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1. Introdução

"
    O Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e Logística do Iscte (NAGIL), fundado a 13 de 

fevereiro de 2014, é a estrutura representativa de todos os estudantes da licenciatura em 

Gestão de Industrial e Logística lecionada no Iscte, representando cerca de cento e 

quarenta alunos. A sua obrigação passa pela representação dos seus associados no 

espaço académico do Iscte. Realiza também o ponto de conexão entre os seus associados 

e o mundo empresarial, a Iscte Business School e a Associação de Estudante do Iscte.

     Tomando a consciência de que é um Núcleo feito de pessoas para pessoas e focados 

no legado que esta instituição carrega, procurámos fortalecer as ligações criadas ante-

riormente por mandatos pautados de excelência, profissionalismo e perfecionismo. As 

iniciativas de integração aos novos estudantes da licenciatura foram um dos primeiros 

eventos que vieram dar reconhecimento ao Núcleo, sendo que contámos com cerca de 

85 participantes nos três eventos de integração dinamizados; também as visualizações 

da primeira edição da Revista “O Padrim” - uma revista direcionada para todos aqueles 

que ingressam em GIL pela primeira vez – vieram comprovar a necessidade por parte dos 

novos alunos em ter um acompanhamento desde o momento do seu ingresso no Ensino 

Superior. Comprometemo-nos também a reforçar a ligação pedagógica com a Reitoria, a 

direção da IBS e todo o corpo docente. Esta pautou-se por uma relação muito próxima 

dos docentes, mais concretamente da Coordenação do Curso, que pôde trazer até junto 

de todos uma aproximação ainda não conseguida com a coordenação. As adversidades 

impostas pela pandemia trouxeram também uma obrigação de adaptação, pelo que a 

estrutura dos Delegados de Ano foi fulcral para identificar as lacunas que podiam existir 

em cada ano curricular. Estes foram de uma excelente comunicação, o que fez com que 

o NAGIL se tornasse mais ágil na resolução de problemas, por forma a solucioná-los o 

mais rapidamente possível.

      A 16 de outubro, a Direção tomou a decisão de alterar o formato de todos os eventos 

do núcleo para uma versão online devido à pandemia.

      A importância do percurso depois da licenciatura foi, novamente, foco dos nossos 

eventos, com especial destaque para a segunda edição do “And Now What?”, que trouxe 



1. Introdução

"
experiências de alumni no mercado de trabalho e em mestrado. O NAGIL realizou não só 

uma formação com a PHC, mas também uma visita de estudo virtual à Sociedade Central 

de Cervejas, iniciativas a manter pelas direções vindouras. Estas são exemplos de parce-

rias, que, sem dúvida, devem continuar. A quarta edição do Supply Chain: The Challenge 

foi um sucesso, sendo que pela primeira vez foi realizado online e com a presença de em-

presas como o Rock in Rio, Luís Simões e um debate organizado pela Supply Chain Maga-

zine.  Relativamente ao objetivo de cuidar e preservar o meio ambiente, no qual nos pro-

pusemos agir, o NAGIL geriu sempre de boa forma para combater o desperdício material 

e organizámos o IS(C)TÉ VERDE, um evento sobre sustentabilidade em parceria com o 

NAMI e o NESISCTE. Infelizmente, devido à pandemia COVID-19 tivemos que cancelar 

dois eventos muito especiais para os nossos estudantes, o Fim-de-Semana de GIL e a Gala 

de GIL e transformar todos os eventos do primeiro e segundo semestre. No entanto, não 

baixámos os braços, pelo que continuámos a trabalhar, todos os dias, para que aqueles 

que representamos não fossem prejudicados. Apesar de não termos tido a possibilidade 

de trazer um Fim-de-Semana de GIL , não quisemos deixar a data em branco, pelo que 

realizámos uma atividade recreativa, o “Light’s Out”, e a criação de um YearBook para 

todos os nossos finalistas. 

O presente documento pretende sumariar toda a atividade do mandato do NAGIL para 

2020/2021 nas diferentes vertentes de atuação. Por fim, resta-nos agradecer a todos 

aqueles que fizeram parte desta jornada. Àqueles que connosco ajudaram a fortalecer 

GIL. Um agradecimento especial aos colegas e amigos dos mandatos transatos, que 

sempre estiveram disponíveis a ajudar e colaborar; à Direção da AEISCTE-IUL pelo 

trabalho conjunto que realizámos, à Reitoria, bem como à Coordenação de Curso e aos 

restantes Núcleos da nossa instituição, a todos os patrocinadores e empresas a nós asso-

ciadas e, imprescindivelmente, aos nossos associados. Este núcleo é para vocês!

A equipa do NAGIL 2020/2021,

“Não há condições perfeitas, trabalha com o que tens para dar o melhor percurso 

académico aos teus estudantes.”



2. Direção

"    A Direção teve como função coordenar toda a atividade do NAGIL, através de uma boa 

política de gestão de equipa que se assenta na delegação de tarefas e competências, 

bem como no estabelecimento de métricas de trabalho e promoção de coesão entre 

todas as pessoas que dirige.

    No que concerne à estrutura organizacional da Direção, esta foi composta por:

    - Presidente: Dinis Teixeira;

    - Vice-Presidente: Clotilde Frade;

    - Tesoureiro: Joana Matos;

    - 1ºSecretário: Joana Moreira;

    - 2ªSecretário: Ana Miranda.

Direção2.1

    No que concerne à estrutura organizacional interna da Direção, esta foi composta por:

    - Coordenadores para Comunicação e Imagem Maria Mariana Martins e Vasco Trin-

dade;

    - Coordenadores para Eventos: Patrícia Gonçalves e Ana Miranda;

    - Coordenadores para Gestão e Relações Externas: Joana Matos e Joana Moreira.

