foi uma 
risada. São coisas que não podem ser planeadas e nós fazemos muito conteúdo que não é minimam-
ente planeado e é o giro de trabalhar redes sociais.

Pedagógico
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Olga Kassian
Olga Kassian, natural da Ucrânia, veio para Portugal com a sua família aos 4 
anos, aos 18 começou a estudar Engenharia e Gestão Industrial na Universi-
dade de Aveiro e, aos 19, mudou-se para Nova Iorque. De regresso, assumiu 
a liderança da AEGIA e aos 22 lança a Wonther - a sua marca de joalharia 
ética e sustentável.

Tu falas de uma maneira muito apaixon-
ada. Tens 23 anos e estás a gerir um pro-
jeto, como é que isto se consegue?

Eu não tenho uma resposta, porque eu também 
ainda não sei como é que isto se faz *risos*. Mas 
eu sei como cheguei aqui e foi um caminho difícil. 
Tive mentores muito bons e que me ensinaram 
muita coisa. O primeiro passo foi fazer parte da 
AEGIA. Mal entrei na Universidade, eu sabia que 
queria fazer muita coisa: “eu vou fazer o curso e, 
a par disso, quero fazer tudo e mais alguma coisa 
que me permita ter competências para quando eu 
sair daqui ter um trabalho” e esse era o meu obje-
tivo. No meu segundo ano, fui Relações Externas 
da AEGIA, que só por aí me deu algum contacto 
com empresas. O meu primeiro evento era o The 
Art Of Negotiation, um evento novo que eu e o 
meu colega de pelouro queríamos fazer. De facto, 
nós contactamos muitas empresas, mas como não 
tínhamos muita experiência naquilo, não fomos a 
tempo. Então decidimos ir ao Pitch Bootcamp, não 
sei se conheces…

Sim, conheço! Há uma história muito boa 
que vem daí não é?

Sim, vem! Nós fomos ao evento, mas pensámos: 
“estamos no segundo ano, não vamos propria-
mente arranjar estágios nem empregos, vamos lá 
fazer o nosso pitch e apresentar o nosso evento 
para ver se arranjamos algumas empresas para 
o nosso lado”. Era o nosso objetivo para meter 
o evento a correr. E sucede-se que, por obra do 
destino, não sei, eu sentei-me na mesa da CEO da 
Josefinas Portugal, fiz-lhe o meu pitch e, no fim, 
fiz-lhe esta proposta. Ela olhou para mim e disse: 
“O que tu acabaste de fazer é genial. Tu vieste aqui 

mas não queres saber do teu pitch, tu queres é 
empresas para o teu evento! Olha, adorei isso. 
Nós temos uma loja em Nova Iorque, se fores in-
teligente, espera por mim no fim.”. Pronto, lá es-
perei por ela e apareceu com a colega e disser-
am-me que estavam a abrir uma em Nova Iorque, 
precisamos de pessoas e achamos que tu és uma 
possibilidade. Eu lembro-me que nem pensei… 
quando cheguei a casa, disse aos meus pais “Vou 
para Nova Iorque! Não sei quando, mas eu vou 
para Nova Iorque”. Isto foi em fim de Outubro, 
tive algumas formações entretanto, e, dia 8 de fe-
vereiro, estava em Nova Iorque. Foi uma mudança 
difícil, não vou negar, mas eu pensava: “Se eu não 
agarrar esta oportunidade agora, eu não sei se 
isto amanhã vai existir!”.

Depois regressas a Portugal e és eleita 
presidente da AEGIA. O que te deu o As-
sociativismo?

Muita coisa… Sobretudo, durante este ano em 
que eu tive de liderar uma equipa, ensinou-me 
muito sobre liderança, e quem me ensinou isso foi 
a minha equipa. Eu entrei para lá a achar que as 
skills profissionais de uma pessoa eram super im-
portantes, e saí a perceber que eu valorizo mais 
os membros que são boas pessoas, genuínos e 
honestos do que propriamente aqueles que são 
naturalmente bons profissionais ou têm uma skill 
muito concreta, mas depois não têm esse tipo de 
características humanas. Isso é uma lição que eu 
levo para sempre. Eu ensinei-lhes muita coisa, es-
pero eu, mas isto foram eles que me ensinaram. 

Pedagógico
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E agora vamos a um momento muito importante. Entretanto, termina tudo isto e tu 
crias a tua própria marca. Fala-me um bocadinho sobre a tua marca.

A Wonther nasceu da minha viagem a Nova Iorque. Eu antes de entrar para as Josefinas, era um zero à 
esquerda em moda. Depois de ir para lá, foi uma reviravolta completa e eu comecei a olhar para a moda 
de uma maneira completamente diferente. Comecei a perceber que as coisas podem ser bem feitas, que 
as coisas podem representar uma pessoa, ela consegue expressar-se com uma peça e que essa peça pode 
ter um passado e um processo de criação bonito, que não tem necessariamente de ser dirty. Mais uma 
vez, as circunstâncias fizeram sentido. No meu percurso, conheci as pessoas certas, os fornecedores cer-
tos, aquilo foi uma oportunidade que surgiu e fez sentido continuar. (...) E como é que entram as jóias ni-
sto? Eu quando vou comprar jóias, quero sempre comprar alguma coisa que tenha significado para mim. 
Seja muita cara ou mais acessível, eu queria que ela tivesse um significado por trás. Portanto, eu juntei 
um bocadinho estes dois fatores: a minha vontade de querer dar algum simbolismo às jóias e querer dar 
esta força às mulheres para elas acreditarem em si próprias e seguirem os seus sonhos.

Pedagógico
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Workshop de Formatação

A
s práticas de leitura e escrita no ensino superior são fundamentais para preparar os alunos para 
os seus contextos profissionais futuros. No caso particular da engenharia, a escrita e a leitura 
vão fazer parte, naturalmente, do seu exercício profissional, pois são práticas essenciais nas 
relações e interações com os outros (Theisen et al., 2014). Embora exista uma linguagem téc-
nica subjacente a cada área, deverá sempre haver uma base de entendimento suportada por 

