Nota de Abertura
Quase no final de 2013, é com muita satisfação que verificamos que a Rede IPLeiri@lumni continua a
crescer!
Contamos atualmente com cerca de 2200 alumni registados, sendo que muitos já partilharam o seu
testemunho, outros participaram com sugestões e ideias para o desenvolvimento da Rede e alguns têm
participado nas atividades dinamizadas, o que é muito bom!
Porém, em 2014, pretendemos que a Rede IPLeiri@lumni continue a chegar ao maior número de antigos
estudantes do IPLeiria, pelo que apelamos à sua preciosa colaboração na divulgação pelos colegas e
amigos que tenham estudado neste Instituto.
Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar connosco, faça-o através do endereço:
rede.alumni@ipleiria.pt ou do telefone 244 845 056 (Drª Isabel Beato).
Quase a completarmos dois anos, sentimos na vossa adesão o reforço e confiança fundamentais para
continuarmos a apostar no desenvolvimento da Rede IPLeiri@lumni.
Contamos consigo!

Condições especiais no âmbito dos protocolos

2013

dezembro

9

No âmbito das vantagens do Passaporte @lumni, estes são os protocolos mais recentes que abrangem
antigos estudantes do IPLeiria. Caso pretenda, estamos disponíveis para enviar a listagem completa dos
protocolos, com benefícios para os alumni registados na Rede.
Entidade

Área

Link/Contactos

Zona geográfica

BaltConcept Leiria

Beleza e Bem-estar

www.bodyconcept.pt

Leiria

Mar de Neptuno

Atividades e Equipamentos
de Mergulho

www.neptuno.pt

House Rede Imobiliária, S.A.

Hotelaria

iFlexi.com

Informática

Alfazema Roxa Unipessoal, Lda

Saúde e Bem-Estar

anamendes369@gmail.com

Leiria

Universidade Sénior de
Peniche

Educação/Formação

http://univseniorpeniche.com

Peniche

portugal@neptuno.pt

www.lenaimibiliaria.pt

luis.c.pareira@lenaimobiliaria.pt

www.iflexi.com
info@flexi.com

Peniche
Leiria
Leiria

Para além disto, os alumni portadores de Passaporte @lumni puderam usufruir de condições especiais
na Formação em Línguas Estrangeiras promovida pela ESTG e em módulos formativos dinamizados pela
Unidade de Ensino a Distância do IPLeiria, como sejam:
- Produção de documentos digitais acessíveis
- Produção de vídeos educativos
- Potencialidades Pedagógicas do Prezzi
- Criação e composição de suportes gráficos

Participação em eventos diversos
No último trimestre de 2013, a Rede IPLeiri@lumni tem vindo a participar e a colaborar em eventos diversos,
dos quais destacamos os seguintes:
25.10 – Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais. ESTG, Leiria com apresentação da
Rede IPLeiri@lumni.

www.facebook.com/redealumniIPL

15.11 - Seminário: Inovação, Empreendedorismo e Proteção: Novos Rumos. Serviços Centrais do IPLeiria,
com a participação de antigos estudantes do IPLeiria.
26.11 - IV Conferência Nacional do Primeiro Emprego. ESTG, Leiria, moderando um painel que integrou o
testemunho de 4 alumni do IPLeiria.
27.11 - VI International Tourism Congress. ESTM. Peniche, apresentando, em coautoria com docentes de 4
escolas do IPLeiria, a comunicação intitulada Alumni Network: a strategy to help to develop local tourism.
3.12 - IV Fórum de Empregabilidade – Juventude em Movimento. ESTM. Peniche, com apresentação da
Rede IPLeiri@lumni
6 e 7.12 - V Conferência de 6 Sigma. Serviços Centrais do IPLeiria.

Que sugestões deixaria para o desenvolvimento da
Rede IPLeiri@lumi?
“Que seja um veículo de promoção e de contacto entre o IPLeiria e os seus antigos estudantes,
tornando-se numa poderosa rede de netwoking, de divulgação de projetos, oportunidades de emprego,
estágios, etc.”
Ricardo Paulo-ESECS
“Que continue a investir no seu alargamento e no estabelecimento de parcerias. E já que a Rede está
na “rede de redes”, é de investir criando, por exemplo, um portal próprio e diferenciando a sua própria
comunicação.”
Pedro Jerónimo- ESTG
“Uma maior utilização do Linkedin, pois é uma boa ferramenta.”
Daniel Rodrigues-ESTM
“A possibilidade de promover encontros para partilha de testemunhos e projetos”
Natanael Gama-ESAD.CR.
“Para além da rede virtual que estão a desenvolver, proponho que transportem esta partilha para o
contexto real, nomeadamente através da realização de conferências, seminários, palestras”
Mara Santos- ESSLei
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