Departamentos2.2



Funções dos Departamentos2.3

2. Direção

    2.3.1 Comunicação e Imagem

- Comunicação de atividades e eventos;

- Gestão de redes sociais;

- Gestão do site oficial;

- Gestão de Marketing e Merchandising;

- Produção de conteúdos multimédia;

- Divulgar iniciativas que se mostrem relevantes para os associados do NAGIL.;

- Entrar em contacto com os meios de comunicação social da AEISCTE, IBS e outros 

sempre que tal se revelar necessário, com o intuito de divulgar as atividades desenvolvi-

das; 

- Elaborar um plano de comunicação onde se prevê a divulgação apropriada de todas as 

atividades e iniciativas do NAGIL;

- Garantir a uniformidade da imagem do NAGIL respeitando as regras visuais pré-defini-

das. 

    2.3.2 Eventos

- Promover junto dos seus associados atividades de carácter recreativo desportivo e 

cultural;

- Apoiar a integração dos novos estudantes do NAGIL;

- Promover atividades de cariz formativo e científico de forma a aumentar as competên-

cias gerais dos associados do NAGIL.



    2.3.3 Gestão e Relações Externas 

- Gestão de Recursos Humanos ( Recrutamento; Avaliação de Membros);

- Produção de conteúdos que visem a evolução organizacional;

- Representação formal e apoio burocrático dos alunos;

- Fazer os possíveis para dar resposta aos problemas de cariz pedagógico concretos que 

os estudantes de GIL coloquem ao NAGIL;

- Promover a criação de serviços que facilitem a resolução dos problemas referidos no 

ponto anterior;

- Gerir a Drive de Apontamentos e manter o seu conteúdo atualizado;

- Promover a criação de condições de acesso ao emprego para os estudantes de GIL;

- Procurar estabelecer parcerias no sentido de conseguir melhores condições para con-

cretizar todos os objetivos;

- Auxiliar, sempre que necessário, atividades dos restantes departamentos onde seja 

necessária ajuda a nível logístico.

2. Direção



Plano de Atividades Geral

2. Direção

2.4

    2.4.1 Welcome Session

    A Welcome Session foi uma sessão destinada aos novos alunos de Gestão Industrial e 

Logística, que teve como fim apresentar a licenciatura e o núcleo e esclarecer todas as 

dúvidas que estes apresentem.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dar a conhecer o núcleo aos novos estudantes da licenciatura;

  - Esclarecer as dúvidas que os novos estudantes possam apresentar;

  - Inserir os novos alunos na comunidade Iscte;

  Data: 13 de outubro de 2020

Lorem ipsum

    2.4.2 NAGIL Day (Primeiro recrutamento)

    Tendo como desígnio a formação e acolhimento dos novos colaboradores do NAGIL 

que nunca ingressaram em nenhuma organização semelhante à nossa, o NAGIL Day foi 

preparado pela Coordenadora Joana Matos e a colaboradora Emma Oliveira. Foram 

transmitidos os métodos essenciais de trabalho do NAGIL e o modo de funcionamento 

do mesmo numa passagem de conhecimentos completa e rigorosa, existindo o cuidado 

de transmitir até mesmo as informações que para alguns que parecem básicas e triviais, 

mas que podem continuar a ser pormenores desconhecidos por parte dos colaboradores 

mais novos da equipa, tentando assim evitar a ocorrência de eventuais erros e irregulari-

dades devido à falta de conhecimento. Exisitiram alguns momentos mais lúdicos de 

Team Building, de modo a formar laços entre colaboradores.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dar a conhecer métodos de trabalho para os elementos da equipa do NAGIL;

  - Realização de formações de soft-skills para os elementos da equipa do NAGIL;

  - Criar laços entre colaboradores do núcleo, de modo a melhorar a dinâmica de trabalho.

  Data: 12 de dezembro de 2020



2. Direção

    2.4.4 Criação e Aprovação do Regimento Interno da Direção do Núcleo

    Criação de um documento que tenha como objetivo estabelecer normas, critérios e 

procedimentos internos relativos ao bom funcionamento e desenvolvimento da Direção 

do NAGIL de forma a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades, maximizando o 

desempenho do trabalho interno da equipa do NAGIL. 

    Este documento é destinado a qualquer elemento do NAGIL, de forma a conseguir 

obter uma visão do funcionamento de todas as suas áreas com o intuito de colaborar em 

tudo o que for possível, sempre que necessário. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Estabelecer normas, critérios e procedimentos internos relativos ao bom funcionamen-

to do núcleo;

  Data: 14 de abril de 2021

    2.4.3 Supply Chain: The Challenge

    O Supply Chain the Challenge é um evento com a duração de um dia, ao longo do qual

se realizam diversos desafios relacionados com as áreas de gestão, logística e operações.

Proporciona um ambiente onde o espírito de equipa é essencial e estimula a competição

dos participantes entre si. Os participantes terão a oportunidade de receber formações

relacionadas com as áreas supracitadas. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Realizar a 4ªEdição do Supply Chain: The Challenge;

 - Promover as áreas de estudo da licenciatura na comunidade Iscte;

 - Proporcionar visibilidade ao NAGIL na comunidade Iscte.

  Data: 13 de março de 2021



    2.4.7 NAGIL Day (Segundo recrutamento)

    Tendo como desígnio a formação e acolhimento dos novos colaboradores do NAGIL 

que entraram no recrutamento do segundo semestre, o NAGIL Day foi preparado pela 

Coordenadora Joana Matos em conjunto com a Presidência. Esta iniciativa teve os 

mesmos molded do NAGIL Day do primeiro semestre.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dar a conhecer métodos de trabalho para os elementos da equipa do NAGIL;

  - Criar laços entre colaboradores do núcleo, de modo a melhorar a dinâmica de trabalho.

  Data: 6 de maio de 2021

2. Direção

    2.4.5 Criação de Planos de Contigência para Eventos devido ao COVID-19

    Ao longo de todo o ano, tivemos que adaptar todas as nossas iniciativas à realidade pan-

démica que o país atravessa, forçando a nossa capacidade de resiliência e inovação.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Assegurar a segurança dos nossos associados.

  - Assegurar a realização de todos os eventos planeados.

  Data: A partir de 16 de outubro de 2020

    2.4.6 Criação do Conselho de Delegados de turma

    De modo a conseguirmos ter o feedback dos nossos estudantes em relação a questões 

pedagógicas e à adaptação ao novo tipo de ensino que está imposto no Iscte para este 

ano létivo, criámos o Conselho de Delegados de turma, onde os mesmos conseguiram 

expor o feedback das diferentes questões pedagógicas ao longo do ano. Foi fundamental 

para estarmos mais perto dos nossos estudantes.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Registar, com a perspetiva de melhorar, as ocorrências pedagógicas durante o ano 

létivo.