uma comunicação escrita (além da oral, claro!) entre elementos de uma equipa, seja na produção de 
um relatório, apresentação, resumo, project charter, entre outros. Assim, a comunicação escrita deve 
obedecer a regras normalizadas e bem definidas, quer em conteúdo quer na forma para que a men-
sagem enviada seja o mais fiel possível à mensagem recebida. A comunicação também é um processo 
passível de ser melhorado e, como tal, podem ser aplicados princípios Lean Thinking (Womack &amp; 
Jones, 1996) para melhorar este processo. Em primeiro lugar, é importante identificar quem é o cliente 
e o que adiciona valor do seu ponto de vista. Para isso, perceber bem quais os requisitos a ter em conta 
na elaboração do documento, apresentação, ou qualquer outro meio que serve de base a esta comuni-
cação (neste caso, escrita).
De seguida, usar conceitos e ferramentas Lean (Feld, 2000) para ter um documento organizado, fluido, 
visualmente agradável e uniformizado, aplicando a ferramenta 5S (Hirano, 1995): 1) triagem (separar o 
útil e necessário do desnecessário); 2) organização (colocar cada coisa no seu devido lugar e ter um lu-
gar para cada coisa, identificar capítulos e secções com títulos adequados e que reflitam o conteúdo do 
capítulo/secção, estrutura clara e lista de referências; 3) limpeza (sem erros, ideias claras escritas num 
parágrafo que segue o mesmo pensamento; ideias de outros autores devem mostrar os autores através 
de citações e referências); 4) normalização (usar um template, se existir; uniformizar tabelas, figuras,
legendas, espaçamentos, dimensão de parágrafos) e 5) disciplina (melhoria contínua). A gestão visual 
(Hirano, 1995) é também cada vez mais importante (basta ver a linguagem usada nas redes sociais!), 
i.e., sempre que possível recorrer a elementos visuais, identificando-os e referindo-os sempre no texto 
antes do seu aparecimento como esquemas; tabelas e gráficos; figuras; fluxogramas; entre outros.
Atender à definição dos sete tipos de desperdícios para os evitar/eliminar na comunicação escrita: 1) 
sobreprodução: ter demasiado texto, ter mais do que o necessário, ter conteúdo “oco”, i.e., que não 
diz nada; 2) defeitos: erros, gralhas, omissões, frases incompletas, 3) sobre processamento: ter ideias 
e texto repetido; 4) stocks: ter demasiado texto sem relação ou ligação ao que já está escrito; 5) Trans-
portes: ter de percorrer o texto todo para chegar a um ponto (usar índices para rapidamente chegar ao 
ponto de leitura pretendido, painel de navegação); 6) deslocações/manuseamento: navegar sem saber 
o que se procura (introduzir legendas de forma automática, usar referência cruzada para as legendas 
para evitar ter de voltar a numerar figuras; usar referência cruzada para inserir referências); 7) esperas: 
demoras na abertura do documento, na pesquisa de palavras, figuras, entre outros (introduzir as figuras
com um formato mais leve, i.e., se retirado da internet, não colar de imediato, mas usar o “Colar espe-
cial”; evitará que o documento se torne demasiado “pesado”).
Refletindo sobre estes conceitos e usando estas ferramentas, os alunos estarão por um lado a melhorar 
o processo de comunicação escrita mas também a assimilar ferramentas muito usadas atualmente no 
contexto profissional que podem melhorar qualquer processo, aumentando dessa forma a produtivi-
dade das organizações e o impacto ambiental (Amaro etal., 2019).

Anabela Alves

Pedagógico
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Social

Em seguimento do trabalho realizado no semestre passado, achámos essencial dar continuidade à cri-
ação de atividades que visam apoiar a causa social “Vamos Ajudar o Duarte.”
De modo a, internamente, elevarmos o impacto da aquisição de tampinhas, cumprimos com um objetivo 
de equipa: cada elemento angariou 5 garrafões nutridos delas.
Por último, mas não menos importante, acrescentámos o facto de termos transformado um sonho re-
alidade: elaboramos o “Livro do Duarte”, baseado no conto que guiou as palestras no evento solidário 
Embrace. Posteriormente, enviámo-lo, em formato digital, a todas as entidades envolvidas na concre-
tização desta iniciativa.
Assim, dando asas à imaginação, mais uma vez abraçámos. Ainda que à distância.

   Elisa Costa e João Ribeiro
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o longo dos anos, tem-se evidenciado 
uma reduzida atividade no que diz res-
peito à página da AEGIA Social. De ma-

neira a combater esta lacuna, criámos publicações 
semanais que, através de cartoons, expõem prob-
lemas enfrentados pela sociedade.

Achamos importante realçar que as ilustrações de 
cada cartoon divulgado são elaboradas por atuais 
estudantes de EGI.A

Cartoons

Social

Elisa Costa e João Ribeiro

om o surgimento da pandemia, a ne-
cessidade de nos aliarmos uns aos out-
ros tornou-se imprescindível. Afinal, só 

assim se consegue atenuar a realidade atual e 
transformá-la, positivamente.
Deste modo, a AEGIA, a ESTIEM e a JELA uniram-
se numa iniciativa de divulgação à qual chamamos 

“Vamos Ajudar COVID-19”. A partir dela, todas as 
semanas, partilhamos nas páginas de Facebook 
ações solidárias criadas no âmbito da pandemia.
No fundo, quisemos olhar, admirar e abraçar. A 
verdade é que, abraçar estas ideias, com os outros 
e pelos outros, é o dever mais simples e puro.

C

Iniciativa “Vamos Ajudar”

Elisa Costa
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Social

Vamos recuar até 2001, quando a Teresa 
inicia a sua atividade profissional na Plas-
tval. Nesse mesmo ano, começa a trabal-
har na sociedade Ponto Verde, onde está 
atualmente e de facto estas duas socie-
dades apresentam um foco em comum 
que é o ambiente. Foi esse o motivo que a 
levou a trabalhar para estas instituições?

Eu acho que foi um bocadinho fruto do acaso. Às vezes tento 
recordar-me de quando me tornei numa pessoa ambiental e 
não faço ideia. Lembro-me de quando estava a estudar na 
universidade já tinha uma dedicação muito grande ao ambi-
ente. Na altura, existiam muitos clubes e acabei por me in-
screver no clube do ambiente. Estava a estudar comunicação 
e portanto, sempre fui dedicada a estes temas. Depois, ter-
minei a faculdade e por um acaso, naquela altura de enviar 
currículos, fui chamada para uma entrevista na Plastval que 
já estava integrado nesta área de atividade. Em 2005, houve 
uma integração na sociedade Ponto Verde, e a partir daí es-
tive sempre ligada ao tema. Felizmente é bom podermos tra-
balhar numa área que gostamos.

Com a pandemia, o ensino em Portugal 
sofreu uma reformulação drástica. Numa 
altura em que se debatem uma série de 
questões relacionada com a telescola, 
considera que a educação ambiente está 
esquecida/colocada de lado?

Não está esquecida. Eu acho que toda a área da educação 
está se a ajustar à situação atual. Obviamente que os temas 
do ambiente estarão incluídos no alinhamento dos progra-
mas escolares. Para isso não ficar esquecido, a sociedade 
Ponto Verde relançou um projeto, do ano passado, a “Aca-
demia Ponto Verde”, direcionada para a comunidade escolar. 
Nós reajustamos o site da Academia Ponto Verde, comunica-
mos com as escolas e professores, esta nova ferramenta com 
conteúdo para trabalhar com os alunos no âmbito da reci-
clagem. Lançamos alguns desafios, para que juntamente com 
os professores, os alunos criarem ações de sustentabilidade 
dentro de casa e desta forma, criar assim uma interligação 
com a comunidade escolar e garantir que este tema não seja 
esquecido por parte das escolas.

Atracados Em Veneza 
Teresa Cortes
Teresa Cortes é a atual Marketing Manager da Sociedade Ponto Verde e 
partilhou o seu percurso e o seu apreço por causas relativas à responsa-
bilidade social da comunidade. Em 2001, iniciou a sua carreira na Plast-
val e em 2005, integrou-se na Sociedade Ponto Verde, onde se mantém
atualmente.

Com a pandemia, o mundo ficou parado. Consequentemente, são visíveis diversos 
benefícios a nível ambiental, o que suscita questões acerca do capitalismo. Acha que 
é possível haver um crescimento económico de forma sustentável?

