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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO IGOT  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

REDE ALUMNI DO IGOT: CONSTRUINDO CAMINHOS DE UNIÃO, 
MEMÓRIAS E CONVÍVIO 

 

A criação de uma Rede Alumni do IGOT/antigo Departamento de 
Geografia da FLUL era uma aspiração já intemporal! 

Independentemente da razão que trouxe cada um de nós aos cursos 
da área da Geografia, une-nos a nossa paixão pela profissão de 
“Geógrafo” (seja como professor, seja como técnico da administração 
pública ou como consultor de planeamento e gestão territorial) e pelo 
Território, pela sua descoberta, pelo conhecimento das suas 
características e dinâmicas, pela consciencialização dos desafios e 
problemas que se lhe colocam.  

A Geografia é uma disciplina milenar, cujos conhecimentos estiveram 
sempre na longa caminhada de desenvolvimento do mundo e da 
constituição e afirmação de nações, países, regiões e cidades. Sem 
Geografia não teria havido Mundialização nem hoje a Globalização! 
Contudo, a criação de um curso autónomo de Geografia no quadro da 
Universidade de Lisboa remonta apenas a 1930, primeiro designado 
Curso Superior de Ciências Geográficas e, mais tarde, em 1957, Curso 
de Geografia. Em 1984, seria também introduzida a variante da 
licenciatura de Geografia e Planeamento Regional e Local que está na 
base da criação, já no quadro do IGOT, da licenciatura em Planeamento 
e Gestão do Território.   

São, assim, já sucessivas gerações de pessoas formadas na área da 
Geografia e Planeamento, muitas já profissionalmente aposentadas 
(ou infelizmente desaparecidas), mas todas portadoras de saberes, de 
experiências e de memórias que merecem ser partilhados no seio da 
Comunidade Alumni. 

Da parte do IGOT a criação da Rede Alumni, congregadora de Alumni 
e de Alumnae, é desde logo um reconhecimento pelo papel que cada 
um dos nossos antigos e antigas estudantes teve na difusão e projeção 
da Geografia e da nossa escola. É também o desejo que o cordão 
umbilical, que se estabeleceu no momento em que ingressaram nos 
nossos cursos de Geografia e de Planeamento e Gestão do Território, 
se mantenha mais vivificado, reforçando a interação connosco e 
alavancando a projeção societal da Geografia e do IGOT. 

Sejam todos e todas muito bem-vindos à Rede Alumni do IGOT. 
 
 

 
      (Presidente do IGOT) 

 
 
 
 

José Manuel Simões 
(Presidente do IGOT-ULisboa) 
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2. MENSAGEM DA COMISSÃO INSTALADORA DA REDE ALUMNI 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A existência de um núcleo organizado de antigos e antigas estudantes 
é de inegável relevância para qualquer instituição educativa, 
independentemente do seu grau de ensino. No entanto, o advento de 
uma Rede Alumni constitui um empreendimento que assume um 
valor ainda mais significativo na esfera universitária.  

Com o aumento dos desafios entre a transição do mundo académico 
para o mercado de trabalho, afigura-se fundamental promover um 
conjunto de iniciativas que permitam (re-)construir redes de natureza 
social e, também, profissional. A missão de uma Rede Alumni centra-
se na renovação do sentimento de pertença e de solidariedade entre a 
instituição de ensino e os seus atuais e antigos/as estudantes. 

A edificação de tal empreendimento só é possível mediante a 
existência de um conjunto de pessoas que, pela sua diversidade 
geracional, pelas suas trajetórias académicas ou profissionais e pelos 
seus reconhecimentos sociais, possam servir como referência e 
exemplo para docentes e estudantes e, dessa forma, constituir um 
motivo de orgulho para a Escola que contribuiu para a sua formação. 

O IGOT enfrenta, nesta missão, um duplo desafio. Por um lado, como 
todas as outras instituições, o desafio de manter a ligação com os seus 
ex-estudantes. Por outro lado, ao assumir-se como “herdeiro” do 
Departamento de Geografia da FLUL, o desafio de garantir que 
também essa (mais) antiga comunidade estudantil sinta ligação à 
nova Escola e a torne a sua nova “casa da Geografia”. 

Neste contexto, com a criação da Rede Alumni IGOT e com a 
dinamização do seu 1.º Encontro, pretende-se colocar em contacto 
Alumni e Alumnae, de diferentes gerações, num ambiente informal, 
possibilitar reencontros e catapultar redes colaborativas. Além destes 
ambiciosos desígnios, este 1.º Encontro procura ainda debater a ação 
estratégica da Rede ao convocar os Alumni e Alumnae a refletir sobre 
as iniciativas ou atividades que a Rede Alumni IGOT deve oferecer aos 
seus membros, ao IGOT e à atual comunidade estudantil. Tópicos 
como a dinamização de uma rede de contactos profissionais, a 
facilitação da transição do ensino superior para o mercado laboral ou a 
criação de medidas que promovam a formação de atuais estudantes e 
que estimulem iniciativas de formação ao longo da vida serão alguns 
dos assuntos na agenda. Por último, porém, não menos relevante, este 
1.º Encontro da Rede Alumni IGOT pretende afirmar-se como um 
espaço de convívio multigeracional da comunidade geográfica! 

Bem-vindos/as ao IGOT, bem-vindos/as à Rede Alumni IGOT! 
 
 

A Comissão Instaladora da Rede Alumni IGOT 

Ricardo A. C. Garcia 
(IGOT-ULisboa) 

Diogo Gaspar Silva  
(IGOT-ULisboa) 

Daniel Fonseca Lopes  
(AXA Group Operations) 

Paula Sofia Moleiro 
(IGOT-ULisboa) 
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3. A REDE ALUMNI IGOT NA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 
Na sequência do processo de autonomia relativamente à FLUL, onde se encontrava instalado o 
então Departamento de Geografia de Lisboa, nasceu, em 2009, o IGOT, que se tornou na única 
escola em Portugal inteiramente dedicada ao ensino e investigação nos domínios disciplinares 
da Geografia e do Ordenamento do Território.  
 
O IGOT oferece um ensino especializado de qualidade de reconhecida relevância nacional e 
internacional ao nível dos seus cursos de graduação, pós-graduação e de iniciativas de formação 
ao longo da vida. Integrado na Universidade de Lisboa, a maior e mais prestigiada universidade 
portuguesa, o IGOT encontra-se ainda indissociado de uma das mais influentes unidades de 
produção e difusão de conhecimento e investigação nos domínios da geografia, do 
ordenamento e gestão do território, das políticas de desenvolvimento e da coesão territorial, do 
urbanismo, do ambiente, dos recursos e dos riscos, das dinâmicas e da organização socio-
espacial, não negando a transferência deste conhecimento para a sociedade, fundada em 1943 
por Orlando Ribeiro: o Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. 
 
A iniciativa de constituir uma Rede Alumni IGOT surgiu na sequência da elaboração de uma 
proposta conjunta assinada por Daniel Fonseca Lopes e Diogo Gaspar Silva, a qual foi submetida, 
em março de 2021, à Presidência do IGOT num contexto de renovação do mandato de José 
Manuel Simões enquanto Presidente do IGOT, para o biénio de 2021-2022.  
 