  Data: Todo o ano



2. Direção

    2.5.2 Workshops Internos

    Proporcionar workshops aos colaboradores do departamento de Comunicação e 

Imagem, ferramentas utilizadas na criação e edição de conteúdo audiovisual. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Conceder aos nossos colaboradores do departamento de Comunicação e Imagem 

uma forma de adquirir ou melhorar as suas capacidades de utilização dos vários pro-

gramas utilizados.

  Data : Durante Outubro e Novembro de 2020

Plano de Atividades: Comunicação e Imagem2.5

    2.5.1 Revista O PADRIM

    O PADRIM consistiu numa pequena revista direcionada, principalmente, para os novos 

estudantes de GIL, concentrando as mais variadas informações pertinentes para uma 

boa adaptação tanto ao curso, como à Universidade e à cidade.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Noticiar eventos do NAGIL ou associações parceiras, outras temáticas de interesse e 

conveniência à comunidade da licenciatura;

  - Informar acerca de atividades extracurriculares;

 - Reunir informações pedagógicas fundamentais para o conhecimento dos novos 

alunos;

  - Transmitir aos novos alunos alguns locais relevantes para a sua integração na cidade, 

como onde poderão estudar, passear, entre outros.

  Data: 28 de setembro de 2020



2. Direção

    2.5.4 Newsletter

    A Newsletter foi uma espécie de comunicado em formato digital, que continha um 

breve resumo das atividades que foram ser desenvolvidas no decorrer do mês, assim 

como notícias, curiosidades e estagios para a comunidade.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos::

  - Informar a comunidade estudantil das atividades a serem realizadas durante o mês 

pelo NAGIL;

  - Informar a comunidade estudantil de curiosidades e notícias importantes para os 

mesmos.

  Data: Mensal

    2.5.3 Manual de identidade Visual 

    O NAGIL em todas as funções que desempenha, cria inúmeros documentos e trabalha 

com vários formatos de ficheiros. Desde sempre que tem sido feito um esforço no sentido 

de os uniformizar nascendo assim a necessidade de criar um manual de identidade 

visual para identificar as especificações e normas essenciais para a utilização da imagem 

do NAGIL, com o objetivo de preservar as suas propriedades visuais e facilitar a correta 

perceção, identificação e memorização.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Orientar e definir regras para a aplicação do logo do NAGIL;

  - Regulamentar a aplicação do logo do NAGIL em diferentes condições de impressão e 

fundos de cor;

  - Explicar a organização dos elementos que compõem a imagem do NAGIL em cada 

variação formal.

  Data: Outubro de 2020



2. Direção

    2.5.5 Coffee Talks & In the House 

    O Coffee Talks foi um projeto multimédia que consistia em breves entrevistas informais 

com convidados enquanto estavam a tomar um café num estabelecimento parceiro. 

Devido à evolução da Pandemia, no início do segundo semestre, a Direção tomou a 

decisão de reativar o projeto “In The House” iniciado pela Direção anterior, de modo a 

substituir o Coffee Talks.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dinamizar as redes sociais do núcleo;

  - Dar a conhecer à comunidade Iscte personalidades relevantes para os mesmos;

  - Continuar o projeto Road Talks, de mandatos anteriores, adaptado à pandemia.

  Data: Anual

    2.5.6 Sweat de Curso 

    Elaboração do design e comercialização de sweats alusivas à licenciatura. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Criar a sweat de curso do ano letivo 2020/2021;

  Data:  2 a 6 de novembro de 2020

    2.5.7 Casacos para Colaboradores  

    Elaboração do design e comercialização de casacos exclusivos aos colaboradores do 

núcleo. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Criar um casaco para colaboradores do NAGIL;

  Data:  Dezembro de 2020

    2.5.8 Yearbook  

     Dinamizar um livro com recordações de todos os momentos que os finalistas 2018/2021 

experienciaram durante a licenciatura.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Criar o primeiro Yearbook do NAGIL;

  Data:  Maio de 2020



2. Direção

Plano de Atividades: Eventos2.6
    2.6.1 Orientação por Lisboa

    Evento em que os participantes percorrem Lisboa, com o objetivo de conhecer a cidade. 

Muitos dos novos estudantes não são da zona de Lisboa, pelo que é importante dar a conhecer 

a cidade que os vai acolher por ,pelo menos, três anos. O objetivo desta atividade é dar a con-

hecer a cidade e dar também a oportunidade de estabelecer novas relações entre eles.  Este ano 

foi realizado no dia 13 de outubro de 2020, após a Welcome Session.  A equipa encarregue foi a 

Patricia Gonçalves (Gestor de Projeto), Diogo Inácio (Líder), Jéssica Oliveira (Membro) e Francis-

co Lérias (Membro).

      A atividade foi desenvolvida com o intuito de dar a conhecer Lisboa,as zonas mais turísticas 

e mais características da cidade pelo que foi realizado um roteiro a começar no Iscte e a termi-

nar no Marquês do Pombal, num momento de descontração no Hostel Castilho 63. 

Para além disso, durante o roteiro em cada ponto existia um pequeno jogo e uma pista que indi-

caria o próximo destino do roteiro. O custo de participação para esta atividade foi de 2 euros. Os 

participantes foram divididos em equipas de 4 ou 5 pessoas, acompanhados por 2 ou 3 mem-

bros de staff para ajudar durante o decorrer da atividade.  

      O percurso teve duas partes, uma primeira parte que foi a deslocação do ISCTE até o Marquês 

do Pombal via metro, com uma duração aproximada de 20 minutos  e depois desde a Marquês 

de Pombal até ao Hostel Castilho 63 (ponto final) a andar com uma duração total aproximada 

de 1 hora e 13 minutos. O tempo estimado foi de 1 hora e 30 minutos de percurso e ainda mais 

30 minutos para a realização dos jogos ( 5 minutos para cada um). 

