
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proposta de Candidatura 
 
 

 

 

 

 

2022-2025 
  



 2 

Órgãos Sociais  
 

2022-2025 
 

 

DIRECÇÃO 
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Secretário - Francisco Moitinho de Almeida 

 

CONSELHO FISCAL  

 

Presidente - Francisco Carreiro da Costa 

Secretária - Maria Isabel Névoa Tavares 

Vogal - Fernando Arrobas da Silva  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

TRIÉNIO 2022-2025 

 

A Alumni Ulisboa é uma associação refundada em 2016, após a fusão da Universidade 
de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, que veio ocupar um espaço onde 
antigos alunos, docentes, investigadores e não docentes podem conviver e trocar 
conhecimento. 

Seguindo o propósito da antiga equipa, esta nova direcção propõe-se dar continuidade 
e aumentar as actividades de carácter lúdico, cultural, científico, tecnológico, de 
formação e de solidariedade até então realizadas. Para a prossecução de tais 
objectivos, a Alumni Ulisboa vai procurar trazer para o seu seio novos contributos, novos 
sócios e, particularmente, alargar a sua esfera de influência a nível nacional, junto da 
sociedade civil, e internacional, tentando chegar à sua diáspora espalhada pelo mundo, 
através da descentralização de eventos e actividades, encontros de convívio, oferta de 
concertos e debates sobre temas da actualidade.  

A participação nas actividades será incentivada, no sentido de reforçar um papel 
aglutinador e transversal e espelhar a diversidade de conhecimentos e valências 
presente nas escolas da ULisboa. A nível internacional, a  Alumni Ulisboa pretende vir 
a contactar membros espalhados em diferentes academias, centros de investigação e 
empresas, com vista a estreitar laços quebrados pela distância através da partilha de 
novos desafios e experiências. 

Para atingir estes objectivos, a actual equipa propõe-se incentivar a existência de 
núcleos activos em cada uma das escolas e centros de investigação da ULisboa, que 
sirvam de facilitadores e pólos agregadores visando levar a missão da actual equipa a 
novos públicos. 

Todos estes objectivos têm como propósito aumentar o fundo de apoio solidário a alunos 
carenciados, contribuindo para a política de solidariedade da equipa reitoral a fim de 
promover o sucesso e o bem-estar dos seus alunos. 

 

Especificamente, esta equipa pretende desenvolver: 

1- Actividades de Comunicação e Divulgação 

Divulgação das actividades da ULisboa relacionadas com Ciência, Tecnologia, Cultura, 
Educação e Solidariedade aos sócios e, sempre que se justifique, à Comunicação 
Social. Isto pressupõe uma alteração na estratégia de comunicação para o exterior, que 
necessita de ser reforçada nos seguintes aspectos:  
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๏ Reestruturação e dinamização do site Alumni ULisboa. 

๏ Recurso às Redes Sociais. 

๏ Apoio à organização e realização de debates, workshops e/ou outros eventos 
sobre questões sociais, culturais e ambientais pertinentes em Portugal 
promovidos pelas diferentes escolas da ULisboa, que possam ver a associação 
como parceiro de divulgação e envolvimento social. 

๏ Reforço, junto dos associados, do conhecimento dos serviços e valências que 
as diferentes escolas e centros de investigação da ULisboa oferecem à 
sociedade. 

 

2 - Actividades Culturais e Desportivas 

Organização e apoio à organização de actividades culturais, o que pressupõe não só a 
continuação do Concerto de Natal já instituído como Concerto dos Alumni ULisboa, mas 
também outras actividades culturais, lúdicas e desportivas, destinadas a sócios e suas 
famílias, para dar a conhecer as diferentes valências culturais da ULisboa. Isto justifica: 

๏  Reforço de parcerias com: 

• Museus e Jardins da Universidade de Lisboa 

• Pavilhão de Portugal 

• Museu da Cidade 

• Fundação Calouste Gulbenkian 

• Associação de Alumni de outras escolas da ULisboa 

• Associação de Estudantes da ULisboa 

• Fundação Champalimaud  

• Câmara Municipal de Lisboa 

• Rede de Alumni internacionais   

๏ Organização do Concerto de Natal  

๏ Organização de Visitas Guiadas a espaços culturais, Jardins, exposições 
dentro e fora da ULisboa  
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๏ Organização de um Encontro Anual de Alumni  

 