Esta proposta partiu de duas evidências concretas. Por um lado, os antigos estudantes do IGOT 
e, sobretudo, do Departamento de Geografia da FLUL sentiam um reduzido vínculo e 
acompanhamento institucionais após o término dos seus cursos de graduação e/ou pós-
graduação. Por outro lado, constatou-se que o IGOT não se encontrava a explorar o valor 
acrescentado que a institucionalização de uma Rede Alumni poderia significar, não só para a 
instituição, para os seus atuais estudantes, mas também para os seus antigos estudantes, 
diagnóstico que não correspondia, até então, à tendência verificada em mais de metade das 
unidades orgânicas da Universidade de Lisboa (Quadro I). 
 

Escolas da ULisboa com Rede Alumni Escolas da ULisboa sem Rede Alumni 

▪ Faculdade de Arquitetura 

▪ Faculdade de Ciências 

▪ Faculdade de Direito 

▪ Faculdade de Farmácia 

▪ Faculdade de Letras 

▪ Faculdade de Medicina 

▪ Faculdade de Motricidade Humana 

▪ Instituto de Ciências Sociais 

▪ Instituto Superior de Agronomia 

▪ Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas 

▪ Instituto Superior de Economia e 
Gestão 

▪ Instituto Superior Técnico 

▪ Faculdade de Belas-Artes 

▪ Faculdade de Medicina Dentária 

▪ Faculdade de Medicina Veterinária 

▪ Faculdade de Psicologia 

▪ Instituto de Educação 

▪ Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território 

         Quadro I: Escolas da Universidade de Lisboa com e sem uma estrutura Alumni em março de 2020 
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A proposta de constituição de uma Rede Alumni do IGOT e do Departamento de Geografia da 
FLUL fundamentou-se, também, no Programa de Ação da Candidatura à Presidência do IGOT, 
para o biénio 2021-2022. Num conjunto de «20 ações prioritárias», inscreviam-se, nesse âmbito, 
como medidas estratégicas, a: 
 

// “Promoção da criação de uma associação de antigos – IGOT Alumni, visando o 
acompanhamento do percurso profissional e do sucesso dos ex-estudantes” 

// “Instituição, no pós-Pandemia, anualmente e nas medidas das disponibilidades 
orçamentais, de 3 eventos de sociabilização da Comunidade do IGOT”, designadamente “o 
IGOT Alumni Day (um dia na lógica de reencontro, evocação e mostra de trajetos profissionais 
de sucesso)”. 

 
A concertação das visões da então-eleita Presidência do IGOT e da proposta apresentada por dois 
antigos alunos acabou por consolidar uma solução win-win que culminaria na 
institucionalização de uma Rede Alumni do IGOT. Ainda assim, os eixos estruturantes previstos 
na proposta inicial não se circunscreveram apenas ao eixo “Alumni”, mas envolviam, também, 
valências de conexão e interação entre Alumni e atuais estudantes e entre Alumni e a instituição 
de ensino superior num quadro de crescente competição interinstitucional. A Rede Alumni IGOT 
foi, assim, entendida como um recurso estratégico de promoção da interação harmoniosa entre 
as dimensões de ensino-investigação e de transição para o mercado de trabalho e como uma 
ferramenta que criaria ou reforçaria sentimentos de comunidade e pertença Alumni-IGOT e 
Alumni-Estudantes (Quadro II).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro II: Oportunidades para Alumni, atuais estudantes e instituições com a criação de uma Rede Alumni 

 

Alumni-Estudantes 

▪ Interação e entreajuda no âmbito da 
Rede Alumni IGOT 

▪ Interação e iniciativas de mentoria, 
acompanhamento e aconselhamento 

▪ Renovação do sentimento de pertença 
após formação 

▪ Promoção de aptidões transversais 
(liderança, cooperação e solidariedade) 

▪ Criação de uma ágora dentro e fora do 
IGOT 

▪ Promoção da empregabilidade na área 
de formação 

▪ Ações de ensino-formação alinhadas 
com novas exigências do mercado de 
trabalho 

▪ Estruturação de fluxos de conhecimento 
e aprendizagem ao longo da vida 

▪ Disseminação de informação e 
oportunidades profissionais e histórias 
de sucesso 

▪ (Re)Construção de redes de contactos e 
de parcerias profissionais 

Alumni-IGOT 

▪ Facilitação da interação entre o mundo 
empresarial e o mundo académico 

▪ Promoção de uma relação bilateral 
estudantes-instituição a longo prazo 

▪ Criação de pilares através dos quais os 
Alumni partilham as suas experiências e 
memórias 

▪ Adaptação da oferta formativa aos 
novos desafios e exigências do mercado 
de trabalho 

▪ Manutenção de relações social e 
profissionalmente mente significativas 

▪ Projeção da longevidade e da 
credibilidade da instituição 
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4. A REDE ALUMNI IGOT: MISSÃO E DESÍGNIOS 
 

 
A institucionalização da Rede Alumni IGOT foi oficializada com a criação estatutária da Comissão 
Instaladora da Rede Alumni, no âmbito da qual se iniciou a conceção dos procedimentos 
metodológicos e operacionais necessários para estruturar um banco de dados relativos ao 
aprofundamento do conhecimento sobre as trajetórias individuais das múltiplas gerações de 
Alumni que se formaram quer no IGOT quer no antigo Departamento de Geografia da FLUL. 
 
Neste contexto, foi atribuída à Comissão Instaladora da Rede Alumni a competência de elaborar 
um instrumento de observação por forma não só a identificar e localizar o maior número possível 
de antigos estudantes que tenham concluído algum ciclo de estudos de formação graduada ou 
pós-graduada naquelas duas instituições, mas também a caracterizar ou reconstruir as 
trajetórias pós-académicas desses Alumni, particularmente a sua inserção no mercado de 
trabalho. Além destas duas dimensões, as consultas realizadas nos últimos meses permitiram, 
no essencial, elaborar um diagnóstico estratégico da Rede Alumni IGOT, ao qual se dedica a 
próxima secção, e do qual resultaram a estruturação das principais dimensões e linhas de ação 
estratégica e operacionais que irão reger a tipologia e o planeamento das múltiplas atividades 
organizadas ou coorganizadas pela Rede Alumni IGOT, que serão apresentados na secção 6. 
Neste processo, a Comissão Instaladora da Rede Alumni IGOT beneficiou, em diferentes 
momentos, da estreita colaboração da Comissão de Ética, do Gabinete de Comunicação e dos 
Serviços Académicos do IGOT. 
 

