ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO

Foi constituída no passado dia 23 de junho de 2014 em ato notarial, a Associação dos Antigos
Alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (AAAESTGL). A criação desta
associação, fruto da vontade de um grupo diversificado de ex-alunos, procura dar resposta ao
Artigo 70º dos Estatutos quando refere: “A ESTGL promove e incentiva o diálogo com as

associações de antigos estudantes, facilitando e promovendo a sua contribuição para o
desenvolvimento estratégico da Escola”.
Nos termos do Artigo 3º dos Estatutos da AAAESTGL constituem objetivos desta associação:
a) Manter e estreitar o relacionamento pessoal e profissional entre os antigos alunos da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, intensificando os laços de solidariedade
entre todos;
b) Contribuir para assegurar a plena realização dos objetivos que a ESTGL deve assumir para
com a sociedade e, também, para preservar o seu prestígio como instituição de ensino e
investigação, visando uma formação universitária de alta qualidade;
c) Fomentar a prática cultural, recreativa e desportiva entre os seus Sócios e entre estes e
outros organismos nacionais e estrangeiros;
Para a prossecução destes objetivos e nos termos do artigo 4º dos mesmos estatutos,
constituem Atribuições da Associação:
1. Promover e apoiar iniciativas de investigação e desenvolvimento e contribuir para a
divulgação de informações de carácter técnico e profissional entre os membros,
nomeadamente através de conferências, ações de formação e encontros que
possibilitem a valorização permanente dos antigos alunos da ESTGL.
2. Promover e apoiar as iniciativas tendentes a reforçar as ligações entre a ESTGL e os diversos
sectores de atividades universitárias e económicas, no sentido de melhor
aproveitamento das respetivas potencialidades.
3. Facilitar a integração e a mobilidade dos associados no mercado de trabalho.
4. Incentivar a concessão de bolsas e prémios de mérito.
5. Promover atividades de carácter cultural, desportivo e lúdico.

Feito o registo resta-nos aguardar que todos os ex-alunos vejam nesta iniciativa uma
forma de manter viva a ligação entre todos, já que também é com o vosso contributo
que podemos melhorar o nosso papel como instituição de formação mais atenta e
capaz de corresponder melhor a todos os desafios.