Claro que sim. Aliás, um dos vetores que a Sociedade Verde promove é a economia circular. A economia circular consiste na 
substituição da economia linear (por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e  renovação), ou seja, extração-
transformação-utilização-descarte para o processo de extração-transformação-utilização-reintrodução.  As simbioses que se 
criam com estes modelos produtivos favorecem a economia, porque há poupanças, sinergias e portanto, isto só pode evocar 
o desenvolvimento económico. Em todo este ciclo, a responsabilidade é das empresas, que devem incluir estes conceitos nas 
suas operações e oferta dos seus produtos, e do cidadão, depois na utilização que faz e também no papel ativo que tem em 
permitir que esses produtos voltem a ser reintroduzidos na economia. Obviamente que acreditamos no crescimento económi-
co pela via de estar assente em pilares de sustentabilidade.
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Desporto

A situação provocada pela pandemia COVID-19 obrigou ao encerramento antecipado da Taça UA 
2020/2021. Assim, agradecemos aos mais de 100 estudantes de EGI que, no papel de jogadores ou de 
treinadores, deram o seu melhor contributo para defender as cores da camisola laranja e cinza.

No próximo ano, regressaremos com a ambição e vontade de vencer de sempre e com o desejo de, como 
nunca, podermos voltar a festejar juntos, no campo e na bancada!

  
 João Claro e Bruna Costa
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Este workshop foi administrado pelos Bombeiros 
Aveiro-Velhos, aos quais revertia a quantia de 
inscrição paga por cada estudante. Os primeiros 
socorros são a primeira ajuda a prestar a um ci-
dadão para impedir o agravamento do seu estado 
de saúde, antes de poder receber cuidados es-
pecializados, pelo que é de extrema importância 
saber o que fazer e o que não fazer em casos de 
emergência.

O curso começou com uma parte mais expositiva, 
onde os bombeiros explicaram as diferentes si-
tuações que podem ocorrer e como devemos pro-
ceder em cada uma. 

Explicaram o funcionamento de atendimento das 
chamadas efetuadas para o 112, que são atendidas 

por um operador da PSP ou da GNR, e depois são 
canalizadas apenas para os Centros de Orientação 
de Doentes Urgentes (CODU) do INEM as chama-
das que digam respeito a emergências médicas. 
Frisaram, também, a importância das informações 
a transmitir para que o socorro seja o mais rápido 
e eficaz possível.

De seguida, passaram para uma parte mais prática, 
onde os estudantes puderam treinar num boneco 
e uns nos outros as técnicas, anteriormente apre-
sentadas pelos bombeiros.

Este workshop foi bastante esclarecedor e sinto 
que, numa situação de emergência, saberia muito 
melhor como agir. Dada a importância dos primei-
ros minutos de socorro às vítimas e que podem 
fazer a diferença entre a vida e a morte, considero 
essencial a aprendizagem destas técnicas, sendo 
esta uma iniciativa a repetir. 

o dia 12 de fevereiro, a AEGIA presen-
teou os estudantes com mais uma ativi-
dade, neste caso, um curso de primeiros 
socorros.

Workshop Primeiros Socorros

N

  Joana Jesus

Be Your Own Pt

Desporto
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sta situação de exceção que todo o mun-
do atravessa permite, a muitos de nós, 
pensar e fazer coisas que, se calhar, nun-
ca pensaríamos fazer. 

Neste semestre, a secção de Desporto tem feito 
um excelente trabalho de modo a contornar toda 
esta situação, com várias iniciativas de modo a, 
por um lado, manter os EGI’s interligados e conec-
tados, mesmo que à distância, e, por outro, em 
forma. Uma das iniciativas que desenvolveram ao 
longo deste semestre foi o Be Your Own PT, onde, 
em cada semana, um EGI dá um treino em direto 
na página de Desporto do nosso curso.

Assim que o Zé Mora disse que eu seria o próximo 
PT, comecei logo a pensar que exercícios poderia 
pôr no plano, de modo a ser um treino intenso 
e que quem assistisse gostasse. O treino correu 
muito bem e penso que a malta gostou. Foi com 
grande prazer que dei o meu treininho à malta de 
EGI!

Be Your Own Pt

E

Miguel Monteiro

Desporto
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om o encerramento da época desportiva 
do curso, surgiu o Raio X, um projeto im-
portante para conhecer alguns dos meus 

colegas de EGI que, tal como eu, participam ativa-
mente na representação do curso e ambicionam 
erguer a Taça UA no final do ano.

Quando me pediram para participar nesta inicia-
tiva, fiquei muito contente por poder partilhar to-
das as experiências que vivi ao longo deste primei-
ro ano, acompanhada de pessoas incríveis e que 
tão bem me integraram na equipa.

C

Desporto

Raio X

Beatriz Pires
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Desporto

Desde quando começou a sonhar ser 
treinador profissional de futebol?

Isso é algo que tu te apercebes de forma muito rápida, a tua 
paixão por uma modalidade, a tua paixão por um trabalho, a 
tua paixão por fazer qualquer coisa, é uma coisa que tu detet-
as fácil porque tu sentes essa alegria dentro de ti, essa alegria 
no corpo, se tu vais para o treino e estás muito satisfeito e se 
vais para o jogo e estás tremendamente feliz é natural que 
aquele espaço é o espaço que tu gostarias de ter para a tua 
vida. Então começas a perceber o que é que tu gostarias de 
fazer no futuro.
Se tens prazer na cozinha porque não ser chefe ou não ser um 
auxiliar do chefe? Se tens grande prazer a correr porque não 
seres um atleta, essas coisas têm que ser sentidas no corpo... 
Se tens uma grande paixão por aeroportos e andas atrás dos 
aviões, é natural que resida ali naquele espaço, não sabes se 
é controlador aéreo, se é piloto, se é ajudar nas bagagens, 
mas pode ser aquela zona de trabalho que te traga mais feliz, 
então olhando a tudo isso e olhando aquilo que era a minha 
felicidade e os meu espaços de felicidade, percebi que o fute-
bol era o meu espaço de felicidade
Também tinha a consciência que nós nem sempre consegui-
mos atingir um trabalho nas zonas em que somos mais fe-
lizes ... e aí é que trabalho é trabalho, é quando nós fazemos 
coisas em que não somos tão felizes... o trabalho deixa de 
o ser quando nós fazemos o que gostamos... eu faço o que 
gosto e não denomino trabalho àquilo que eu faço, é o meu 
mundo. Então foi aí, quando eu jogava, gostava muito do jogo 
e adorava ir para o treino e jogar. Não podia acabar ali.

De 2016 a 2019, treinou 3 equipas da prin-
cipal liga portuguesa, Rio Ave, Chaves e 
Vitória de Guimarães. O que mais o mar-
cou nesses anos?

Foi uma felicidade para mim ter passado nesses 3 clubes.... 
Tive 3 grandes presidentes. Tive grandes jogadores, daqueles 
que põem em prática todos os nossos pensamentos e que se 
não o fizessem da forma como fizeram eu não tinha a possibi-
lidade de transitar tão rápido de clube para clube e chegar ao 
Shakhtar, tudo se deve a eles.
E todos eles diferentes, muitos diferentes. Um no Minho, 
outro no grande porto e outro em Trás-os-Montes. Trás-os-
Montes a minha terra, das minhas origens... onde me sinto 
bem em ir à minha aldeia e ser tratado pelo meu nome... O 
chaves é essa ligação emocional, muita gente não entendeu 
porque é que eu saí do Rio Ave, quando nós tínhamos feito 
uma grande época no rio ave, onde eu adorei estar- têm gen-
te ótima no comando, não é por acaso que um clube como 
aquele está sempre nos 5, 6 primeiros lugares, sempre com 
grandes equipas, grandes trabalhos, muito bom em termos 
de atmosfera o clube-... mas na altura eu tinha o meu pai 
doente, em fase terminal e eu achava que tinha mais tempo, 
fui para o chaves em julho e o meu pai faleceu em agosto, foi 
uma tentativa de estar ao lado dele nos últimos momentos... 
Mas valeu a pena. Não foi a única, mas foi uma das razões que 
me levou a Chaves, também porque eu era dali e gostava de 
um dia trabalhar em Trás-os-Montes...
Apareceu o Vitória. O Vitória foi algo que eu tinha na minha 
cabeça desde sempre, desde que comecei a minha vida de 
treinador.
Adorei o ambiente que vivi ali... Eu sabia que passando no 
Vitória, os treinadores se podem projetar, porque o clube 
é um clube forte e de pressão forte e quem olha percebe 
que um treinador do Vitória está preparado para trabalhar 
noutros clubes porque a pressão ali é máxima...
Fui muito feliz no Vitória. Tive momentos de grande tensão, 
porque quando se gosta muito, perde-se alguma racionali-
dade. A emoção toma conta e esmaga a razão por completo.