 

4.1. Missão 

A Comissão Instaladora da Rede Alumni tem como principal missão: 
 

// Promover uma rede de interação e de benefícios mútuos entre Alumni, estudantes e 
IGOT que fortaleça o sentimento de pertença à comunidade IGOT mediante a celebração 
de conexões estratégicas e com significado 

 
Surgem, assim, três pilares que, no desenho da estratégia de ação da Rede Alumni IGOT, 
devem estar subjacentes à política da Comissão Instaladora da Rede Alumni: 

 
// Alumni 
// Estudantes 
// IGOT 

 

4.2. Desígnios 

A Comissão Instaladora da Rede Alumni tem, de acordo com deliberação estatutária, como 
principais objetivos:  
 

// Recolher informação e estruturar uma base de dados de antigos e antigas estudantes 
do IGOT e do Departamento de Geografia da FLUL 

// Programar e organizar um Evento Anual congregador de antigos e antigas 
estudantes do IGOT e do Departamento de Geografia da FLUL 

// Promover uma Assembleia Geral de Alumni para discussão e definição do modelo 
estratégico e organizacional da Rede Alumni IGOT. 
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5. O QUE DISSESTE? AS TUAS PRIORIDADES PARA A REDE ALUMNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Quem são os Alumni? 
 

391+ Alumni do IGOT e do antigo Departamento de Geografia da FLUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relação de género dos Alumni 
inscritos na Rede Alumni IGOT (%) 

Entre fevereiro e agosto de 2022, os resultados da consulta individual realizada eletronicamente 
junto dos antigos estudantes do IGOT e do antigo Departamento de Geografia da FLUL 
permitiram validar 391 registos na Rede Alumni IGOT, dos quais 49,4% são pessoas que se 
identificam com o género feminino e 50,6% identificam-se com o género masculino (Fig. 1). 
 
Em termos etários, os Alumni têm, em média, 40 anos. Ainda assim, a maior frequência etária 
registou-se entre os Alumni e as Alumnae que nasceram nos anos 1990s (36,3%), seguidos dos 
Alumni que terão a sua idade compreendida entre 43 e 52 anos (22,8%). Surgem, ainda, com uma 
expressão assinalável os antigos estudantes que nasceram nas décadas de 1960 (14,3%) e 1980 
(18,7%). A caracterização etária dos Alumni permitiu ainda identificar uma sub-representação dos 
inscritos nascidos nos anos 1950 (5,9%), situação explicada pela dificuldade em estabelecer 
contacto com uma geração de graduados e pós-graduados que não se encontra nas inscrições 
académicas do IGOT, fundado em 2009. Também grande parte da Geração Z, ou seja, antigos 
estudantes nascidos já na primeira década dos anos 2000s (1,8%), afigura-se pouco representada 
entre os Alumni, facto que pode resultar da recente conclusão do primeiro ciclo de estudos e a 
eventual persecução de estudos pós-graduados no IGOT e, também, do desconhecimento da 
existência de uma Rede Alumni (Fig. 2).  

Nos últimos meses, a Comissão Instaladora da Rede Alumni realizou 
uma série de consultas abrangentes para obter uma melhor 
compreensão sobre a orientação estratégica que os Alumni gostariam 
que a Rede Alumni IGOT seguisse. Estas consultas, realizadas através 
de canais informais, nomeadamente pequenas conversas com Alumni, 
e, sobretudo, através do inquérito por questionário de integração na 
Rede Alumni, disseminado em fevereiro de 2022, alimentaram a 
construção deste diagnóstico e do plano de ação estratégico. 

One-to-one 

consultations 

Reuniões da 

Comissão Instaladora 

Inquéritos de Registo 

Alumni 

49,4% 50,6% 

1,8

36,3

18,7

22,8

14,3

5,9

2000s

1990s

1980s

1970s

1960s

1950s

Figura 2. Estrutura etária dos Alumni inscritos na Rede Alumni 
IGOT por década de nascimento (%) 
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Figura 3: Áreas de residência permanente dos Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT: (A) Portugal; (B) Estrangeiro 

 

A 

B 
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A geografia das áreas residenciais permanentes dos antigos estudantes inscritos na Rede Alumni 
IGOT traduzem a relevância e atratividade nacional e, sobretudo, regional do IGOT e do antigo 
Departamento de Geografia da FLUL (Fig. 3). O desenho cartográfico revela, no essencial, a 
importância das principais infraestruturas rodoferroviárias da Área Metropolitana de Lisboa, com 
destaque para os eixos de Lisboa-Amadora-Sintra, Lisboa-Odivelas-Loures e Lisboa-Vila 
Franca de Xira. Também o eixo rodoferroviário e marítimo de Lisboa-Almada-Seixal-Setúbal 
assume uma certa importância na distribuição da habitação dos Alumni no contexto 
metropolitano. Não é, por isso, surpreendente que 69,1% dos Alumni residam na Área 
Metropolitana de Lisboa, com destaque para os municípios da primeira coroa suburbana da 
margem norte (37,4%), seguido do município de Lisboa (17,4%) e dos municípios localizados na 
margem sul da AML (14,3%). Com menor relevância, surgem os territórios que beneficiam da 
proximidade geográfica à AML e das boas acessibilidades existentes, com destaque para as NUT 
III do Oeste, região de Leiria, Médio Tejo e Lezíria do Tejo. O restante território continental e 
insular, com exceção de alguns dos municípios mais urbanos da região autónoma da Madeira, 
apresenta uma baixa representação de residências permanentes de Alumni, situação que não só 
atesta o efeito de fricção da distância, mas também revela a presença de polos universitários com 
oferta formativa nas áreas científicas da geografia e ordenamento do território em Portugal 
(Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e Universidade de 
Évora).  
 
É de destacar ainda que cerca de 8% dos Alumni afirmaram ter residência permanente no 
estrangeiro. Surgem, como seria expectável, Alumni de nacionalidade brasileira que 
completaram, na última década, algum ciclo de estudos em Portugal (10). Também os países da 
Europa central e ocidental são destinos privilegiados, nomeadamente os Países Baixos (3) e 
Reino Unido (3), e, ainda, Alumni pertencentes aos PALOP (5).  

 
 
 
     318     96                             20 
 
 
          148                            18 
 
 
                                                                                                                                  43 
 
Quadro III: Distribuição de Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT, por ciclo de estudos completo no IGOT ou no 
antigo Departamento de Geografia da FLUL (%) 

 
As trajetórias académicas descritas pelos Alumni apontam para a relevância que os cursos de 1.º 
ciclo do IGOT e/ou do antigo Departamento de Geografia da FLUL assumem na estrutura 
formativa dos Alumni. Destaca-se que 81,3% dos Alumni concluíram o 1.º ciclo de estudos 
(licenciatura) numa destas instituições. Importa, ainda, sublinhar que a capacidade de retenção 
de Alumni entre ciclos de estudos é relativamente elevada, sendo que 30,2% dos antigos 
estudantes que concluíram um curso de licenciatura em geografia ou ordenamento do território 
na FLUL ou no IGOT finalizaram também o 2.º ciclo de estudos (mestrado) numa destas 
instituições. Esta evidência ilustra, por outro lado, a elevada projeção interinstitucional dos cursos 
de 2.º ciclo do IGOT e, sobretudo, a sua capacidade de atração de novos estudantes, uma vez 
que cerca de 35% dos Alumni inscritos tiveram o seu primeiro contacto académico com o antigo 

  Mestrado 

           Licenciatura 

       Doutoramento 

Licenciatura Mestrado Doutoramento 
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Departamento de Geografia da FLUL ou com o IGOT nos cursos de 2.º ciclo de estudos. 
Finalmente, as trajetórias académicas no âmbito dos cursos de 3.º ciclo são, como esperado, os 
que registaram uma menor preponderância de Alumni. Do total de Alumni inscritos, 11,0% 
terminaram o seu curso de doutoramento (3.º ciclo) no antigo Departamento de Geografia da 
FLUL ou no IGOT, dos quais apenas 5 tiveram o seu primeiro contacto com uma destas 
instituições durante o seu curso de 3.º ciclo (Quadro III e Figura 4).  

