
O Welcome to the Jungle foi um evento dedicado à receção dos caloiros do MIEGI,
permitindo-lhes que conhecessem melhor outros caloiros, e tivessem um primeiro contacto
com o ambiente incrível que se vive dentro do nosso curso. Apesar de ter sido realizado
online, este evento não impediu que houvesse um grande contacto entre estudantes, através
de Speed Talks intercalados com as mais incríveis histórias dos estudantes mais velhos do
MIEGI, que certamente deixaram nos caloiros a vontade de as superar com as suas próprias
histórias futuras.

“Como aluno do primeiro ano, e especialmente num ano tão diferente em que a integração
se torna mais complicada, o Welcome to the Jungle foi a oportunidade perfeita para
conhecer outros alunos do mesmo ano e mais velhos. As sessões de Speed Talks foram uma
ideia ótima para começar a estabelecer relações com diversas pessoas, que serão muito
úteis ao longo do decorrer do curso!”  

A AGE-i-FEUP decidiu dar um boostzão naquilo que é o seu site para que tu, enquanto
estudante, tenhas todas as oportunidades e informações necessárias para a melhor
experiência académica possível numa única plataforma!

Seccionamos o nosso site por páginas, de forma a organizar melhor toda esta informação, e
para poderes encontrar o que queres rápida e intuitivamente. Na página inicial, optamos
por te deixar com os destaques, nomeadamente os próximos eventos que vão decorrer.
Consegues, a partir daí, aceder também ao evento no Facebook e, caso seja necessária
inscrição, ao form correspondente!

Brevemente, poderás contar com novas páginas no teu site, nomeadamente a “ERASMUS”,
para que te possas informar corretamente e fazer a melhor decisão, e “Oportunidades” com
novas oportunidades de estágio que te iremos oferecer. Poderão, também, ser criadas
páginas pontuais para eventos de maior porte, como foi feito no Tie Your Knot, com o
objetivo de as tornar as maiores formas de divulgação e informação desses eventos.

“Queremos que os estudantes olhem cada vez mais para o site como uma ferramenta onde
podem encontrar toda a informação acerca do que a AGE-i-FEUP tem para oferecer.
Navega nesta plataforma e, com certeza, encontrarás oportunidades incríveis que te
queremos proporcionar!” 

O Tie Your Knot é o maior evento da AGE-i-FEUP, com o objetivo de aproximar os estudantes do mundo
empresarial. Este ano, a situação pandémica não impediu que contássemos com empresas e convidados de peso,
que nos proporcionaram 3 dias em cheio, com workshops e palestras em três importantes áreas,
designadamente “Startups”, “Indústria” e “Serviços”. Tivemos ainda oportunidade de assistir a uma mesa
redonda, onde participaram Alumnis de Engenharia e Gestão Industrial, com currículos de excelência e muita
experiência para partilhar, nomeadamente sobre o estado atual e tendências futuras do mercado de trabalho.

“Por mais um ano, a AGE-i-FEUP impulsiona-nos a tirar o pó da gravata e a perceber que é pela nossa própria
mão que desenhamos o/a Engenheiro/a que queremos ser. O Tie Your Knot de 2020, apesar de atípico, singrou
pela maturidade com que foi levado a cabo, abarcando todos os anos do curso num programa completo e
holístico. Depois das sessões a que assisti, conheço-me um pouco melhor enquanto futuro integrante do mercado
de trabalho.” 

O Welcome Day foi reinventado este ano e ocorreu no dia 31 de outubro, numa versão online que prometia dar
as boas-vindas aos novos membros da associação. Missão cumprida!

Foi um dia de receção bastante importante, tanto a nível de integração dos membros, como também por toda a
informação dada acerca do funcionamento da AGE-i-FEUP. Contou-se com as apresentações de alguns
representantes da associação, que deram a conhecer melhor o funcionamento interno desta, houve momentos
de aprendizagem e training noutras sessões e ainda se garantiu a diversão nos momentos de team-building
planeados. Tudo isto no conforto de casa!

“O Welcome Day foi o dia de se sentir bem-vinda, dia de muitas aprendizagens, mas também de muita
satisfação em fazer parte da AGEI-FEUP!”  
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Gostavas de conhecer melhor a ESTIEM Central e não sabes bem o que fazer? No grupo da ESTIEM LG PORTO
são publicadas rúbricas que te dão tudo o que precisas de saber para te envolveres na ESTIEM Central! Assim,
podes ficar a saber como te podes juntar a eles, como é que todo o trabalho é desenvolvido, como é feita a
divisão por departamentos e, acima de tudo, como cresceres com eles a todos os níveis!

"Trabalhar na ESTIEM Central é como trabalhar numa multinacional: tu sentes como os diferentes países te dão
conhecimentos importantes em tópicos complexos. Foi definitivamente a melhor forma que tive para
desenvolver os meus skills de liderança num espaço seguro, e foi sem dúvida a melhor experiência empresarial
que tive até hoje"

O Save the Beach &amp; Sunset marcou o início do ano letivo para o Projeto AGE, que
decidiu organizar uma tarde dedicada à limpeza de algumas praias da Foz do Douro
como o seu primeiro projeto do ano.
Os pré-requisitos foram simples: vontade de ajudar e boa disposição. No fim da
recolha, ainda foi possível contar com um belo sunset, acompanhado de algumas
bebidas e o sentimento refrescante de missão cumprida. Para além disso, estiveram
presentes cerca de 30 pessoas, e as vagas esgotaram, o que mostra a motivação que os
estudantes do MIEGI sentem para participar em ações do voluntariado.