     Alguns pontos melhorar no próximo ano: Diminuir o tempo total do percurso, que foi muito 

demorado e cansativo. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dar a conhecer a cidade de Lisboa.

  Data: 13 de Outubro de 2020



2. Direção

    2.6.2 Studying Abroad Session

    Sessão de esclarecimento relativa ao projeto Erasmus, Summer School, mestrados no 

estrangeiro, entre outros. Existem alguns oradores importantes nesta sessão tais como, o gabi-

nete de relações internacionais, da summer school e a coordenadora de curso, para que este 

seja possível de fornecer as informações relevantes e importantes acerca da candidatura, desti-

nos e as equivalências que poderão ou não obter. Além destes oradores foram contactados 

alunos que estavam em Erasmus ou que já tenham estado, de modo a que estes deem o seu 

testemunho e cativei os alunos.

       Este ano, devido à situação atual inicialmente estava programado para ocorrer presencial-

mente, no entanto, com o progredir da pandemia foi passado para online sendo realizado via 

zoom. 

        A equipa foi constituída por Joana Moreira (Gestora de Projeto), Emma Oliveira (Líder), Matil-

de Curopos (colaboradora), Rodrigo Pires (Colaborador) e Diogo Inácio (Avaliador).

O evento ocorreu dia 21 de outubro tendo tido início às 18:00h e acabado por volta das 19:00h e 

contou com a presença de 23 participantes

      Os oradores foram: Vanessa Fernandes (gabinete de relações internacionais); Sofia Kalakou 

(coordenadora de curso); Matilde Curopos e Emma Oliveira (Erasmus e summer school); Jorge 

Martins e Francisco Covas (em Erasmus em Vaxjo); Miguel Costa (Alemanha). Vídeos: Matilde 

Godinho (Flórida); André Sardinha (Áustria).

      Este ano à semelhança dos anteriores foi feito um powerpoint com diversas informações e 

as inscrições foram realizadas através do site do NAGIL.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Dar a conhecer todos os programas de Studying Abroad existentes no ISCTE;

  - Explicar todo o processo de candidatura ao programa Erasmus;

  - Apresentar testemunhos de alunos que já fizeram algum dos programas apresentados na 

sessão.

  Data: 21 de outubro de 2020



    2.6.3 And Now What?

    Conferência que visa dar a conhecer aos estudantes um pouco do trabalho desenvolvi-

do e as perspetivas de futuro em cada um dos percursos possíveis pós-licenciatura, 

ajudando-os a escolher qual deles escolher. Vão ser convidados Alumni que tenham 

optado por caminhos profissionais diferentes.

      Este ano, o evento realizou-se online, via zoom, dia 28 de outubro das 18:00 às 19:30 con-

tando com a presença de 31 participantes. A equipa começou a trabalhar dia 28 de 

setembro sendo esta constituída por Vasco trindade (Gestor de projeto), Sara Martins 

(Líder) e os colaboradores Maria Juliana Sousa, Francisco Correia e Madalena Carvalho. O 

avaliador do evento foi a Maria Inês Silva.

      A equipa inicialmente decidiu definir qual seria o conceito do evento, ou seja, se iria ser 

igual ao do ano anterior ou se iriam ser introduzidas dinâmicas novas. Pensou-se 

também em duas formas diferentes de realizar o evento, de forma presencial num 

auditório, onde haveria um número limitado de vagas, poucos oradores e com um plano 

de contingência, ou de forma online, via zoom. Devido às medidas do governo não foi 

possível realizar o evento presencialmente visto todos os eventos presenciais não letivos 

terem sido cancelados. Assim passou-se para a segunda opção que foi o evento 

realizar-se online.

      Depois dito que foi anunciado numa altura muito preliminar do projeto começou-se 

logo a pensar como se poderia inovar no formato online de modo a não tornar um evento 

monótono. A ideia base foi a do ano anterior, tendo oradores base de diferentes percur-

sos, o mestrado ou o mercado de trabalho. Decidir por mestrados diferentes e que não 

fosse só o mestrado de continuação, mas também pessoas que foram trabalhar e que 

depois regressaram para fazer um mestrado. 

      Depois de decididos todos estes pontos, definiu-se os possíveis oradores e aqueles que 

de acordo com a equipa seriam os mais pertinentes e entrou-se em contacto com os 

mesmos. A maioria não demonstrou grande disponibilidade para a participação e no fim 

os oradores que tiveram presentes no evento foram os seguintes:

2. Direção



    2.6.3 And Now What? (Continuação)

     -Gabinete de mestrados, que mais perto do evento não compareceu e um elemento 

da equipa, a Maria Juliana Sousa, apresentou conteúdo relativo a este tópico

      -Professora Teresa Grilo, que apresentou o mestrado de continuação

      -Mariana Torrão, que falou sobre parar um ano para trabalhar e depois voltar ao me-

strado

      -Joana Figueira, ter feito mestrado e já estar no mundo empresarial

      -Tomás Romão, começar a trabalhar após a licenciatura

      Foram se obtendo respostas ao longo da preparação até chegar-se aos oradores finais. 

Foi também na primeira reunião que se decidiu o plano de comunicação e uma possível 

imagem. 

As inscrições foram abertas dia 23 de outubro e encerraram dia 27 de outubro.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Auxiliar os estudantes na escolha do seu percurso pós-licenciatura;

  - Apresentar diferentes testemunhos de alumni que tenham seguido diferentes percu-

sos após a licenciatura.

  Data: 28 de outubro de 2020

    2.6.4 Desafio da Cadeia de Abastecimento

      O desafio da cadeia de abastecimento está direcionado para os alunos de primeiro ano 

de modo a terem um primeiro contacto com as áreas de estudo da licenciatura.

    Este projeto teve como base o “Beer Game”, jogo utilizado para experimentar proble-

mas típicos de coordenação da Cadeia de Abastecimento (CA). Aplicando este jogo ao 

DCA, faz-se uma simulação de uma CA juntando os participantes por equipas.

     Este ano, o DCA 2020 realizou-se dia 10 de novembro e a equipa era composta por: Ana 

Miranda (Gestora de Projeto); Manuel Alves (Líder); Mariana Martins e Daniel Garcia (Co-

laboradores), sendo que a comunicação e imagem do projeto foi realizada pela Mariana 

Martins.