Figura 4: Evolução do número de Alumni registados na Rede Alumni IGOT, por ano de conclusão do curso e ciclo 
de estudos completo 

 
A caracterização do perfil dos Alumni registados na Rede Alumni IGOT termina com um breve 
diagnóstico sobre a situação perante o emprego e a atividade profissional atualmente exercida 
(Fig. 5). No essencial, a informação recolhida sintoniza-se com um quadro de sucesso elevado 
na integração no mercado de trabalho e uma certa articulação entre a formação nas áreas da 
geografia e ordenamento do território e a atividade profissional exercida. No entanto, 
identificaram-se alguns indícios de alguma instabilidade ou precariedade no vínculo laboral, 
sobretudo entre os Alumni que terminaram a sua formação mais recentemente. 

 
 70,1% Trabalhador depend. por conta de outrem 

 8,4% Estudante 

 6,4% Bolseiro/a de investigação 

 4,1% Desempregado/a 

 3,1% Reformado/a 

 2,6% Trabalhador/a independ. por conta própria 

 2,6% Trabalhador/a independ. (recibos verdes) 

 1,3% Trabalhador/a-estudante 

 1,0% Estagiário/a remunerado/a 

 0,3% Estagiário/a não remunerado/a 

 0,3% Voluntário/a 

  Figura 5. Situação perante o emprego dos Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT (%) 
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Considerando o inquérito à situação perante o emprego, verifica-se que os Alumni que se 
registaram na Rede Alumni IGOT integram, na sua grande maioria, os contingentes de 
população ativa, designadamente trabalhadores dependentes por conta de outrem (70,1%). 
Apesar desta macrotendência, identificaram-se dois subconjuntos de indivíduos inativos entre 
os Alumni, que compreendem cerca de 12% dos inscritos, e que correspondem, no essencial, 
aos Alumni mais jovens que concluíram a sua formação graduada e optaram por prosseguir os 
seus estudos ao nível da oferta pós-graduada (8,4%) e aos Alumni de idade mais avançada que 
concluíram a sua formação há várias décadas e que se encontram atualmente reformados (3,1%). 
 
No entanto, um dos indicadores mais assinaláveis da integração socioprofissional dos Alumni 
encontra-se na reduzida taxa de desemprego (4,1%). Ainda que o nível de desemprego seja 
relativamente encorajador, existem algumas evidências de instabilidade e precariedade laborais 
e contratuais, uma vez que um número expressivo de Alumni indicaram ser bolseiros de 
investigação científica (6,4%), trabalhadores a recibos verdes (2,6%) ou estagiários 
remunerados (1,0%) e não remunerados (0,3%). Estes vínculos de maior vulnerabilidade 
socioprofissional surgem sobrerrepresentados entre os Alumni mais jovens, sendo que cerca de 
70% destas situações registam-se entre Alumni com menos de 30 anos de idade. 
 
Apesar destes aspetos menos positivos relativamente à situação perante o emprego, a 
informação obtida através dos inquiridos demonstra que cerca de 83% dos Alumni ativos têm 
uma atividade profissional que interseta a sua formação em geografia, ordenamento do 
território ou áreas afins (n = 319). Sem surpresa, destacam-se os Alumni que indicaram ser 
especialistas das atividades intelectuais e científicas, categoria que abrange, entre outros, 
professores do ensino básico e secundário (28,8%), especialistas em ciências sociais e 
religiosas na qualidade de geógrafos (28,5%), professores universitários e do ensino superior 
(11,0%) e bolseiros de investigação científica (6,4%).  

Figura 6. Atividade profissional dos Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT, por grande grupo de profissões, segundo 
a Classificação Portuguesa das Profissões (%) 

 
Ainda que com menor expressão, os Alumni têm ainda uma presença profissional moderada em 
outras profissões especializadas nas atividades técnicas e científicas, nomeadamente no setor 
das vendas, marketing e relações-públicas (2,2%), e em profissões de nível intermédio (5,7%), 
das quais emergem técnicos financeiros (1,6%) e administrativos e secretários especializados 
(1,6%). Finalmente, os Alumni do IGOT e/ou do Departamento de Geografia da FLUL surgem, 
ainda de que forma residual, em ofícios relacionados com a venda ao consumidor (2,2%), apoio 
direto a clientes (1,6%) e com serviços de proteção civil e segurança (1,6%).  
Por fim, verificou-se que 73,1% dos Alumni desenvolvem a sua atividade profissional numa 
instituição pública, 25,3% no setor privado e 1,6% em instituições do setor social.  
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5.2. Ouvindo os Alumni: Prioridades Estratégicas e Operacionais 
 

As consultas realizadas junto dos Alumni permitiram obter uma melhor compreensão sobre a 
orientação estratégica que os Alumni gostariam que a Rede Alumni IGOT seguisse. Nesta secção 
apresentam-se brevemente as prioridades estratégicas mais valorizadas pelos Alumni, 
nomeadamente: (i) as atividades e iniciativas de caráter social ou académico-institucional 
que devem ser privilegiadas pela Rede Alumni IGOT; (ii) a tipologia de conteúdos que os Alumni 
pretendem receber; (iii) os canais ou plataformas de comunicação e informação que reúnem 
a preferência dos Alumni; e (iv) a disponibilidade dos Alumni para frequentar as atividades e 
iniciativas de caráter social ou científico e para colaborar nas iniciativas ou atividades promovidas 
pela Rede Alumni IGOT.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Figura 7. Prioridades estratégicas e operacionais dos Alumni para a ação da Rede Alumni IGOT (%) 
 

Os Alumni consideram que a ação da Rede Alumni IGOT deve configurar um conjunto bastante 
heterogéneo de atividades e iniciativas, abrangendo não só iniciativas de caráter académico-
científico, mas também atividades sociais e de networking, formais e informais. A grande 
maioria dos Alumni (78,0%) definiram como âmbito prioritário a atualização de conhecimentos 
teórico-práticos nos domínios da geografia, ordenamento do território e tecnologias da 
informação geográfica através da realização de iniciativas de formação ao longo da vida através 
de ações de formação não-certificada ou certificada. Estas iniciativas assumem uma prioridade 
muito elevada entre todas as gerações de Alumni, sendo particularmente significativa nos 
Alumni que nasceram nos anos 1960 (78,6%), 1970 (87,6%) e 2000 (85,7%).   