Atracados Em Veneza 
Luís Castro
Na década de 90, acabou a carreira de jogador em Aveiro no recreio de-
sportivo de Águeda, antes de iniciar a sua carreira como Treinador. Teve 
um longo e vitorioso percurso no FCP, tendo até alcançado o título de 
campeão da 2ª liga do futebol. De 2016 a 2019, treinou 3 equipas da prin-
cipal liga portuguesa, Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães. Mudou-se 
para a Ucrânia onde treina atualmente o Shakhtar Donetsk.
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Para os jovens que pretendem seguir a 
carreira de treinador, tem alguma coisa 
para lhes dizer?

Não sejam ávidos, não queiram ser treinadores de um dia 
para o outro, tenham consciência das suas limitações e se 
quiserem ser treinadores, queiram ser treinadores aqueles 
que são líderes, porque sem capacidade de liderança, não 
vale a pena. Podem ser treinadores, mas vão ser esmagados, 
pelos jogadores, pelas administrações, pelos adeptos, pela 
máquina do futebol, tem que se ter a consciência que se é 
líder e que se não se tiver a consciência de que é líder é mel-
hor ser um treinador assistente. 
A carreira tem um tempo e esse tempo não é determinado 
por nós é determinado pela própria carreira... Eu tinha como 
objetivo chegar um dia à champions, lutar para ser campeão 
nacional de um país e isso chegou aos 58 anos após 23 anos 
de carreira.... Temos que deixar respirar a carreira.... é impos-
sível obrigar as pessoas a colocar-nos lá, vai o nosso trabalho 
que nos vais colocar lá, então dediquem-se ao trabalho.
É bom terem muito conhecimento, é bom aprenderem muito, 
é bom pensarem que há sempre algo a aprender e é bom 
respeitar os outros.
Não há idade para ser treinador, não há idade para ser com-
petente, não há idade para ser líder, tem-se é que ser líder e 
competente.

Como se vê enquanto líder?

Há momentos em que temos que deixar de ser nós, deixar 
de ser aquilo que nos identifica e irmos buscar a nossa parte 
mais animal, que se impõe e sobrepõe a todo um conjunto 
de regras que nós transportamos connosco a vida toda, para 
muitas vezes ir buscar uma equipa ao fundo do poço e pô-la 
outra vez viva e na batalha ... aí o líder têm que aparecer 
e não pode aparecer nos moldes que aparece normalmente 
porque o momento também não é normal. Um líder tem que 
perceber quando um momento não está a ser normal.
Por isso o Vitória ganha no dragão 3-2 depois de estar a per-
der 2-0, por isso nos conseguimos sacar a eliminatória na luz 
depois de estarmos em desvantagem duas vezes na elimi-
natória... Participei, dei o máximo de mim à equipa e a equipa 
respondeu com o máximo dela.
Num líder são marcantes os momentos de grande dificuldade 
das equipas, nos momentos de facilidade todos nós somos 
bons líderes nem é preciso líder.
Liderança calculada, não é a minha liderança.

Qual os seus conselhos para um líder de pessoas?

Qualquer líder tem que ter a sua equipa motivada. As lideranças têm que ser muito assertivas, muito claras, que exijam das 
chefias intermédias responsabilidade. Porque é um conjunto de equipas que trabalham para que sejamos cada vez mais 
fortes. Liderar não é estatuto, liderar é agir junto de todos...  Outra coisa que também acho muito importante é liderarmos de 
forma emocional, não ser só de forma racional... A liderança é com o coração. O coração diz muito de como se deve liderar.

Desporto
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Cultural

Em tempos de pandemia, o pelouro das Atividades Académicas e Culturais viu-se forçado a ter que se reinven-
tar. No início do semestre, proporcionámos aos nossos alunos a 7ª edição do Rally Casas, sendo este o único 
evento presencial do 2º semestre.

Numa primeira instância, com o país todo em fase de confinamento, acreditamos que seria essencial filtrar um 
tipo de conteúdo para os nossos estudantes, mais concretamente, podcasts sobre diferentes temas.  Cinco foi 
o número de podcasts que foram apresentados como recomendação para os nossos estudantes.

Com o mundo da música também em stand-by, inspirados com o festival “One World: Together at Home”, 
decorreu a dinamização da nossa conta na plataforma de streaming Spotify. Foram criadas e disponibilizadas 
várias playlists de géneros musicais diferentes, para agradar a todos que as pretendam ouvir, que acabaram por 
ter bastante sucesso. Nesta fase das nossas vidas, muitas das vezes, a música acaba por ser a nossa companhia.

“Como É Que o Bicho Mexe” foi um fenómeno que não ficou indiferente a ninguém. Durante muitas noites, a 
única companhia dos portugueses foi Bruno Nogueira e um copo de vinho. Posto isto, juntamente com a ajuda 
do mercado de vinho online “Vivino”, a apresentação de 5 vinhos low cost de várias regiões do nosso país foi 
um sucesso.

De um modo geral, todas estas iniciativas tiveram como principal objetivo a originalidade e com o principal 
propósito acrescentar valor à nossa Associação.

  Nelson Ribeiro e Ana Sofia Graça 
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Rally Casas foi um evento incrível que 
proporcionou momentos memoráveis 
naqueles que participaram em tal acon-

tecimento. 

Para este evento, cada grupo tinha que escolher 
um tema e que se mascarar de acordo com este, 
sendo que o grupo mais original recebia um bó-
nus.

No início do Rally, foram dadas bebidas e uma fol-
ha com pistas sobre a localização das respetivas

 

casas a cada grupo, onde iria ocorrer o Rally, e, 
também nessa folha, estavam desafios para os 
grupos fazerem durante o tempo que tinham que 
estar à espera para entrar numa próxima casa. 
Estes desafios foram muito divertidos e foram mo-
mentos incríveis.

Cada casa tinha um tema específico e os elemen-
tos das casas estavam vestidos a rigor. Havia jogos 
diferentes, desde jogos de casino a perguntas so-
bre o Cristiano Ronaldo. Achei um evento muito 
bem organizado e muito divertido - bons momen-
tos foram criados lá. 

Rally Casas

O

João Machado

Cultural



39

Cultural

Como se passa de um Engenheiro In-
formático para um Humorista?