2. Direção



    2.6.5 Sessão de Esclarecimento sobre o PAGIL

    A sessão de esclarecimento sobre o PAGIL (Projeto Aplicado a Gestão Industrial e 

Logística) pretendeu esclarecer todos os nossos associados, pricipalmente os que estão 

no terceiro ano, sobre a última unidade curricular da licenciatura onde os estudantes vão 

ter a oportunidade de aplicar muitos conteúdos que aprenderam ao longo do curso.

     Para isso, foi definida uma equipa de trabalho para comunicar com alguns oradores 

com conhecimento no assunto. Estes foram a professora Teresa Grilo, coordenadora do 

projeto, que forneceu informações sobre as candidaturas, empresas e datas, e alumni: 

Madalena Cardoso, Frederico Serrano, André Silva e Carlos Chaves, que partilharam as 

suas experiências nas diferentes empresas onde estiveram.

     O projeto foi efetuado no passado dia 17 de novembro de 2020, pelas 18h, via zoom 

devido à situação pandémica, que impediu que pudesse ser efetuado presencialmente, 

com 40 participantes (englobando a equipa e oradores). 

      A equipa era composta por Joana Matos (gestora de projeto), Matilde Curopos (líder) e 

os colaboradores Francisco Lérias e Pedro Saad (Comunicação e Imagem do evento).

Uma vez que este projeto engloba disponibilidades de outras pessoas, a equipa começou

    2.6.4 Desafio da Cadeia de Abastecimento (continuação)

      A equipa começou a trabalhar no dia 10 de outubro, sendo que a primeira reunião teve 

lugar no dia 16 de outubro.

      Devido à situação pandémica em que nos encontramos, teve de se avaliar se o projeto 

se realizaria de forma online ou presencial, tendo chegado a equipa à conclusão que este 

devia ser feito de forma online.

      Os intervenientes foram membros do NAGIL e o Prof. Abel Camelo que explicou aos 

participantes do DCA o que é uma Cadeia de Abastecimento.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Despartar o interesse por estas áreas de estudo nos novos alunos da licenciatura.

  Data: 10 de Novembro de 2020

2. Direção



    2.6.5 Sessão de Esclarecimento sobre o PAGIL (continuação)

a trabalhar no fim de setembro (dia 30), e teve a sua primeira reunião a 9 de Outubro, de 

modo a decidirem os oradores que queriam levar ao projeto e agilizar o contato com os 

mesmos. Ainda no início do mês de outubro, foi definido o plano de comunicação, para 

que não coincidisse com o de outros eventos. 

      Aquando da abertura das inscrições no site dia 9  de novembro e posterior encerra-

mento, o Vasco (responsável pelo site) teve de programar previamente a abertura e 

encerramento das mesmas, de modo a que as pessoas pudessem efetuar a sua inscrição. 

       Posteriormente, foram efetuadas as imagem e template de powerpoint para o evento, 

para que este fosse mais uniforme, bem como o agendamento da reunião zoom para o 

dia do evento, que foi posteriormente enviado por mail para os inscritos e a definição do 

horário dos oradores. 

      Após efetuado o projeto, foi tirado um print dos participantes e criada uma instastory 

de agradecimento pela presença e foram enviadas mensagens de agradecimento aos 

participantes. 

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Esclarecer todas as dúvidas relacionadas com o PAGIL;

  - Apresentar testemunhos sobre a sua experiência no PAGIL de Alumni 

  Data: 17 de Novembro de 2020

    2.6.6 Quizz Night

    Jogo de equipa com um conjunto de perguntas acerca de diversos temas, num ambi-

ente mais descontraído.

    A Quizz Night é um evento de cariz lúdico com o intuito de aproximar os alunos da 

licenciatura. 

   Este ano, devido à Pandemia Covid-19, a nossa Quizz Night teve de ser alterada para 

formato online, realizada via Zoom e com a colaboração de grande parte dos nossos 

colaboradores de forma a conseguir a melhor experiencia e mais próxima comparativa-

mente ao ano passado. 

2. Direção



    2.6.6 Quizz Night (Continuação)

   Foi realizada dia 7 de dezembro de 2020, as 18.00h.

   A equipa encarregue foi: Patricia Gonçalves (Gestora de Projeto), Daniel Garcia ( Líder), 

Manuel Alves (Colaborador), Maria Juliana Sousa ( Colaborador) e Francisco Correia ( 

Colaborador). 

    Utilizando um pouco o ano passado como inspiração e continuação do trabalho; foram 

realizadas 7 categorias: Arte, Música, Historia, Ciência, Geografia, Desporto, Séries e 

Filmes. 

    Cada categoria foi liderada por um colaborador do NAGIL, divididos em “breakrooms” 

para além de estarem dois colaboradores (Francisco Correia e Manuel Alves) na sala prin-

cipal de modo a entreter enquanto as equipas esperavam para realizar a seguinte cate-

goria. 

    Na sala principal foi feita uma pequena atividade onde o Francisco Correia (colabora-

dor) partilhava os primeiros segundos de uma musica e as equipas tinham de adivinhar 

o nome a artista da musica. 

    Em cada “ Breakroom” as equipas não estavam mais do que 3 minutos ( calculado ante-

riormente nos testes realizados) e não esperavam mais do que 2-3 minutos na sala princi-

pal para entrar na seguinte sala. 

    Isto aconteceu devido ao elevado número de inscrições, sendo um total de 13 equipas.

Esta atividade não teve nenhum custo para além do prémio atribuído. (vales da Por-

tugália e Sam croissant)

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

  - Promover a cultura geral nos nossos associados;

  - Fortalecer laços entre diversos anos da licenciatura.

  Data: 7 de dezembro de 2020

2. Direção



    2.6.7 Celebração do 7º Aniversário do NAGIL

   Sendo uma casa que celebrou sete anos de existência no nosso mandato, pensámos

por bem celebrar o seu aniversário com diversas atividades na plataforma Zoom. 

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

 - Celebrar o 7º aniversário do NAGIL.