 
As iniciativas ou atividades de caráter mais social e de networking surgem como segunda linha 
prioritária para os Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT. Importa distinguir, neste domínio, três 
tipologias de iniciativas ou atividades que obtiveram níveis de preferência distintos. Primeiro, 
com um maior nível de preferência entre as consultas realizadas, surgiram as sessões de 
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networking profissional (67,8%). Ainda assim, registaram-se diferenças significativas no grau de 
prioridade atribuído a tais iniciativas e atividades entre as diversas gerações de Alumni. As 
sessões de networking profissional são menos valorizadas pelos Alumni inscritos que nasceram 
nos anos 1950 (43,5%) e nos anos 1980 (58,9%) e são particularmente privilegiadas pelos Alumni 
mais jovens, nomeadamente aqueles que nasceram nos anos 1990 (78,9%) e nos anos 2000 
(85,7%). Tal hierarquização parece demonstrar as preocupações com a integração ou projeção 
no mercado de trabalho, que são mais comuns entre os Alumni que concluíram os seus estudos 
graduados ou pós-graduados e que ingressaram no mercado laboral mais recentemente.  
 
Segundo, também com um nível elevado nas preferências dos Alumni inscritos, identificam-se 
encontros e iniciativas sociais congregadoras das diferentes gerações de Alumni, 
nomeadamente almoços ou jantares-convívio e a recuperação da tradição das visitas de campo 
(65,0%). Apesar de constituírem iniciativas que revelaram um interesse transversal entre as 
diferentes gerações de Alumni, parecem ser os Alumni mais antigos que mais as valorizam, 
sobretudo os que nasceram nos anos 1950 (78,3%), apesar de se encontrar, também, uma grande 
preferência por estas atividades sociais informais entre os Alumni nascidos nos anos 1960 (66,1%) 
e 1980 (71,2%). Com níveis de preferência médios substancialmente mais reduzidos encontramos 
o interesse dos Alumni em participarem em encontros e iniciativas sociais que juntem Alumni 
e atuais estudantes do IGOT (46,0%). Vale notar, neste caso, uma divergência acentuada entre 
as gerações de Alumni, na medida em que são os Alumni mais jovens, sobretudo os que 
nasceram nos anos 1980 (52,1%), 1990 (50,7%) e 2000 (85,7%), aqueles que demonstraram interesse 
em estabelecer contacto e partilhar com os atuais estudantes do IGOT as suas experiências e 
histórias de vida profissionais.  
 
Por fim, as iniciativas ou atividades de caráter mais académico-institucional, que sugerem a 
participação dos Alumni na dinâmica interna do IGOT, registaram níveis de relevância 
relativamente baixos (47,8%). As consultas realizadas sugerem que apenas a maioria dos Alumni 
nascidos nos anos 1980 (57,5%) e nos anos 2000 (71,4%) estão interessados em participar, na 
qualidade de Alumni, em atividades como a abertura do ano académico, em unidades 
curriculares ou em eventos científicos promovidos pelo IGOT. Neste grupo de iniciativas ou 
atividades de âmbito mais académico-institucional surgem, também com reduzidos níveis de 
preferência, os programas de mentoria e aconselhamento académico e/ou profissional de 
atuais estudantes do IGOT (45,0%). Neste último caso, existem acentuadas disparidades 
geracionais. Se, por um lado, os Alumni que nasceram nos anos 1950 revelaram níveis de interesse 
muito baixos em iniciativas de mentoria e acompanhamento de atuais estudantes do IGOT 
(26,1%), bem como os Alumni nascidos nos anos 1960 (35,7%) e 1970 (37,1%), parecem ser os Alumni 
mais jovens, sobretudo das gerações dos anos 1980 (47,9%), 1990 (54,2%) e 2000 (71,4%), que 
revelaram um maior interesse em envolverem-se em iniciativas de seguimento das trajetórias 
académicas dos atuais estudantes do IGOT. 
 
Questionados sobre as janelas temporais diárias com maior disponibilidade para participar nas 
iniciativas ou atividades da Rede Alumni IGOT, os Alumni indicaram uma forte preferência pelos 
dias úteis em horário pós-laboral (66,5%) e pelos sábados (60,1%). Importa ainda destacar que 
os Alumni revelaram baixos graus de disponibilidade nos dias úteis de manhã (81,3%) e nos 
dias úteis à tarde (73,7%). Vale notar, ainda, que a maioria dos Alumni que declararam não ter 
disponibilidade durante os dias úteis de manhã preferem participar nas iniciativas ou atividades 
da Rede Alumni ou nos dias úteis em horário pós-laboral (58,6%) ou aos sábados (50,9%). Os dias 
úteis em horário pós-laboral (52,4%) e os sábados (49,9%) são também as janelas temporais que 
registam maior disponibilidade entre os Alumni que declararam não ter disponibilidade durante 
as tardes dos dias úteis. A mesma tendência é encontrada nos Alumni que declararam não ter 
disponibilidade para participar nos dias úteis à tarde (Quadro IV).  
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Quadro IV: Distribuição das janelas temporais de maior disponibilidade dos Alumni inscritos na Rede Alumni IGOT 
em participar nas iniciativas organizadas, coorganizadas ou promovidas pela Rede (%) 

 
Os Alumni do Departamento de Geografia da FLUL e/ou do IGOT estão muito interessados em 
receber informações sobre as iniciativas ou atividades promovidas pela Rede Alumni IGOT. Com 
alguma surpresa, os Alumni estão particularmente interessados em receber, em primeiro lugar, 
informações sobre as iniciativas sociais e científicas promovidas ou apoiadas pelo IGOT ou 
pelo Centro de Estudos Geográficos (83,6%). Esta prioridade sugere uma aparente contradição 
entre o interesse em receber esta tipologia de informações e a fraca preferência dos Alumni em 
se envolverem em iniciativas ou atividades associadas à dinâmica interna do IGOT. Ainda assim, 
todas as gerações descreveram um forte interesse por esta tipologia de informação, sobretudo 
aqueles que nasceram nas décadas de 1950 (91,3%), 1960 (91,1%) e 1970 (89,8%).  
 

As informações sobre eventos sociais e/ou iniciativas organizadas ou apoiadas pela Rede 
Alumni IGOT surgem em segundo lugar na hierarquia das preferências, sendo que cerca de 75% 
dos Alumni estão interessados em serem informados sobre essas atividades. Uma vez mais, todas 
as gerações revelaram um interesse significativo em saber da agenda social da Rede Alumni 
IGOT, sendo a preferência por esta tipologia de informação superior à média entre os Alumni que 
nasceram nos anos 1950 (87,0%), 1980 (81,9%), 1990 (77,9%) e 2000 (100%). 
 
Também um número significativo de Alumni está interessado em saber sobre outras iniciativas 
científicas ou académicas em geografia, ordenamento do território e áreas similares (71,1%), 
opção que é coerente com o louvor que os Alumni demonstraram por microespaços de 
aprendizagem e debate, nomeadamente conferências ou seminários científicos, nacionais e 
internacionais. Este tipo de informação é particularmente importante para os Alumni nascidos 
nas décadas de 1950 (82,6%) e 1970 (81,8%). 
 