3 - Actividades de Solidariedade e Envolvimento Soc ial 

Este tipo de actividades pretende evidenciar o papel de embaixador que os Alumni 
ULisboa podem constituir, servindo os actuais e antigos alunos de forma transversal, 
dentro e fora da academia, a nível empresarial e municipal. Neste sentido, para 
promover e apoiar a coesão social, pretendemos dinamizar: 

๏ Desenvolvimento da Rede Alumni  nas diferentes escolas e na diáspora. 
Criação de uma rede de contactos profissionais da sociedade civil, de âmbito 
nacional e internacional, a fim de permitir melhorar as ligações dos actuais 
alunos a redes científicas e laborais com o apoio das diferentes escolas dentro 
da ULisboa e parceiros empresariais. 

๏ Criação do Dia dos Alumni ULisboa , com o desenvolvimento de iniciativas 
criativas para aumentar o conhecimento entre alunos, antigos e actuais, 
proporcionando contactos, troca e partilha de conhecimento.  

๏ Promoção e divulgação de programas de Formação ao Longo da Vida  
organizados pela ULisboa para os seus sócios.  

๏ Organização de grupos de Voluntários  para eventos organizados pela 
Direcção, mas incentivando e tirando partido da iniciativa das várias escolas da 
ULisboa. 

๏ Criação do Núcleo de Filantropia da ULisboa para angariar fundos 
financeiros que permitam o maior número de bolsas ou o desenvolvimento de 
outras actividades de solidariedade para com os Alumni ULisboa. Partilha e 
divulgação dessas iniciativas junto da sociedade civil. 

๏ Implementação de um Programa de Mentoring  a nível da ULisboa, tirando 
partido do que outras escolas já fazem, com ampla divulgação. 

๏ Criação da figura de Embaixador da ULisboa  para promoção e divulgação 
das diferentes valências que a ULisboa oferece, tanto a nível nacional como 
internacional.  
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4 - Sustentabilidade financeira 

Angariação de novos sócios Alumni ULisboa e regularização das quotas dos 
associados.  

๏ Estabelecimento de parcerias financeiras para permitir benefícios directos aos 
sócios: 

• Estádio Universitário, nos seus dois pólos - Cidade Universitária e Campus 
da Ajuda 

• Medicina Dentária, Psicologia e Outros 

• Museus da Universidade de Lisboa 

• Jardins da Universidade de Lisboa 

• Câmara Municipal de Lisboa 

• Livrarias da Universidade de Lisboa 

• Fundação Calouste Gulbenkian 

• Fundação Oceano Azul 

• Fundação José Saramago 

• Fundação Cidade de Lisboa 

• Ciência Viva 

• Empresas 

๏ Diversificação de benefícios para os sócios: 

• Descontos em visitas guiadas, museus, jardins, concertos, cinemas, teatros 

• Descontos de família a museus de Lisboa e Fundações 

• Descontos a eventos na Aula Magna  

• Acesso livre a livrarias da ULisboa 

• Acesso livre ao Concerto de Natal 

• Informações e notícias veiculadas pela ULisboa 
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• Informações e eventos promovidos pela ULisboa 

• Descontos em actividades de lazer realizadas nas instalações desportivas 
da ULisboa 

• Facilidade de acesso com desconto a serviços prestados em diferentes 
escolas da ULisboa 

๏ Reformulação do Cartão Alumni ULisboa 

• Cartão integrando as novas tecnologias para o seu utente aceder a livrarias 
da ULisboa, ou parques de estacionamento, cantinas etc. ou usufruir de 
descontos nos diferentes espaços afectos à ULisboa.  

  



 8 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

2022 

 

Para este ano pretendemos avançar com 6 iniciativas que terão repercussões para o 
plano do triénio acima proposto: 

1. Melhorar a Comunicação para o exterior, com a reorganização de um novo site Alumni 
ULisboa e conteúdo informativo e noticioso.  

2. Estabelecer os contactos com Museus, Estádios e outros, a fim de permitir mais 
parcerias financeiras para benefício dos sócios.  

3. Retomar o contacto com os diferentes Alumni das diferentes Escolas ULisboa, a fim 
de estabelecer elos de ligação e colaboração.  

4. Avaliar e estudar a reformulação dos cartões Alumni. 

5. Estabelecer o Dia Alumni ULisboa a festejar num Encontro Anual com um tema em 
específico. 

6. Organizar o Concerto de Natal, à semelhança de anos anteriores. 


