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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, vem apresentar o relatório de actividades e contas relativo ao
exercício de 2015 e 2016.
 Juntos em Tempos Difíceis

Em 2015 e 2016 a Alumni ISCSP continuou a assegurar a gestão financeira da
campanha, sendo titular da conta solidária constituída junto da CGD.
As campanhas de recolha de fundos geraram nesta data 2320,76 € de fundos que
se encontram depositados na Caixa Geral de Depósitos – Conta Alteridade.
Esta verba encontra-se à disposição do ISCSP Cidadania, de modo a ser utilizada
no apoio a estudantes que revelem carências financeiras que impeçam a boa
prossecução dos estudos, bem como a outros apoios de cariz social no âmbito da
comunidade estudantil do ISCSP.
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Iniciativas
A actividade da Alumni ISCSP em 2015 e 2016 caracterizou-se pelas seguintes
iniciativas, a saber:


03.2015 - Fórum Ciências Socias

Em Março a Alumni ISCSP associou-se ao do Fórum das Ciências Sociais,
organizando uma palestra/debate, com a presença de vários oradores, ex-alunos.
Nesta ocasião, os convidados além de partilharem as suas experiências
profissionais, interagiram com o auditório, promovendo um interessante debate
sobre a transição do mundo académico para o mundo profissional.


05.2015 - Jantar Primavera

Em Maio a Alumni ISCSP voltou a organizar o seu jantar anual, que contou com a
presença de mais de 200 convidados, o que representou um crescimento
assinalável face ao ano anterior, quase duplicando o número de presenças.
Esta foi mais uma oportunidade de reencontro e de divulgação da actividade da
Associação, bem como do trabalho desenvolvido pelo ISCSP nas diversas áreas do
ensino académico.


06.2015 - 1º Encontro Alumni ISCSP-RH

Em de Junho realizou-se o primeiro encontro Alumni ISCSP-RH.
Tratou-se de um encontro de antigos alunos do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas (Universidade de Lisboa) profissionalmente ligados à área da
Gestão dos Recursos Humanos.
Os objectivos da iniciativa passam pela partilha de experiências profissionais e
realização de "networking", bem como pela promoção do reencontro e do
convívio entre ex-colegas.
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Iniciativas (continuação)


12.2015 - Lançamento Livro

Em Dezembro a Alumni ISCSP promoveu o lançamento do livro “Os Olhos Verdes
da Justiça e Outros Olhares” do colega José Manuel de Braga Dias.
Este lançamento contou com uma grande presença de amigos e ex-colegas do
autor, além de vários Alumni que se associaram ao evento.
2016 – Comemorações 110 Anos ISCSP
No âmbito das comemorações dos 110 Anos do ISCSP, a Alumni ISCSP associou-se
às diversas iniciativas levadas a cabo pelo Instituto, promovendo todos os eventos
junto do universo Alumni, através da sua divulgação nos meios online, Facebook,
Web-Site, LinkedIn, bem como do envio de e-mails para a sua base de dados.


06.2016 – Jantar Alumni ISCSP_110Anos

Este foi o evento mais marcante da história da Associação desde que foi criada,
quer em número de presenças quer em orçamento.
Enquadrado nas comemorações dos 110 Anos do ISCSP, revestiu-se por isso de
uma importância fundamental no âmbito das festividades, envolvendo uma
colaboração mais estreita com a Direcção do Instituto.
A organização deste jantar gerou uma complexidade especial, dado que pela
primeira vez tivemos de o organizar numa nova área de refeição, recorrendo a um
novo fornecedor de catering e por ter reunido mais de 320 Alumni de gerações
tão diversas que correram as décadas de 60, 70, 80, 90 e anos mais recentes.
O resultado final excedeu claramente as expectativas da Alumni ISCSP e da
Presidência do ISCSP.
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Outras iniciativas de cariz académico.
 Divulgação Oferta Académica
Outra das iniciativas relevantes levadas a cabo no decurso de 2015 e 2016
traduziu-se na divulgação da oferta educativa do ISCSP, em especial do IEPG junto
do universo Alumni.

Essa divulgação feita através dos canais online (Facebook; LinkedIn; Web-Site) e
através do envio de mensagens de e-mail para uma base de dados de cerca de
2600 moradas electrónicas, tem conduzido a um aumento gradual do número de
inscrições em cursos de pós-graduação:


2014 – 10 inscrições (1º ano de protocolo)



2015 – 42 inscrições (aumento de 420% )



2016 – 56 inscrições (aumento de 133% )

60
50
40
Série1

30
20
10

0
1

2

3

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2015_2016
Networking
Contudo, a prioridade da actividade da Alumni continua a ser o trabalho de
estruturação de uma lista de contactos BD e activação de plataformas electrónicas
de contacto através do seu Web-Site, das redes Sociais Facebook e LinkedIn, que
permitiu já agregar mais de 3000 Alumni, de vários anos, licenciatura e geografias.
 Facebook: 1770 registos

 LinkedIn: 1215 registos
 Base de Inscritos/Núcleo: 500 registos (Informação detalhada)
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Actividade financeira
A Alumni ISCSP recebeu, no período em reporte, um total de 23400,00 € em
subsídios/apoios do ISCSP.

A utilização destas verbas pode ser consultada em detalhe, quer em termos de
donativos, quer em termos de dispêndios, designadamente em serviços de
“catering”, material gráfico e promocional, comunicação e serviços especializados
de tecnologias de informação, no balanço e demonstrações de resultados que
acompanham em anexo este relatório.
A associação possui em 30.12.2016 um saldo em banco, depositado na conta da
CGD, o montante de 6190,81 € que irá transitar para o ano de 2017.
Este saldo leva em linha de conta os apoios concedidos pelo ISCSP e as receitas
próprias da Alumni referentes ao pagamento das jóias de inscrição de novos
associados.
A conta Alteridade (Conta Solidariedade) possui em 30.12.2016 um montante de
2320,76 €.
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