Comecei a trabalhar na área da Informática, como consultor, 
mas não gostava daquilo que fazia. Então, decidi despedir-
me para fazer um projeto que consistia em encontrar artistas 
de rua pela Europa (filmá-los e entrevistá-los). Na verdade, 
foi um motivo para viajar... Também, nessa altura, criei um 
blog para começar a escrever umas “palermices”. Entretanto, 
eu comecei a escrever praticamente todos os dias e ganhei 
o gosto pela escrita. Durante dois anos, conciliei a faceta da 
Engenharia Informática com a parte de escrever coisas na 
Internet. Fui começando a fazer stand-up, alguns vídeos e 
sketches. Em termos de público, o número de visualizações 
foi crescendo e, com isso, eu apercebi-me que talvez devia 
apostar nessa área.

Como é que a tua família reagiu a esta 
nova mudança? Como sabemos, a área de 
Engenharia é mais segura em termos de 
garantia de emprego.

Como foi uma transição muito gradual, os meus pais não 
sentiram tanto impacto. Para além disso, como anterior-
mente eu já me tinha despedido para fazer o tal projeto de 
filmar artistas na rua, e que nem sequer havia dinheiro en-
volvido, acho que, com isso, os meus pais já teriam passado 
por um processo de desespero sobre o que o seu filho andava 
a fazer da vida dele antes. Porém, como comecei a ganhar al-
gum dinheiro com o trabalho de comédia, considero que não 
foi um salto muito grande para os meus pais eu apostar mais 
nesta área. Sinto que os meus pais e os meus amigos apoiam-
me, dado que assistem aos meus espetáculos.

Sentes pressão de criar constantemente 
conteúdo?

Sim, principalmente no início! Eu escrevia todos os dias por 
gosto, mas também porque sentia que as pessoas se esque-
ciam de mim se não estivesse constantemente a escrever. 
Considero que, no início, com tanta oferta é crucial estares 
sempre a aparecer para as pessoas se lembrarem de ti. De-
pois, quando já conquistaste o público e decides não escrever 
durante dois meses, acho que muito público não se vai es-
quecer. Mas convém depois apresentares uma coisa muito 
boa e não banal! Por vezes, é preciso pararmos para pen-
sarmos bem no que vamos fazer a seguir. Mas lá está, é pre-
ciso saber gerir muito bem isso e acho-o muito difícil! 

Onde é que te inspiras? Qual é o teu com-
bustível para tudo isto?

Relativamente ao stand-up não vou buscar a atualidade, é 
muito raro usar. Quanto aos solos, não a uso mesmo que é 
para não ficarem datados tão rapidamente. Já no Sapo 24, 
uso muito a atualidade, porque é jornal e notícias. Na Antena 
3, é um misto, logo tento usar atualidade e não só. Nesta re-
alidade em que nos encontramos, o tema recorrente é quase 
sempre COVID-19, é difícil fugir disso. Mas também me in-
spiro no que os outros humoristas fazem. Considero essencial 
fazer coisas diferentes porque outros te inspiraram.

Atracados Em Veneza 
Guilherme Duarte

Guilherme Duarte iniciou a sua carreira profissional como Engenheiro In-
formático, mas depois decidiu inclinar-se para a área da comédia. Cos-
tuma fazer stand-up comedy, tanto em grandes teatros como em alguns 
bares, para empresas e eventos corporativos. Para além disso, tem uma 
série de sketches na SIC Radical, faz podcasts, elabora crónicas para o 
SAPO 24, e ainda faz rubricas matinais para a Antena 3.
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Travelling with ESTIEM

Sevilha

outh West Regional Coordination Meeting 
- ou simplesmente ReCoM -, é um evento 
organizado pela ESTIEM, sendo o objetivo 

principal deste a reflexão sobre o desenvolvimento 
de competências profissionais e pessoais.

À necessidade incessante de ampliar o repertório 
com partilha de ideias e de criatividade, mais do que 
outros aspetos que interagem no desenvolvimento 
dos indivíduos, como a inspiração e o compromisso, 
ReCoM levou em consideração o ingrediente consid-
erado primordial, ou seja, os seus membros. De Por-
tugal, Espanha e Itália, estes reuniram-se, este ano, 
em Sevilha e fizeram algo incrível. É, então, este o 
primeiro desafio a enfrentar. Problemas deram lugar 
a soluções e grandes desafios, lugar a uma vaga de 
motivação gerada em cada um de nós para os ultra-
passar. ReCoM carateriza-se pelo referencial, orien-
tada por estudantes de EGI que viajam na Europa.

Neste momento, vou prefaciar José Saramago: “De 
que adianta falar de motivos, às vezes basta um só, 
às vezes nem juntando todos”. Palavras sábias que 
identificam a vontade invicta de cada ESTIEMer que 
conheci nesta viagem. A “família” que partilhou 
comigo esta viagem. Todos nós, desde newbies a lo-
cal group responsibles, estávamos naquela cidade do 
Sul de Espanha, famosa pela dança flamenca, com 
firme propósito de fazer crescer algo emblemático, 
como aquela dança de que eu também começava a 
fazer parte. 

Uma semana de trabalho intenso permitiu estreitar 
diferentes abordagens com empresas, bem como criar 
novas formas de gerir a disseminação de informação 
por parte de cada um e dar mais valor ao que a ESTIEM 
representa. Em grupo ou a pares, criámos e apren-
demos, juntos, naquele ambiente caloroso, algo que 
é preciso viver e sentir para só depois acreditar. Com 
o esforço de todos, começámos por esclarecer todos 
os bons e maus aspetos, clarear estratégias, para que, 
no final, regressássemos a casa com a mochila rota de 
conhecimento. 

Dizerem que muitas cabeças pensam melhor que uma 
é, sem dúvida, verdade. Dizerem que um português, 
um espanhol e um italiano sentados à mesa sem que a 
história seja uma anedota é muito mais produtivo?!... 
é mais verdade ainda!

O ReCoM fez da minha primeira viagem da ESTIEM 
algo completamente único. Não faço conta da alegria 
de comprar os bilhetes, de cantar com os meus colegas 
ou rir de piadas contadas em 3 línguas diferentes e, 
claro, no final traduzidas. Descobri que uma mochila, 
algum dinheiro caso te percas e um grupo de pessoas 
fantásticas podem realmente mudar a tua vida.

É assim, com grande admiração e carinho, que agradeço 
a todos que estiveram comigo nesta viagem, mas em 
especial aos meus queridos colegas do LG Aveiro que 
me mostraram o verdadeiro significado de ser uma eq-
uipa, de nos ajudarmos mutuamente e me inspiraram 
a ir nesta aventura que me irá marcar para sempre.
Another one? F*** yes! Another one... 

  Francisco Almeida

S

ReCoM
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Travelling

     pandemia que abalou todo o mundo retirou, 
a todos os ESTIEMers, a possibilidade de vi-
ajar e estar em contacto físico com outros 

ESTIEMers noutras cidades da Europa. Várias eram 
as viagens planeadas para este segundo semestre, 
e enorme era a vontade de preparar a mochila para 
levar às costas com tudo o que seria necessário para 
passar uma semana num destino desconhecido, mas 
com a certeza de que as pessoas que iriam cruzar o 
caminho ensinar-nos-iam inúmeras coisas.

Apesar da tristeza de não poder viajar, a ESTIEM não 
se conformou com a ideia e adaptou-se eficazmente 
à situação atual. O primeiro evento que tive oportu-
nidade de participar foi o CoM do LSS – Coordination 
Meeting do Lean Six Sigma, nos dias 21 e 22 de março. 
Enquanto knowledge management responsible, tive 
oportunidade de partilhar as minhas ideias para pro-
jetos futuros e trabalhar em tempo real com toda a 
equipa. Foram dois dias de trabalho intenso, mas mui-
to produtivo, que culminaram num desenvolvimento 
e crescimento de toda a equipa, pois era visível a es-
pírito ESTIEMer.