  Data: 12 de fevereiro de 2021

2. Direção

    2.6.9 IS(C)TÉ VERDE

   Em colaboração com o Núcleo de estudantes de Sociologia do ISCTE-IUL e com o 

NAMI-Núcleo de Alunos de Marketing do ISCTE, organizámos um evento sobre sustent-

abilidade, que este ano contou com parceiros como o Departamento de Sustentabili-

dades do Iscte, APLM, Jardim Zoológico (com uma visita virtual ao jardim), ANP e WWF. 

Contou com mais de 300 participantes

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

 - Ativar a consciência Ambiental tanto nos nossos estudantes como na comunidade 

Iscte.

  Data: 16 de março de 2021

    2.6.8 Tours pelo ISCTE

   Em colaboração com a AEISCTE-IUL, nas duas primeiras semanas de aulas dos novos 

estudantes da licenciatura, organizamos pequenos roteiros pelo Iscte, a explicar e indicar 

cada espaço da nossa instituição. Contámos com quase 30 participantes. 

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

 - Integrar os novos estudantes da licenciatura.

  Data: De 5 a 16 de outubro de 2020



    2.6.10 Light’s Out 

   A Direção após tomar a decisão que não iria realizar o Fim-de-Semana de GIL, começou 

a organizar um momento recreativo que assinalasse a data. Acima de tudo, queriamos 

dar um momento de descontração no meio do semestre. Assim, a equipa que estava 

alocada ao Fim-de-Semana começou a planear esta atividade. Como output final surgiu 

a ideia de fazer um cluedo humano, com uma história que envolve-se o Iscte e diversas 

personalidades ligadas ao mesmo. Contámos com 10 equipas. Assim, conseguimos atin-

gir alguns objetivos que nos tínhamos proposto a alcançar com o Fim-de-Semana de GIL.

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

 - Fortalecer laços entre os estudantes da licenciatura

  Data: 17 de abril de 2021

2. Direção



    2.7.1 Recrutamento e Seleção

    O Processo de recrutamento do núcleo visa atrair candidatos para vagas disponíveis.

Posteriormente é feita a seleção dos mesmos. Este ano contámos com dois momentos 

de recrutamento e seleção, um no fim do primeiro semestre e outro no fim do segundo 

semestre. 

   No primeiro semestre entraram para o Departamento de Comunicação e Imagem  a 

Filipa Alves e a Carolina Sousa; para o Departamento de Eventos a Joana Martins, o 

Martim Fonseca, a Margarida Matias e o Pedro Louro; para o Departamento de Gestão e 

Relações Externas o Rodrigo Moreira.

   No segundo semestre entraram para o Departamento de Comunicação e Imagem a 

Maria Ana Gonçalves e a Beatriz Santos; para o Departamento de Eventos a Sofia Matias 

e o Rafael Esteves; para o Departamento de Gestão e Relações Externas a Mariana Lima, 

a Lara Fernandes e a Maria Santos.

   Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

  - Aumentar a capital humano e intelectual do núcleo.

  Data: novembro de 2020 e abril de 2021

Plano de Atividades Gestão e Relações Externas2.7

    2.7.2 Visita à Empresa

      Dia de visita a uma empresa, colocando os estudantes em contacto direto com o meio

empresarial e possíveis saídas profissionais para o futuro. Este ano contámos com a pre-

sença da Sociedade Central de Cervejas. Como output final todos os estudantes que par-

ticiparam gostaram muito e de modo geral foi muito dinâmico. É um evento para manter 

e fomentar. Agradecemos a gentileza dos professores de primeiro ano, que alteraram as 

suas aulas, para os os alunos conseguirem estar na visita.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

 - Promover o contacto dos estudantes com o mundo empresarial, mostrando-lhes o fun-

cionamento de uma empresa;

 - Estabelecer relações com a empresa visitada;

  Data: 28 de abril de 2021

2. Direção



    2.7.3 Voluntariado contínuo interno

      O NAGIL Voluntário foi um projeto anual iniciado este ano que tem como propósito, 

pequenos grupos de colaboradores do núcleo realizarem voluntariado em conjunto de 

forma a fortalecer laços entre eles e também de ajudar instituições que precisam. O 

voluntariado não era de caráter obrigatório.

      A equipa do projeto responsável por procurar instituições e alocar membros foi: Joana 

Moreira (Gestora de Projeto), Maria Inês Silva (Colaboradora e Sara Martins (Avaliadora)

     Devido à pandemia foi apenas realizado no 1º semestre à quarta à tarde e sábado de 

manhã em grupos de 3 colaboradores na Comunidade Vida e Paz em Alvalade. Aqui em 

equipas eram preparadas pequenas ceias para depois à noite serem distribuídas aos sem 

abrigo. 

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

  - Promover a responsabilidade social.

  Data : Primeiro Semestre

    2.7.4 Formação Externa 

      A Formação Externa deste ano teve como parceira a PwC,onde veio um ex-aluno de 

GIL explicar um pouco o seu percurso na empresa e como GIL está relacionado com uma 

consultora. 

      A equipa foi constituída por Joana Moreira (Gestora de Projeto), Jorge Martins (Líder), 

Diogo Inácio (Colaborador) e Carolina Sousa (Colaboradora)

     O contacto com a PwC foi realizado através de um embaixador que é também colab-

orador do núcleo. Estes contactos foram todos realizados via email. 

    Ter em atenção no próximo ano, porque acabou por não ser uma formação, mas sim 

uma palestra. Tentar que para o ano seja uma formação mais prática e com possibilidade 

de certificado.

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

- Promover o contacto dos estudantes com a temática apresentada na formação

  Data : Primeiro Semestre

2. Direção



    2.7.5 Questionário sobre a Licenciatura

      Ao abrigo de um dos conceitos que mais damos foco na nossa licenciatura, a melhoria 

contínua, o NAGIL enquanto órgão que representa todos os estudantes da Licenciatura 

de Gestão Industrial e Logística, é aquele que deve de monitorizar e perceber o que 

acham os estudantes e alumni do curso sobre os conteúdos lecionados, assim como a 

sua practibilidade no mercado de trabalho. Para estre grande trabalho, GRE reuniu uma 

equipa, que em conjunto com a Coordenação de Ano elaboraram um questionário que 

foi enviado a antigos e atuais alunos do nosso curso. As respostas foram posteriormente 

analisadas e comunicadas à Coordenação da licenciatura e à IBS. 