Dias Uteis 
(Manhã) 

Dias Úteis 
(Tarde) 

Não 

Sim 

Não Sim 

Dias Úteis 
(Manhã) 

Não Sim 

Dias Úteis 
(Pós-Lab) 

Não Sim 

Sábados 

Não Sim 

Dias Uteis 
(Tarde) 

Não 

Sim 

Dias úteis 
(Pós-lab.) 

Não 

Sim 

Sábados 
Não 

Sim 

81,3 

18,7 

66,5 

7,2 

14,8 

11,5 

22,8 

10,7 

58,6 

7,9 

30,4 

9,5 

50,9 

9,2 

23.8 

16,1 
 

49,9 

10,2 

13,8 

26,1 

19,7 

40,4 

21,2 

12,3 

52,4 

14,1 

73,7
7 

26,3 

33,5 

66,5 

39,9 

60,1 



   

Rede Alumni IGOT | 2022 

17 

 
Figura 8. Tipologia de informação de maior interesse para os Alumni da Rede Alumni IGOT (%) 
 
Com níveis de preferência mais reduzidos, ainda que a maioria dos Alumni tenha declarado o seu 
interesse em receber estas informações, aparecem os informes sobre oportunidades 
profissionais e de colaboração e académico-formativas. Primeiro, embora 67,8% dos Alumni 
tenha revelado o seu interesse por sessões de networking profissional (parcerias profissionais 
e colaboração), a opção por receber estas informações regista um declínio moderado (59,3%). 
No entanto, verificaram-se diferenças geracionais significativas entre as preferências dos Alumni 
por esta tipologia de informação, já que parecem ser os Alumni mais jovens, nomeadamente os 
que nasceram nos anos 1970 (63,6%) e 1980 (61,1%) e, sobretudo, nos anos 1990 (72,1%) e 2000 
(71,4%) os mais interessados por estas notícias, situação que traduz a posição e estabilidade 
diferenciadas no ciclo de vida profissional dos inscritos.  
 
Segundo, uma inferência muito similar à anterior pode ser elaborada para o volume de Alumni 
interessados em receber notificações periódicas sobre oportunidades e/ou ofertas de emprego 
ou estágios profissionais. Vale notar que, neste caso, a divergência entre os Alumni mais antigos 
e os mais jovens é ainda mais acentuada, na medida em que apenas 4,3% e 21,4% dos Alumni 
nascidos nos anos 1950 e 1960, respetivamente, estão interessados em informações de ofertas de 
emprego e estágios profissionais enquanto os mais jovens, sobretudo os que nasceram nos anos 
1990 e 2000, revelaram um interesse mais assinalável por tais informações (80,1% e 85,7%, 
respetivamente).  
 
Terceiro, se é verdade que iniciativas ou atividades de formação ao longo da vida foram as mais 
mencionadas pelos Alumni como prioritárias no âmbito da Rede Alumni IGOT, os resultados 
também sugerem que a comunicação de informação sobre oferta formativa e/ou novas 
oportunidades de formação graduada ou pós-graduada do IGOT é relevante apenas para 
59,1% dos Alumni inscritos e, em particular, para alguns dos Alumni mais jovens, 
nomeadamente os das gerações de 1970 (70,5%), 1980 (70,8%) e 2000 (71,4%).  
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Por fim, no âmbito da política de comunicação que a Rede Alumni IGOT deve adotar, uma ligeira 
maioria (52,4%) sugere que os boletins informativos que contemplem histórias de sucesso ou 
entrevistas a individualidades Alumni não devem constituir uma prioridade no fluxo de 
comunicação periódico da Rede Alumni. Neste caso, as diferenças geracionais não são muito 
significativas, registando-se, porém, uma preferência moderada por esta tipologia de 
informações entre os Alumni nascidos nos anos 1980 (58,3%), 1990 (54,4%) e 2000 (71,4%).  
 
 

A difusão das iniciativas ou das atividades da Rede Alumni IGOT através de alguns canais de 
comunicação constitui um procedimento crítico que pretende garantir o normal funcionamento 
da Rede e agilizar o seu fluxo de interação. Para garantir a eficácia e a eficiência na circulação da 
informação entre a estrutura de gestão da Rede Alumni IGOT e os Alumni, identificaram-se as 
tipologias de informação privilegiadas por estes últimos, as quais deverão ser disseminadas 
através dos principais canais de comunicação da Rede Alumni IGOT (Fig. 9).  
As consultas realizadas junto dos Alumni revelaram que a newsletter periódica enviada por e-
mail (81,2%) é o canal de circulação de informação mais privilegiado, seguindo-se as redes sociais, 
nomeadamente o Facebook (34,2%), e profissionais, como o LinkedIn (30,8%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Plataforma de disseminação da informação privilegiada pelos Alumni da Rede Alumni IGOT (%)  

 

Por fim, a vitalidade e a viabilidade da Rede Alumni IGOT depende essencialmente do empenho 
e da determinação dos seus membros. Questionados sobre a sua vontade em colaborar nas 
iniciativas e atividades da Rede Alumni IGOT, as consultas realizadas indicaram que cerca de 
metade dos Alumni (48,3%) estão disponíveis para se envolverem na gestão e no programa de 
atividades da Rede (Fig. 10). Esta disponibilidade é mais prevalente entre os Alumni mais jovens, 
sobretudo aqueles que nasceram nos anos 1980 (56,2%), 1990 (50,0%) e 2000 (85,7%). Uma parte 
ainda considerável dos Alumni inscritos (35,8%) demonstra ter disponibilidade dependendo da 
solicitação que lhe seja endereçada por parte da Rede Alumni IGOT. Apesar destes indicadores 
mais encorajadores, é de realçar que a proporção de Alumni que indicaram, no momento da sua 
inscrição, não ter qualquer disponibilidade para colaborar nas iniciativas e atividades da Rede 
Alumni IGOT representam um número relativamente expressivo (15,9%).   
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Figura 10. Disponibilidade dos Alumni em colaborar nas atividades e iniciativas da Rede Alumni IGOT (%) 
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6.6.  
6. PROGRAMA IGOTalent:  
PLANO DE AÇÃO DA REDE ALUMNI IGOT 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho 

 

 

 

 

 

 
Recrutamento e 
trajetórias 
académicas e 
laborais  

  

 

 

 

 

Promover o 
recrutamento ativo e 
sistemático de 
Alumni de diferentes 
gerações e contextos 
institucionais 

 

 1. Construir uma base de dados sobre Alumni do 
IGOT e do antigo Departamento de Geografia da 
FLUL com informações sobre trajetórias 
académicas e profissionais, bem como as 
prioridades para a Rede Alumni 

 ▪ Divulgar um formulário 
de inscrição na Rede 
Alumni IGOT 
▪ Recrutar, pelo menos, 

500 Alumni até 
dezembro de 2022 

     
  2. Promover a transição automática de estudantes-

finalistas dos diferentes ciclos de estudos do IGOT 
para a Rede Alumni IGOT 

 ▪ Reter, no mín., 50% dos 
recém-licenciados, 
mestres ou doutorados 
na Rede Alumni 

     
  3. Estabelecer uma parceria estratégica com a Rede 

Alumni da FLUL para captar Alumni de gerações 
mais antigas e expandir a cobertura geracional da 
Rede Alumni IGOT 