O segundo evento foi o LR Forum – Local Responsible 
Forum –, nos dias 4 a 12 de abril, que se dividiu em

dois fins-de-semana repletos de sessões, cujo princi-
pal foco era de preparar os futuros LRs. A minha pre-
sença no evento permitiu-me não só partilhar a minha 
experiência, mas também aprender novos métodos 
de funcionamento e gestão de equipas.

“Não há duas sem três”. O terceiro evento online que 
participei foi o TNT – Training Next Leaders –, de 6 a 9 
de abril. Desde sempre que este evento me despertou 
interesse, uma vez que o objetivo consiste em prepa-
rar os participantes para a liderança dentro da ESTIEM. 
A ambição de fazer mais dentro da organização tem 
vindo a crescer ao longo do tempo e, por isso, este foi 
dos eventos mais marcantes e que contribuíram para 
que essa ambição crescesse ainda mais.

Todos estes eventos, apesar de terem sido no formato 
online, permitiram-me consolidar inúmeros conteú-
dos sem nunca perder o espírito ESTIEMer, principal-
mente porque os dias foram passados com vários ES-
TIEMers a conhecer as suas experiências e aprender 
com eles. Sem dúvida que os líderes e os trainers se 
empenharam ao máximo para que os eventos man-
tivessem a qualidade a que todos estamos habituados 
e provaram que, apesar das circunstâncias, é possível 
a adaptação, basta querer.

Filipa Ferreira

Eventos Online

A
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Team Up - 1ª Edição

Travelling

o passado dia 13 de junho, realizou-se a 1ª 
edição do evento Team Up with ESTIEM, cujo 
tema central foi “O impacto da Covid-19 no 

mercado de trabalho de EGI”. Dentro deste tema, 
houve a oportunidade de discutir diversos assuntos, 
nomeadamente a forma não só como as empresas 
se viram forçadas a reinventar os seus negócios, 
mas também como os profissionais tiveram de lidar 
com a situação, seja por exemplo no teletrabalho. 
Para além de tudo isto, os oradores transmitiram

a ideia clara de que um EGI é uma mais valia para 
qualquer organização, seja na diversidade das suas 
funções, seja na sua ambição e polivalência. Posso, 
desta forma, dizer que foi um fim de tarde muito bem 
passado, com um painel de oradores muito experi-
ente, capaz de cativar o público e com experiências 
profissionais e de vida muitíssimo enriquecedoras.

Rita Limas

N
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Summer Academy: Grow Impact Leader

Travelling

     rimeiramente, este é, de longe, o evento da 
ESTIEM típico, onde temos toda gente no 
mesmo local, a se poder abraçar, beijar e 

trocar experiências, mas, face as circunstâncias, era 
impossível ter um evento melhor do que este. Há 
muito por se dizer e muitos pontos a tocar, é jubiloso 
e gratificante perceber como os ESTIEMERs têm a ca-
pacidade de se reinventarem e se adaptarem às mu-
danças e, acima de tudo, nunca abandonarem o ver-
dadeiro espírito da família ESTIEM.

Apaixonei-me pelo conceito, pela ousadia e ideia 
atrevida que a equipa do Summer Academy teve em 
trazer-nos um evento destes nesta altura de tanta 
incerteza e medo. Eu amei cada momento, desde a 
primeira à última sessão. Atrevo-me a dizer que nal-
gum momento me esqueci que estava sentada na 
minha cadeira e com o computador à frente. Houve 
momentos em que me senti a viajar para um outro lu-
gar onde me encontrava no mesmo espaço físico com 
todos os participantes e instrutores. 

Os tópicos abordados durante o evento foram muito 
bem selecionados e discutidos, diria que, neste even-
to, consegui lembrar de algumas coisas que andavam 
algures escondidas e esquecidas na minha mente. Foi 
uma viagem que fiz em torno de mim mesma, do meu 
passado, onde pude recordar e reviver momentos que 
contribuíram para construir a minha personalidade e 
a pessoa que eu sou. Para além disso, tive uma ex-
periência inusitada de colher dizeres e ensinamentos 
de duas grandes personalidades - Saskia e Saadet -, 
duas grandes mulheres que conduziram, de forma 
firme e assertiva, o trajeto dos participantes, onde

conduziram-me não só para olhar para a minha vida, 
como também para pensar muito mais além, ver o 
mundo, pensar globalmente e querer fazer a diferença 
na vida dos outros. Abordaram-se temas globais como 
a igualdade de género, ação climática, qualidade da 
educação, entre outros tópicos que foram discutidos e 
analisados. Foi deveras marcante e único.

A relação com os participantes não poderia ser mel-
hor, todos como verdadeiros ESTIEMERs. Brincalhões, 
carismáticos e trabalhadores, play hard and work 
hard, tínhamos sessões de 2h-4h, e todos concentra-
dos e focados em realizar os desafios que iam sendo 
lançados ao longo dos dias. Diria que, apesar de ser 
online, a organização conseguiu manter os partici-
pantes motivados e comprometidos com o evento, 
sempre havendo algo a fazer. Mas nem tudo era tra-
balho, tínhamos momentos de lazer, chats descontraí-
dos, exercício físico e até yoga. Foram duas semanas 
incríveis e marcantes para a vida. Eu repetiria mil e 
uma vezes o Summer Academy, seja online ou não,  
aconselho a todos que gostam de áreas de desenvolvi-
mento pessoal a abraçarem eventos desta natureza. 
Don´t be afraid to aim high, este é o resumo da minha 
experiência neste evento online. Atrevi-me, corri atrás 
e vivi uma experiência que valeu a pena cada minuto 
nesta telinha de computador. Só me resta gratidão, 
alegria, carinho e sorrisos por esta oportunidade. 
Obrigada ESTIEM, thank you Summer Academy, I will 
not forget what I lived and have learnt.

Yúmina Zêdo

P



44

Vida Interna

Adaptação à quarentena

oi no início de março que a Universidade de 
Aveiro comunicou, oficialmente, a suspen-
são das atividades presenciais, sendo que 

todas as atividades em preparação da Associação 
de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro foram, 
igualmente, canceladas.

A par da atualidade a nível mundial quanto à CO-
VID-19, atravessamos um momento nunca vivido no 
seio da associação. A AEGIA sempre foi caraterizada 
pela sua proximidade, seja com os seus sócios, seja 
com os seus colaboradores, o que, neste momento, 
é algo um tanto difícil de atingir, pelo menos fisica-
mente. Além da proximidade, existe uma outra cara-
terística bastante descritiva do que realmente somos 
- adaptação. Deste modo, adaptámos as atividades 
e eventos presenciais que, infelizmente, se viram 
cancelados e dinamizámos novos. Transportámos to-
das as iniciativas e conteúdo para o digital, promov-
endo as nossas plataformas, assegurando, também, 
que estaríamos próximos dos nossos sócios, como 
prometido desde o início.

Quanto à organização interna, as adaptações foram 
diminutas, uma vez que, enquanto associação, pos-
suímos uma estrutura bastante bem definida. Con-
seguimos manter o contacto entre a equipa, não só 
através da ferramenta de comunicação Slack, mas 
também, e fundamentalmente, pelo contacto regu-
lar com reuniões por videochamada.