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

  - Dar voz aos nossos estudantes nas questões pedagógicas.

  Data : Segundo Semestre

2. Direção

    2.7.6 Atividades de Team Building 

      Ao longo do ano foram realizadas algumas atividades que promoviam o convívio entre 

colaboradores do núcleo. O Super NAGIL, uma noite desafiante de trabalho em equipa ou 

então com o Gym Sessions, uma atividade em que todas as semanas durante o confina-

mento, os colaboradores se juntaram, por zoom, para particarem exercício físico.

    Conseguimos atingir o seguinte objetivo:

  - Promover momentos de convívio entre colaboradores da Direção do NAGIL

  Data : Todo o ano 



3. Mesa da AGA

    A Mesa da Assembleia Geral de Alunos é um orgão pertencente ao NAGIL e rege todas 

as Assembleias Gerais. Uma Assembleia Geral é constítuida por todos os sócios do núcleo. 

É aqui que os associados têm o direito de expressar a sua voz e os seus problemas, poden-

do ser debatidos alguns objetivos aos quais a Direção do NAGIL ficará vinculada, desde 

que estes não desrespeitem o seu Regulamento Interno e desde que estes sejam devida-

mente válidos, não atravessando as competências da Direção do NAGIL. Para além disto, 

é em locais como as Assembleias Gerais de Alunos onde são apresentados, revistos, 

discutidos e aprovados alguns dos documentos de elevado relevo e importância refer-

entes ao bom funcionamento do NAGIL,  como por exemplo, o Regulamento Interno do 

NAGIL, o Plano Anual de Atividades e o respetivo Orçamento, o Relatório Anual de Ativi-

dades e Contas e ainda a deliberação de todos os assuntos que caibam, concretamente,  

no âmbito exclusivo das competências do NAGIL e a estatuir sobre o respetivo Regula-

mento eleitoral.

    Dada a sua importância, uma Assembleia Geral de Alunos pode ser convocada pela 

Direção do NAGIL ou pelos alunos, permitindo, assim, um espaço de discussão de interes-

se dos estudantes.

    Por tudo isto, a Assembleia Geral de Alunos necessita de uma ativa participação por 

parte de toda a comunidade da licenciatura, para uma maior discussão e análise de todos 

os problemas que possam surgir no decorrer do mandato.

Equipa3.1

No que concerne à estrutura organizacional da equipa da Mesa da Assembleia Geral de 

Alunos, esta foi composta por:

    - Presidente: Manuel Alves;

    - 1ºSecretário: Madalena Carvalho;

    - 2ªSecretário: Maria Juliana Sousa.



3. Mesa da AGA

Plano de Atividades3.2
    3.2.1 Assembleias Gerais de Alunos Ordinárias

    De acordo com o Regulamento Interno do NAGIL, a Mesa da Assembleia Geral de 

Alunos está vinculada a realizar pelo menos uma Assembleia Geral por semestre.

    Objetivo alcançado:

  - Proceder à análise e aprovação de todos os documentos relativos ao bom funciona-

mento do NAGIL.

  Data: Uma vez por semestre

    3.2.2 Assembleias Gerais de Alunos Extraordinárias

    Ao longo de todo o mandato, a Mesa da Assembleia Geral de Alunos esteve sempre 

disponível para a realização de Assembleias Gerais extraordinárias, sempre que existam 

assuntos devidamente plausíveis de serem discutidos

    Objetivo alcançado:

  - Dar voz aos estudantes e ouvir todas as suas inquietações, permitindo que estes 

possam decidir sobre assuntos de elevada importância do NAGIL.

  Data: Todo o ano

    3.2.3 Revisão do Regulamento Interno do NAGIL

    A Mesa da Assembleia Geral de Alunos promoveu uma análise do insucesso do Regula-

mento Interno do NAGIL, através do debate com a Direção do Núcleo, e posteriormente, 

discussão em Assembleia Geral.

    Objetivo Alcançado:

  - Garantir que todo o regulamento é aplicado de forma correta e que se encontra em 

concordância com os regulamentos da AEISCTE promovendo uma revisão extraordinária 

do mesmo.

  Data : Primeiro semestre do ano létivo 2020/2021



3. Mesa da AGA

    3.2.5 Promover e Divulgar a Mesa da Assembleia Geral

    Devido à elevada importância que as Assembleias Gerais apresentam e dado o relevo 

dos assuntos discutidos, dinamizar a Mesa da Assembleia Geral é cada vez mais impor-

tante, visto que as Assembleias Gerais realizadas, por vezes, têm baixa adesão devido ao 

desconhecimento da sua influência. Este ano, conseguimos ter boas taxas de partici-

pação. Sendo que numa das assembleias, tivemos mais de metade de todos os sócios.

    Objetivo alcançado:

  - Ter uma maior adesão por parte dos associados do NAGIL nas Assembleias Gerais de 

Alunos.

  Data: Anual



4. Conselho Fiscal

    O Conselho Fiscal é o órgão social fiscal da atividade do NAGIL. Compete-lhe a fiscal-

ização de todos os balancetes mensais e anuais apresentados pela Direção e a elaboração 

de pareceres relativos à atividade administrativa e financeira do NAGIL.

Equipa4.1
No que concerne à estrutura organizacional da equipa do Conselho Fiscal, foi composta por:

    - Presidente: Maria Inês Silva;

    - 1ºSecretário: Emma Oliveira;

    - 2ªSecretário: Matilde Curopos.

Plano de Atividades4.2
    4.2.1 Elaboração de Pareceres Administrativos e Financeiros

    De acordo com o Regulamento Interno do NAGIL, o Conselho Fiscal está vinculado a 

realizar pareceres à atividade admininstrativa e financeira do NAGIL. Este ano, pela 

primeira vez, foi conseguido produzir um relatório mensal, semestral e anual que ajudou 

à gestão da Direção do núcleo.

