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Introdução
A Alumni ISCSP é a Associação de Antigos Estudantes do ISCSP, entidade sem fins
lucrativos fundada em 2010 que visa primordialmente a aproximação entre os
licenciados do ISCSP e a própria instituição, fortalecendo a estratégia de promover
a formação avançada ao longo de todo o ciclo de vida profissional e revitalizando
os laços de solidariedade entre antigos estudantes, promovendo ainda a troca de
experiências e o intercâmbio de interesses profissionais e lúdicos.
A actual Direcção, eleita em Junho de 2012 vem apresentar o relatório de
actividades e contas relativo aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, sendo que em
2012 e 2013 não teve qualquer actividade económico-financeira de relevo.
Actividade em 2012

Tendo tomado posse em Julho de 2012, a Alumni ISCSP recebeu um saldo
transitado em Bancos de 780,30 €, proveniente das quotizações iniciais dos sócios
fundadores.
Até ao final do ano, a sua actividade resumiu-se a tarefas burocráticas
relacionadas com declaração de início de actividade nas Finanças, inscrição da
associação na Segurança Social, formalização de procedimentos relacionados com
as contas bancárias, e também definição da sua identidade corporativa.

Actividade em 2013
A Alumni ISCSP iniciou a sua actividade no mundo digital, através da criação da
sua página Web, página de Facebook e Linkedin, por forma a começar a dar
conhecimento aos Alumni ISCSP da sua constituição.
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Continuação
Participou em alguns eventos académicos do ISCSP nomeadamente a Abertura
Solene do Ano Lectivo, Homenagem ao Prof. Adriano Moreira e lançamento do
Livro “TRADIÇÃO E INOVAÇÃO: 1906-2012 – 107 ANOS DE HISTÓRIA”.

No último trimestre encetou a preparação da sua apresentação pública.
Juntos em Tempos Difíceis
No final de 2013, a Alumni ISCSP integrou a Comissão Organizadora da Campanha
de Solidariedade “Juntos em Tempos Difíceis ” que visou recolher fundos
destinados a financiar o pagamento das despesas académicas de alunos com
dificuldades financeiras.
A Alumni ISCSP assegurou a vertente burocrática e financeira da campanha, sendo
titular da conta solidária constituída junto da CGD e registada para o efeito junto
das entidades competentes, tendo contribuído com um donativo inicial de 100,00
€ e assumido os encargos bancários e de publicidade legalmente exigíveis neste
tipo de campanhas, com uma afectação total de 135,00 €.

A campanha, em 2013-2014, que teve duas vagas de recolha de fundos, permitiu
angariar o montante de 1.335,00 €, tendo sido apoiados 2 estudantes no
montante total de 1.282,40 €.
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Actividade em 2014
A actividade da Alumni ISCSP em 2014 caracterizou-se por inúmeras iniciativas, a
saber:

Apresentação Pública
Em 31 de Janeiro, teve lugar no ISCSP o primeiro evento público da Alumni ISCSP,
que contou com a presença do Presidente do ISCSP, Prof. Doutor Manuel Meirinho
e do Director Executivo Dr. Acácio Santos, na qual se deu a conhecer a um
conjunto de cerca de 80 Alumni os objectivos da Associação e principais
actividades a desenvolver durante o ano.

1º Evento Alumni
A 23 de Maio, teve lugar o 1º Encontro Alumni ISCSP, que juntou cerca de 120
ALumni, que tiveram oportunidade de trocar experiências profissionais e
conhecer com mais detalhe a actividade académica e formativa do ISCSP.
Exposição de fotografia
Em Outubro foi realizada uma iniciativa cultural, em parceria com a ISCSP Cultura,
designada de “Entre a Escrita e a Imagem”, uma exposição fotográfica do Alumni
José Alexandrino Gandum, que esteve patente ao público, no ISCSP, durante cerca
de um mês.
Em Outubro, a Alumni participou na Sessão Pública de Homenagem Académica ao
Prof. Doutor Óscar Soares Barata.
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Networking
Contudo, a vertente mais relevante e robusta da actividade da Alumni a partir de
2013 foi o trabalho de estruturação de uma lista de contactos BD e activação de
plataformas electrónicas de contacto através do seu Web-Site, da rede Social
Facebook e LinkedIn que permitiu já agregar mais de 2000 Alumni, de vários anos,
licenciatura e geografias.
Para o efeito, recebeu um financiamento do ISCSP, na ordem dos 3.000,00 €,
tendo sido aplicados 1.800,00 € em recursos humanos para constituir a base de
dados e gerir as páginas, que alcançaram já os seguintes valores agregados:

Licenciados ISCSP 1984 -2013: 8645 registos
Esta informação carece de uma gestão mais cuidada, tanto em enriquecimento
como em correcção de moradas de residência e electrónicas. Já foram corrigidos
2060 registos de E-Mail.




Facebook: 1525 registos
LinkedIn: 557 registos
Base de Inscritos/Núcleo: 435 registos (Informação detalhada)

Seguidamente caracterizam-se mais detalhadamente estes elementos estatísticos:
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 Facebook – Em 2013 não existia página criada. Desde a sua criação e
divulgação conseguimos reunir até à data cerca de 1525 registos/gostos.
 LinkedIn – Em 2013 não existia página de LinkedIn. Desde a sua criação e
divulgação já possuímos mais de 550 registos/conexões.
 BD (Base de Dados/Núcleo) – Iniciámos em 2013 a recolha de registos para a
constituição de uma base de dados que designámos de Núcleo Alumni.
Esta recolha tem sido feita com recurso ao preenchimento de fichas de inscrição
de novos associados da Associação, no decorrer dos diversos eventos levados a
cabo.
Possuímos até à data cerca de 435 registos com informação detalhada e
actualizada sobre os Alumni.
Em 2014 solicitámos ao ISCSP o fornecimento de ficheiros de alunos licenciados
de modo a podermos quantificar o universo de licenciados no ISCSP. A primeira
listagem que nos foi enviada além de conter pouca informação, a que existia
estava bastante incompleta.

Já em 2015 foi possível obter novas listagens que conduziram à criação de um
ficheiro geral de alunos licenciados Universo ISCSP que deu origem à Base de
Dados Licenciados 1994_2013.
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A partir desta base de dados podemos agora extrair informação relevante:







Número de Licenciados por ano.
Número de Licenciados por década.
Número de licenciados por curso.
Número de Licenciados por nota final (maior parte da BD).
Registo de moradas de E-Mail * (carecem de verificação – enviar mensagem
de e-mail para testar a validade dos registos).
Registos telefónicos móveis * (carecem de verificação – enviar sms para
validar os números).

Actividade financeira
A Alumni ISCSP recebeu, no período em reporte um total de 7.200,00 € em
subsídios do ISCSP, podendo ser consultado o detalhe das receitas em donativos
da Alumni, e dos respectivos dispêndios, designadamente em serviços de
“Catering”, material gráfico e promocional, comunicação e serviços especializados
de tecnologias de informação, no Balanço e demonstrações de resultados anexos,
cujo resultado liquido apresentado é de 1769,18€.
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