Enquanto Direção, aproveitámos este período para 
aperfeiçoar questões e tópicos que, no normal quo-
tidiano, não conseguimos dedicar a atenção dese-
jada.

Em suma, somos uma associação que se rege pela 
inovação, tendo-nos moldado ao momento em que 
vivemos nos dias de hoje. Contudo, nunca desejámos 
voltar a estar em verdadeiro contacto com a cidade 
de Aveiro, com a Universidade, com professores, co-
legas e amigos tão intensamente como agora.

Presidência da AEGIA

F
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Vida Interna

Convívios da JELA

Patrícia Fonseca

Após um brainstorming de ideias com a Presidên-
cia, surgiu-nos uma que tem sido bastante bem 
acolhida pelos membros - convívios semanais. 

Sendo atualmente realizados às sextas-feiras, 
estes possibilitam um momento de descontração 
do stress semanal. Consistem em videochamadas, 
onde se realizam dinâmicas de grupo, se debatem 
ideias de ocupação de tempo na quarentena ou 
até mesmo se discute a situação pandémica atual.
Em suma, é um espaço de incitação ao convívio en-
tre os membros, de forma a que a união entre eles 
não se perca (apesar de fisicamente separados), e 
que não se deixem levar pela ansiedade inerente 
a toda a situação. Esta aposta, movida pela preo-
cupação da Presidência, ajuda a manter a equipa 
unida, calma e focada, o que permite à JELA que 
o trabalho continue a ser feito de forma eficiente, 
não se perdendo o ritmo nem os hábitos.

s últimos tempos para todos têm sido en-
voltos em incertezas, e o mundo empre-
sarial não é exceção. No entanto, como 

resposta a este clima negativo, é de realçar a re-
sposta das organizações ao nível de adaptação e 
inovação, quer em estratégias de negócio, quer 
em teletrabalho.

A Júnior Empresa Lean de Aveiro também tem 
dado cartadas para combater as adversidades que 
o isolamento social incutiu no seu trabalho e na 
equipa, verificando-se que, prontamente, todos 
os departamentos iniciaram trabalhos com su-
cesso de reajustamento ao novo panorama. Pert-
encendo ao departamento de Recursos Humanos, 
que assenta muito na convivência física e con-
stante com a equipa, e na análise de perto do tra-
balho dos membros, posso dizer que têm sido, de 
facto, tempos desafiantes que exigiram de nós id-
eias “fora da caixa”. Manter a equipa unida e mo-
tivada tornou-se agora, mais do que nunca uma 
prioridade.

O
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o fim de semana de 15 e 16 de Fevereiro 
ocorreu mais uma edição do Insider Look. 
Este evento tem uma papel muito impor-

tante na boa gestão interna da organização. Durante 
2 dias são discutidos os assuntos que irão marcar o 
futuro da AEGIA, da ESTIEM e da JELA!

O trabalho árduo em prol dos nossos estudantes e 
associados é desenvolvido através de uma enorme 
cumplicidade entre todos os membros das 3 entidades.

ste ano pude participar, pela primeira vez, 
no Insider Look, sendo o primeiro ano em 
que estou na Associação, neste caso na JELA, 

e, de facto, não poderia ter sido um fim-de-semana 
melhor passado.

Foi nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Carregal do Sal, 
Viseu, que nos reunimos enquanto equipa para po-
dermos pensar no futuro, refletir o passado e viver-
mos o presente. Refletirmos no que foi feito, para 
nos ajudar a enfrentar o futuro da melhor maneira 
possível, e prepararmos para o que é incerto, com 
alguns trunfos na manga, para que as imprevisibili-

 A Associação é vista de uma forma transversal e os 
seus membros aproveitam para afinar arestas e dis-
cutir pontos que outrora não tiveram oportunidade! 
São vividos também momentos de pura alegria e 
diversão que ficarão para sempre na memória dos 
presentes. Um evento no qual é sempre bom es-
tar presente, por mais que os anos vão passando!

José Mora

dades se tornem mais fáceis de suportar e resolver.

Foram, portanto, dois dias de trabalho produ-
tivos em que se pôde refletir na Associação como 
um todo, bem como em cada entidade individual, 
com os seus membros a trabalhar conjuntamente 
para responder às necessidades de cada uma.

Não menos importante, foi também o convívio 
proporcionado, os momentos mais   informais, que 
permitem que os membros da Associação tenham a 
motivação necessária para trabalharem e continua- 
rem a fazer o que de tão bom se tem feito nesta família!

Miguel Sebastião

N

E

Vida Interna

Insider Look
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m fevereiro, realizou-se o Insider Look, re-
tiro que juntou as três entidades, AEGIA, 
ESTIEM e JELA. Teve lugar  em Carregal do 

Sal, Viseu, e o principal objetivo foi olhar interna-
mente para a Associação e para os seus Núcleos.

Durante o primeiro dia, os membros das três enti-
dades foram divididos em grupos e analisaram in-
ternamente a Associação como um todo, apontando 
problemas e propostas de melhoria para os mesmos.

Foram analisadas forças, fraquezas, oportuni-
dades e ameaças, prós e contras da estrutura at-
ual das entidades, sendo discutida a importância e 
relevância da existência dos pelouros e departamen-
tos. Passou-se, também, à discussão da gama de 
eventos, dando ênfase à preferência por qualidade 
e não quantidade, sendo que as medidas propos-
tas foram apresentadas e discutidas em conjunto, 
pensando em objetivos concretos para o futuro. 
 

Ao longo do segundo dia, foi discutido um tema atual 
e relevante para a sociedade, a Responsabilidade So-
cial. Tentámos entender o que cada entidade já faz 
a este nível e procurámos encontrar soluções para 
nos tornarmos cada vez mais socialmente respon-
sáveis como organização. Para além disso, os mem-
bros de cada entidade reuniram entre si e discuti-
ram soluções para problemas específicos da própria.

É de realçar a importância deste retiro, o quão 
fundamental é olhar internamente para a Asso-
ciação, perceber não só o que está a ser feito da 
forma correta, mas ainda o que está mal. É impor-
tante discutir soluções para os problemas atuais e 
também definir uma estratégia de projeção futura.

Inês Dias

E

oi nos dias 8 e 9 de fevereiro que se real-
izou o Insider Look 2020, um evento cujo 
principal objetivo é o de fazer uma análise 

do estado atual da Associação e dos seus núcleos.
Encontrámo-nos bem cedinho, na manhã de dia 8, 
após dois meses de stress, com inúmeros trabalhos 
para fazer e exames a baterem-nos à porta. Começa-
va, então, um fim-de-semana em que a “única” coisa 
em que podíamos pensar era na nossa Associação.

Partimos em direção a Carregal do Sal, onde iríamos 
viver dois longos dias de formação, mas também de 
diversão e convívio. Chegados ao nosso destino, a 
razão pela qual lá estávamos não podia esperar mais.
Começámos, assim, o nosso primeiro dia, onde dis-
cutimos, especialmente, sobre a Associação no geral. 
Em grupos, fizemos uma análise SWOT, dos prós e con-
tras da Estrutura Interna, discutimos sobre eventos a 
realizar, etc. Ao longo do dia, foram ainda feitos vá-
rios team buildings, com o intuito de nos divertirmos 
em equipa. Houve, ainda, tempo para uma ida ao bar 
existente no local, já que era noite de clássico fute-
bolístico. E a animação continuou pela noite dentro...