 ▪ Identificar e recrutar, 
pelo menos, 50 Alumni 
de geografia e OT da 
Rede Alumni FLUL até 
dezembro 2023 

     
  4. Assegurar a atualização permanente da base de 

dados com informação pessoal, académica e 
profissional dos Alumni inscritos na Rede Alumni 
IGOT 

 ▪ Disponibilizar um 
formulário de 
atualização de dados até 
1º semestre 2023 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

  
Alumni: Centro 
de formação e 
de networking 
profissional  

  

 

 

Promover a 
atualização de 
conhecimentos 
teórico-práticos dos 
Alumni nos domínios 
da geografia, OT e TIG 

 

 

Criar plataformas de 
interação e de 
intercâmbio de 
experiências 
profissionais e de 
promoção da 
empregabilidade 
entre Alumni e atuais 
estudantes 

 

 1. Promover, em parceria com o IGOT/CEG, 
iniciativas periódicas de formação ao longo da 
vida, dirigidas aos Alumni, nas áreas científicas da 
geografia, ordenamento do território e das 
tecnologias da informação geográfica 

 
▪ Organizar, no mín., 3 

ação formação/ano 
abertas ou exclusivas 
para Alumni 
▪ Organizar, no mín., 1 

ação de formação/ano 
ministrada por Alumni  
▪ Ter, no mín., 10 Alumni 

inscritos em cada ação 
de formação 

     
  2. Incentivar a participação direta ou indireta dos 

Alumni em eventos científicos promovidos pelo 
IGOT/CEG ou por outras instituições nacionais e 
internacionais nas áreas científicas da geografia, 
ordenamento do território e das tecnologias da 
informação geográfica  

 ▪ Divulgar mensalmente 
os eventos científicos 
mais relevantes  
▪ Ter, no mín., 100 

Alumni/ano a participar 
em iniciativas científicas 
▪ Ter, no mín. 20 Alumni/ 

ano como oradores em 
eventos 
científicos/pedagógicos 

     
  3. Promover a organização do IGOT Alumni Talk Day 

para mostra de projetos integrados por Alumni e 
de trajetórias profissionais de sucesso nas áreas 
científicas da geografia, ordenamento do 
território e das tecnologias da informação 
geográfica 

 ▪ Organizar, no mín., 1 
sessão/ano de difusão de 
projetos Alumni 
▪ Ter, no mín., 75 

participantes (incl. 
Estudantes IGOT) 
▪ Entrevistas com Alumni  
 

   



   

Rede Alumni IGOT | 2022 

23 

Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 
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de networking 
profissional  

  

 

Promover a 
atualização de 
conhecimentos 
teórico-práticos dos 
Alumni nos domínios 
da geografia, OT e TIG 

 

 

Criar plataformas de 
interação e de 
intercâmbio de 
experiências 
profissionais e de 
promoção da 
empregabilidade 
entre Alumni e atuais 
estudantes 

 

 

 4. Iniciar a dinamização de sessões de networking 
profissional Alumni-Alumni e/ou Alumni-
Estudantes para promover a empregabilidade e 
divulgar oportunidades profissionais e de 
construção de redes colaborativas IGOT 

 
▪ Organizar, no mín., 2 

sessões networking/ano 
▪ Ter, no mín., participação 

de 4 entidades públicas 
e/ou privadas/ano 
▪ Ter, no mín., 75 

participantes (incl. 
Estudantes IGOT) 

     

  5. Dinamizar, em colaboração com o IGOT, feiras de 
emprego para divulgar ofertas profissionais 
destinadas a Alumni e/ou Estudantes nas áreas 
científicas da geografia, ordenamento do 
território e das tecnologias da informação 
geográfica 

 ▪ Organizar 1 feira de 
emprego (2023) 
▪ Convidar, no mín., 4 

entidades públicas e/ou 
privadas 
▪ Ter, no mín. 100 

participantes (incl. 
Estudantes IGOT) 

     
  6. Promover a divulgação virtual de oportunidades 

profissionais e/ou de estágio nas áreas científicas 
da geografia, ordenamento do território e das 
tecnologias da informação geográfica 

 ▪ Partilhar, no mín., 5 
ofertas de emprego e/ou 
estágio via LinkedIn e 
newsletter por mês. 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

  
Alumni: Eventos 
sociais de 
encontro e de 
convívio 

  

 

 

 

 

 

Promover a 
organização de 
espaços de encontro 
e de socialização 
entre Alumni  

 

 

 1. Promover a organização de um Encontro Anual 
da Rede Alumni IGOT, com a participação de 
todas as gerações de Alumni 

 
▪ Organizar um encontro 

anual de Alumni 
▪ Ter, no mín. 150 

participantes (Alumni) 

     
  2. Organizar um evento-convívio e de encontro por 

década de conclusão de ciclo de estudos ou por 
curso/área de especialização 

 ▪ Organizar um evento-
convívio por década de 
conclusão ou curso 
▪ Ter, no mín., a presença 

de 20% de Alumni 
inscritos por década de 
conclusão ou curso 

     
  3. Promover a organização de um IGOT Alumni 

Fieldwork Day a uma região ou município 
portugueses 

 

 ▪ Aferir a viabilidade de 
realizar visita de campo  
▪ Ter, no mín., o interesse 

de 50 Alumni 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciativas 
científico-
académicas 
Alumni-IGOT 

  

 

 

 

 

 

Potenciar a 
participação direta 
dos Alumni nas 
iniciativas ou 
atividades científico-
académicas e 
formativas do IGOT  

 

 1. Incentivar a participação direta dos Alumni nas 
atividades científico-pedagógicas, académicas ou 
institucionais organizadas, coorganizadas ou 
promovidas pelo IGOT 

 
▪ Convidar, no mín. 1 

Alumni, por semestre, 
numa UC de cada curso 
de 1.º e 2.º ciclos do IGOT 
▪ Convidar, no mín., 2 

Alumni conferência IGOT 
▪ Ter presença Alumni 

noutras cerimónias (e.g., 
‘queima das fitas’, 
abertura ano letivo, etc.) 