“Uma fantástica tarde na praia, onde pude contribuir um pouco para a limpeza do
ambiente. Sem dúvida uma oportunidade que valeu a pena agarrar e aproveitar com
os meus amigos!” 

Self-awareness training Refood Days

Rúbrica ESTIEM Central
Save the Beach and Sunset

O ESTIEM LG Porto contou com Inês Moreira, a Presidente da 30th Board da ESTIEM, para dar a primeira
Training Session do ano letivo. O Self-Awareness: Unlock Your Potential teve como objetivo permitir aos seus
participantes que se conhecessem melhor a si mesmos, de forma  a poderem aproveitar todo o seu potencial.
Para isso, os participantes descobriram como identificar o seu tipo de personalidade, percebendo também
como usar os seus pontos fortes a seu favor, ao mesmo tempo que desenvolvem os seus pontos fracos.

"Um evento que mostra, novamente, a incrível versatilidade daquilo que a ESTIEM tem para oferecer! Este
training ajudou-me no processo de introspeção, de forma a perceber quais são os meus pontos fortes e quais
ainda posso melhorar! Sem dúvida que levo daqui dicas muito boas, que me vão auxiliar a poder caminhar
sempre no sentido de ser todos os dias um bocadinho melhor do que no dia anterior."

 Filipa Ramos, 3º ano

 Duarte Oliveira, 5º ano Luís Malheiro, 3º ano

O Projeto Age realizou, nos dias 29 e 30 de outubro, uma iniciativa intitulada  Refood
Days para ajudar a combater o desperdício alimentar e as dificuldades sentidas  pela 
população que nos rodeia. Esta atividade teve como objetivo a angariação de  volun-
tários para a Associação Refood, numa perspetiva enriquecedora.
Neste sentido, foi realizada uma rota pela cidade do Porto, com paragens obrigatórias
em alguns restaurantes e supermercados para a recolha dos seus desperdícios alimen-
-tares. A missão ficou concluída quando alcançaram o último ponto da rota, mais pro-
-priamente as instalações da Refood, e procederam à organização da comida recolhida
para posterior distribuição por quem mais precisa.

“A atividade da Refood foi a primeira atividade do Projeto do Age  em  que  participei! 
Esta permitiu-me conhecer o dia a dia dos voluntários desta associação e perceber que 
tirarmos um bocadinho do nosso dia para ajudar os outros não custa nada e ainda nos
conseguimos divertir e abstrair do nosso dia a dia, por isso, certamente, irei participar 
em mais atividades deste gênero, dado que adorei a experiência e gostava muito de a 
repetir!” 
                   
Lídia Bernardo, 3º ano
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Que vantagens teria um estudante do MIEGI em
 pertencer a uma juventude partidária?

Os jovens têm um papel fulcral na sociedade e na política. Eles são o futuro, são
muitas vezes os agentes inovadores, responsáveis por implementar as “ideias do
amanhã”. É impossível construir uma melhor sociedade sem eles. É nessa linha que o
papel da APA se revela extremamente importante, ajudante no desenvolvimento da
consciência da população mais jovem.

Quais os objetivos e áreas de atuação da APA?

Qual o papel dos jovens no futuro da política e 
da sociedade?

Esta pergunta tem uma resposta muito pessoal. Na minha opinião, não tem mal
nenhum os jovens fazerem parte de juventudes partidárias, é sempre bom estar
envolvido em projetos, mas que tenham a noção que as juventudes não fazem
política, estando mais focadas em fazer políticos. Eu como acho que a sociedade
precisa de menos políticos e mais pessoas a fazerem política não posso aqui
promovê-las.

Entrevista
Em que é que a parceria entre a APA e a
AGE-i-FEUP pode ajudar um estudante do
MIEGI?

Verdade ou mito: só entras na política através
de cunhas!

Falso. Não acredito nessa visão cética da política, ou pelo menos recuso-me a
acreditar. Pode entrar na política quem quer e se esforça para isso.

Engane-se o estudante do MIEGI que pensa que saber sobre política não lhe vai
servir para nada no futuro. A política está presente em todo lado! A política está
presente quando temos que tomar decisões medindo os dois lados da balança, a
política está presente numa negociação quando temos que usar a retórica para
ter sucesso, a política está presente em quase tudo na vida, por isso é que saber
de política se torna tão importante.

José Pedro Vieira (APA) 

A APA tem como principal missão aproximar  os jovens da política, mostrando-lhes 
a importância de exercerem uma cidadania proativa e consciencializa. Para atingir
esta missão a associação realiza várias atividades desde palestras e debates  entre 
oradores a formações de literacia política para estudantes do ensino secundário   e
universitário.                                                                                                                                    
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