No domingo, deu-se início ao segundo e 
último dia. Ao longo do mesmo, demos
bastante atenção à questão da AEGIA Social, onde 
cada grupo pensou em várias propostas que podem 
vir a ser desenvolvidas pelo pelouro de Responsa-
bilidade Social da AEGIA. Além disso, mais ao fi-
nal do dia, as equipas de cada núcleo juntaram-se 
para discutir vários temas respeitantes a cada um.

Já de volta a Aveiro, a certeza era uma: mais prepara-
dos para um novo semestre não poderíamos estar. 
Como membro desta Associação, só me resta para-
benizar todos aqueles que tornaram este pequeno 
(e ao mesmo tempo tão grande) evento possível. 
Foram dois dias bastante enriquecedores, que per-
mitiram perceber aquilo que estava mal e que deve 
ser melhorado, bem como um momento em que 
tivemos a oportunidade de fortalecer as relações en-
tre membros da Associação. Fica o desejo de poder 
participar num próximo evento destes. Obrigada!

F

Cidália Mendes
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oi durante o dia 14 de fevereiro que a 
equipa da JELA teve o privilégio de par-
ticipar no workshop de Gestão de Pro-

jetos, orientado pelo professor José Magano.
 
Após breve exposição teórica de ferramentas, 
técnicas e habilidades comportamentais a ado-
tar segundo esta filosofia de trabalho, consumou-
se toda a aprendizagem prévia com a sua aplica-
bilidade prática de uma forma bastante apelativa.

A mesma passou pela concretização de um jogo se-
melhante ao Lego City, onde fomos confrontados 
com diversos desafios que se baseavam na criação 
de uma cidade com legos e com a imposição de tem-
po. Para tal, requeria-se, sob uma perspetiva sempre 
confiante e otimista, que planeássemos e gerísse-
mos, da melhor forma possível, o projeto em mão.
 
Conforme a transitoriedade dos desafios, fomo-
-nos apercebendo que, efetivamente, as princi-
pais vantagens da execução desta prática de tra-
balho são o estímulo da equipa, minimização 

de riscos e agilidade nas decisões, e será des-
tas que advém o êxito do objetivo prefixado.

Após todo este processo e consequente final da for-
mação, saímos da mesma com a firme certeza de 
que uma gestão de projetos eficiente resultou numa 
motivação extra, boa produtividade e que, ao aliar-
mos soft com hard skills, ser-nos-á permitido recon-
hecer que caraterísticas temos, as que devemos 
exercitar   melhor e as que necessitamos de desenvolver.

Apostar nesta boa prática de planeamento tor-
nar-te-á mais bem preparado para, não só o mer-
cado de trabalho, como também para a vida quoti-
diana, pois habilidades e capacidades interpes-
soais, como a liderança, ética, empatia e comuni-
cação estarão incessantemente a ser fortalecidas.

Já Elon Musk frisava:

F

Catarina Duro

Formação Gestão de Projetos

Acho que este é o melhor conselho: 
pensar constantemente sobre como 
podes fazer melhor as coisas, e ques-
tionar-te a ti mesmo.

“

Vida Interna

JELAJELA
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os últimos meses, várias mudanças têm 
ocorrido pelo mundo fora, mediante a 
emergência da atual pandemia associa-

da ao coronavírus. São tempos difíceis e não há 
forma de o negar.

Muitas empresas, grupos associativos e em-
preendedores individuais têm notado uma ne-
cessidade de se reinventarem e a JELA não é 
exceção. Em tempos como estes, temos de recor-
rer à nossa imaginação e criatividade, de forma a 
manter a equipa motivada e manter as relações 
com quem nos acompanha em tempos ditos nor-
mais.

Desta forma, surgiu a ideia de criar uma rubrica 
na qual pudessem ser partilhadas ideias práticas 
de como aplicar Lean no dia-a-dia. Incentivando 
cada um dos nossos membros a usar a sua indi-
vidualidade para aplicar um projeto deste cariz na 
sua casa, gravando ou fotografando o processo, 
foi-nos possível encontrar várias soluções que po-
deriam ser igualmente implementadas pelos nos-
sos seguidores.

A #DareToBeLean surgiu, assim, da nossa vonta-
de constante de dinamizar a educação acerca da 

temática do Lean e de mostrar que todos nós 
podemos aplicar alguns destes conceitos na nossa 
vida.

Procurando incentivar a adesão a este challenge, 
foi criado um pré-marketing no qual foram parti-
lhados InstaStories com imagens que pudessem 
ser indiretamente associadas ao tema, acompan-
hadas pela nossa hashtag. Esta partilha permitiu-
nos criar uma curiosidade em torno deste concei-
to, levando a que várias pessoas aderissem à ideia 
imediatamente após o seu lançamento oficial.

Neste momento, recorrendo a um dos conceitos 
mais importantes do Lean – melhoria contínua –, 
estamos a trabalhar com o objetivo de atingir o 
máximo potencial desta ideia, através de partilhas, 
nas nossas redes sociais, de diversas ferramentas 
Lean, ajudando, assim, quem nos acompanha a 
perceber um pouco mais sobre esta temática.

Atreves-te a agarrar o nosso desafio?

JELA

Mariana Oliveira
Mariana Rodrigues

N

JELA

#DareToBeLean
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Lembra-te: A procura por conheci-
mento é imprescindível e deve ser en-
corajada. E agora, qual é a tua descul-
pa para não seres Lean?

inda há muito que desmistificar acer-
ca do Lean. Uma considerável parte 
das pessoas apresentam algum receio 

quando chega a altura de compreender este con-
ceito, não por ser difícil de dominar e aplicar, mas, 
porventura, pelo facto de o associarem a algo in-
trinsecamente complexo. É necessário frisar que 
Lean é melhoria contínua, é tornar os processos 
eficientes e reduzir ao máximo os desperdícios, 
mas não é nenhum quebra-cabeças. E se pudés-
semos otimizar o nosso quotidiano aplicando esta 
temática?

Foi assim que, com isto em mente, começou o 
mandato de 2019/20 da Júnior Empresa Lean de 
Aveiro.

De maneira a tornar o Instagram da JELA o mais 
dinâmico e informativo possível, surgiu a ideia de 
se criar uma rubrica semanal - Curiosidades Lean 
- em formato InstaStory, que, ao longo do ano, 
colocaria os nossos seguidores à prova quanto ao 
seu conhecimento da filosofia Lean e, ao mesmo 
tempo, elucidaria os mesmos acerca das suas apli-
cações.

As curiosidades foram idealizadas e estruturadas 
pelo Departamento de Gestão de Operações e, em 
contrapartida, o design, comunicação e divulgação 
ficou ao encargo do Departamento de Marketing. 
Esta rubrica começaria com perguntas de escolha 
múltipla, com quatro opções cada, sendo que usu-
fruímos de uma adesão substancial e consistente 
durante os primeiros meses de divulgação.

Não obstante, e devido ao declínio de interação 
que sofremos durante os meses de fevereiro e 
março, foi necessário inovar e foi concebido um 
novo design e estrutura para esta. Assim, foi de-
cidido elaborar duas opções das quais a pessoa 
teria de escolher aquela que mais se aplicava a 
si. Este novo modelo de Curiosidades Lean teve 
como intuito salientar as “escolhas Lean” que fre-
quentemente optamos por pôr em prática, em 
detrimento de outras menos eficientes, de forma 
inconsciente.

A

Gonçalo Pinho

“

Rubrica Curiosidades Lean
JELA
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