    Objetivo alcançado:

  - Proceder à elaboração de pareceres à atividade administrativa e financeira do NAGIL

  Data: Anual



Parte II

Relatório de
Contas

Núcleo de Alunos de
 Gestão Industrial e Logística 



Relatório e Balanço5.1

5. Relatório de Contas

      A Tesouraria do NAGIL teve como principal objetivo analisar e satisfazer os pedidos 

efetuados pelos diversos departamentos desta instituição, sendo que estes contribuiram 

para o desenvolvimento e engrandecimento do NAGIL, não pondo em causa a estabili-

dade e equilíbrio financeiro do mesmo.





    2.7.2 Visita à Empresa

      Dia de visita a uma empresa, colocando os estudantes em contacto direto com o meio

empresarial e possíveis saídas profissionais para o futuro. Este ano contámos com a pre-

sença da Sociedade Central de Cervejas. Como output final todos os estudantes que par-

ticiparam gostaram muito e de modo geral foi muito dinâmico. É um evento para manter 

e fomentar. Agradecemos a gentileza dos professores de primeiro ano, que alteraram as 

suas aulas, para os os alunos conseguirem estar na visita.

    Conseguimos atingir os seguintes objetivos:

 - Promover o contacto dos estudantes com o mundo empresarial, mostrando-lhes o fun-

cionamento de uma empresa;

 - Estabelecer relações com a empresa visitada;

  Data: 28 de abril de 2021



5. Relatório de Contas

    Declara-se que todas as informações contidas no presente relatório se atestam como 

válidas e em concordância com toda a documentação e comprovativos vigentes, poden-

do ainda assim estar sujeita a verificação posterior. Reserva-se à AEISCTE-IUL, o direrito à 

validação e deferimento do presente documento, sob pena de este se poder tornar ilegít-

mo.

Lisboa, 14 de maio de 2021

Disposições Finais 5.2

O Presidente da Direção,

Dinis Teixeira
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Dominio do Site e Email

Wix.com LTD

40 Namal Tel Aviv, 6350671

Israel

ID do IVA: EU442008451

Emitido para:

NAGIL Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e
Logística

Avenida das Forças Armadas Lisboa

PT-11 Portugal

NAGIL

Fatura #865188723 Jan 31, 2021 Pago

Descrição Site Período de Faturamento Quantidade Valor

Plano Premium

Básico

NAGIL Anual

Feb 14, 2021 - Feb 14, 2022

1 102.00 €

Método de pagamento: Visa **** 1664 Subtotal 102.00 €

IVA (23%) 23.46 €

Total 125.46 €

Entre em contato: wix.com/support 1-415-639-9034 wix.com/contact
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Avenida das Forças Armadas Lisboa
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NAGIL

Fatura #865188723 Jan 31, 2021 Pago

Descrição Site Período de Faturamento Quantidade Valor

Plano Premium

Básico

NAGIL Anual

Feb 14, 2021 - Feb 14, 2022

1 102.00 €

Método de pagamento: Visa **** 1664 Subtotal 102.00 €

IVA (23%) 23.46 €

Total 125.46 €

Entre em contato: wix.com/support 1-415-639-9034 wix.com/contact
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Sweats e Casacos

DKS COMPANY, UNIPESSOAL LDA
Travessa 25 de Abril, S/N
4805-022 Brito, Portugal

Tlf: 916316480
Email: orcamentosdk@gmail.com
Cons. Reg. Comercial: Porto - An. 1 - 20200320
Sociedade Unipessoal por Quotas
NIF:PT515950475
CS:      2500,00 Eur

Fatura pró-forma / Proforma Invoice

FP 2020/425
Original

2020-11-09 EUR

Cliente / Client

NAGIL- Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e 
Logística

Válido até / Valid until

2020-11-09

Página / Page 1/1

Moeda /
Currency

Data /
Date

Morada / Address

Avenida das Forças Armadas - 
ISCTE-IUL
1649-026 Lisboa, Portugal

NIF / Tax Reg. Nr.

513984046

Código / Code Descrição / Description Qtd. / Qt. Uni. / 
Un.

Preço uni. / 
Un. Price

IVA / 
VAT

% Desc. / 
Discount

Valor sem iva / Net 
amount

Hoodie DK Hoodie DK 122.00 un 11.90 23 % 1,451.80

Casaco DK Casaco DK 24.00 un 16.40 23 % 393.60

Taxa / Tax
23 %

Base / Incidence
1,845.40

Valor / Amount
424.44

Nt0v - Processado por programa certificado nº 1662/AT - 
TOConline

Total IVA / VAT 424.44

Descontos de linha / Item 
Discounts

0.00

Total Líquido / Net Total 1,845.40

BPI: PT50001000005838788000140 (BBPIPTPL)
Este documento não serve de fatura
This document is not an invoice

Total 2,269.84
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YearBook

12/05/2021 Order Detail | Blurb Books

https://www.blurb.com/my/account/order_detail/8478306 1/1

Summary
Order Number: 8478306
Order Date: 12 May 2021

Order Status:
Pending

Cancel Order *PDFs can't be cancelled

Delivery on or before: 14 Jun 2021

Billing and Shipping Addresses
Billing Shipping

Joana 
Moreira 
Alameda dos Oceanos, nº31, 3ºDRT 
Lisboa 
1990-197 
Portugal 
+351919881891 

Joana 
Moreira 
Alameda dos Oceanos, nº31, 3ºDRT 
Lisboa 
1990-197 
Portugal 
+351919881891 

Payment Method
Payment Method Account Information Expiration

Credit Card XXXX XXXX XXXX 7407  
Visa 06/21

Items You Bought
Qty Title Product Product Details Price
N/A YEARBOOK 2021 PDF Download File US $4.99
39 YEARBOOK 2021 Hardcover,

ImageWrap
Trade 6x9 inches (15x23 cm) ,
50 pages Custom Logo
Upgrade Standard White End
Sheet Standard Trade Paper,
matte finish

US $960.57

Portugal IVA # PT 980452368 (6% tax rate) : US $49.67

Shipping and Handling 
(includes materials and fees) US $54.49

Discount: 
20% Off Bulk Order Trade Discount ( Code: AUTO_BULK_TRADE_20 )

- US $192.11

Order Total: US $877.62

Blurb, Inc.  
600 California Street 11th Floor  
San Francisco, CA  
94108