     
  2. Colaborar na celebração de protocolos com 

entidades do setor público, privado ou social para 
a realização de estágios profissionais no âmbito 
dos cursos de 2.º ciclo do IGOT 

 ▪ Colaborar na celebração 
de 2 protocolos de 
estágio até final de 2023 
▪ Ter, no mín., 2 alunos/as 

a realizar estágios em 
“empresas Alumni” 
▪ Incentivar participação 

de Alumni como 
coorientadores de 
trabalhos finais de curso 

     
  3. Proceder, em parceria com o IGOT, à conceção e 

divulgação de iniciativas de aprendizagem ao 
longo da vida e/ou oferta formativa pós-graduada 
com condições de ingresso especiais para 
membros da Rede Alumni IGOT 

 ▪ Divulgar a oferta 
formativa do IGOT via 
newsletter/LinkedIn 
▪ Organizar, no mín., 2 

ações de formação/ano 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 
Iniciativas 
científico-
académicas 
Alumni-IGOT 

 
Potenciar a 
participação direta 
dos Alumni nas 
iniciativas ou 
atividades científico-
académicas e 
formativas do IGOT 

 4. Incentivar a produção de publicações científicas e 
de trabalhos finais de curso que mobilizem ou 
expandam, no campo da investigação 
fundamental e/ou aplicada, as trajetórias 
académico-profissionais dos Alumni 

 ▪ Ter, no mín., 2 
publicações e/ou 
trabalhos finais de curso 
que integrem os Alumni 
até final de 2023 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

 
Repositório de 
informação, 
conhecimento e 
de promoção de 
boas práticas 
institucionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaborar, em 
parceria com o IGOT, 
na produção de 
conhecimento de 
interesse bilateral e 
na identificação e 
adoção de boas 
práticas académicas e 
institucionais  

 1. Promover o intercâmbio de experiências, 
informação e boas práticas entre os órgãos de 
gestão do IGOT e a Rede Alumni IGOT 

 
▪ Fornecer, quando 

possível, dados obtidos 
pela Rede Alumni IGOT 
para informar opções 
estratégicas do IGOT 
▪ Realizar uma reunião 

anual com órgãos IGOT 
para discutir estratégias 
na obtenção de 
informação de Alumni 

     

  2. Estimular a participação periódica da estrutura de 
gestão e/ou de membros da Rede Alumni IGOT 
nas práticas regulares de avaliação interna e 
externa do IGOT e apresentar medidas corretivas 

 
▪ Garantir, no mín., a 

presença de 3 Alumni no 
processo de avaliação 
externa dos cursos de 
todos os ciclos de estudo 

▪ Ter, quando solicitado 
pelos órgãos do IGOT, a 
presença de, no mín., 1 
Alumni/ano em processo 
de avaliação interna 

     

  3. Colaborar na identificação e monitorização das 
motivações associadas a situações de abandono 
ou insucesso escolares entre potenciais Alumni 
que demonstraram interesse em integrar a Rede 
Alumni IGOT 

 
▪ Identificar, no mín., 30 

potenciais Alumni que 
não concluíram ciclo de 
estudos 

▪ Produzir um relatório 
/ano com testemunhos e 
orientações estratégicas 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicação 
interna e 
externa e 
marketing 
digital 

  

 

 

 

 

Promover o 
recrutamento ativo e 
sistemático de 
Alumni e Alumnae de 
diferentes gerações e 
contextos 
institucionais. 

 

 1. Promover o contacto bilateral e periódico entre a 
estrutura de gestão da Rede Alumni IGOT e os 
Alumni por via eletrónica através da conceção de 
uma mailing list 

 ▪ Atualizar a mailing list 
com frequência mensal 
▪ Aumentar a mailing list 

em, pelo menos, 150 
registos até final 2023 

     

  2. Criar um logótipo oficial da Rede Alumni IGOT e 
dos diferentes grupos de trabalho para afirmar a 
imagem distintiva da Rede Alumni IGOT 

 ▪ Criar logótipo oficial até 
outubro 2022 

▪ Criar logótipos para GTs 
até fevereiro 2023 

     

  3. Criar uma página oficial de LinkedIn da Rede 
Alumni IGOT, com atualizações periódicas, que 
seja divulgada através do site do IGOT e das suas 
plataformas 

 ▪ Criar página oficial 
LinkedIn até agosto 2022 
▪ Realizar, pelo menos, 2 

publicações por mês 
▪ Ter 200 seguidores até 

dezembro de 2022 
     

  4. Criar uma 'landing page' oficial da Rede Alumni 
IGOT, que se encontre alojada no site do IGOT, na 
qual se publiquem documentos relevantes da 
Rede Alumni IGOT 

 ▪ Criar landing page até 
dezembro 2022 

     

  5. Disseminar uma newsletter eletrónica, de 
periodicidade mensal ou outra, com informações 
relevantes para a Rede Alumni IGOT 

 ▪ Enviar, pelo menos, 1 
newsletter mensal 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 
Comunicação 
interna e 
externa e 
marketing 
digital 

  

 

 

Promover o 
recrutamento ativo e 
sistemático de 
Alumni e Alumnae de 
diferentes gerações e 
contextos 
institucionais. 

 

 6. Colaborar na produção e disseminação de 
diferentes tipologias de materiais promocionais 
da Rede Alumni IGOT em suporte físico ou digital 

 
▪ Conceber um cartaz 

para cada iniciativa 
Alumni IGOT 
▪ Conceber um cartaz de 

adesão à Rede Alumni  
▪ Realizar a disseminação 

virtual de todos os 
materiais promocionais 

     
  7. Sensibilizar, em parceria com o IGOT, a 

comunidade académica e técnico-administrativa 
para a relevância das atividades organizadas, 
coorganizadas ou promovidas pela Rede Alumni 
IGOT 

 ▪ Integrar as atividades 
Alumni IGOT na 
newsletter IGOT/CEG e 
noutras plataformas de 
comunicação  
▪ Integrar as atividades 

Alumni IGOT nas 
plataformas da AE-IGOT 
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Programa IGOTalent: Plano de Ação da Rede Alumni IGOT 

 

Linha de ação 
estratégica 

 Objetivos  Estratégias e ações a implementar  Indicadores de 
desempenho/metas 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão e 
monitorização 
dos sistemas de 
desempenho e 
informação 

  

 

 

Garantir o 
funcionamento 
equilibrado dos 
diferentes grupos de 
trabalho. 

 

 

 

Proceder à 
monitorização do 
desempenho e 
necessária adaptação 
das atividades e 
iniciativas integradas 
no Plano de Ação da 
Rede Alumni IGOT. 

 

 1. Iniciar o processo de recrutamento de Alumni 
para integrar os grupos de trabalho da Rede 
Alumni IGOT 

 
▪ Divulgar o edital de 

criação dos GTs 
▪ Constituir os GTs Alumni 

até janeiro 2023 

     

  2. Avaliar o nível de satisfação de cada uma das 
atividades/iniciativas organizadas, coorganizadas 
ou apoiadas pela Rede Alumni IGOT 

 ▪ Criar um formulário de 
satisfação dirigido aos 
participantes em cada 
iniciativa Alumni 

     

  3. Elaborar um inquérito anual de satisfação junto 
dos Alumni integrados na Rede Alumni IGOT para 
aferir o seu nível de satisfação global com as 
atividades e iniciativas desenvolvidas 

 ▪ Criar um formulário de 
satisfação anual sobre a 
as atividades anuais 

     

  4. Garantir a representação equilibrada em termos 
geracionais, de género e de trajetórias 
académico-laborais nos grupos de trabalho da 
Rede Alumni IGOT 

 ▪ Assegurar, sempre que 
possível, a igualdade 
geracional, de género e 
académico-laborais 

     

  5. Assegurar a implementação do Plano de Ação da 
Rede Alumni IGOT, sua avaliação e adaptação, 
com uma periodicidade anual ou outra 

 ▪ Mín. 1 reunião/ano 
▪ Elaborar um relatório 

sobre a implementação 
e monitorização do PA 
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     Comissão Instaladora da Rede Alumni IGOT 
 
 
 
 
 

 

 


