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No dia 15 de Outubro teve ínicio a quinta edição do  
projeto Make !t Possible, que junta jovens do ensino 
secundário com voluntários internacionais na ótica 
da educação a pares. O projeto propõe-se a 
trabalhar respostas para os objetivos de 
desenvolvimento do milénio a partir da realidade 
local. Na segunda edição, o empreendedorismo 
social será a temática a ser trabalhada.

AIESEC tem diversos projetos na ótica da 
responsabilidade social. O Yah (Youth Ahead!), 
projeto para jovens dos 6 aos 18 anos em situação 
de risco e exclusão social, pretende desenvolver 
as soft-skills de trabalho em equipa através das 
temáticas da sustentabilidade e desporto, 
aconteceu neste verão. 

Em Janeiro vão ser realizados três projetos sociais, 
o Activa, que reúne estagiários de países de língua 
oficial portuguesa para desenvolverem atividades 
de animação sociocultural em lares, centros de dia 
e de acompanhamento à terceira idade.

Free Your Mind é outro dos projetos que começará 
em Janeiro que tem como objetivo desenvolver a 
inteligência/saúde mental em alunos do ensino 
básico. 

Os estagiários internacionais recebem formação 
especializada na matéria e durante 6 semanas 
desenvolvem e facilitam atividades 
lúdico-dinâmicas. O projeto culmina com um evento 
de apresentação dos resultados do Free Your Mind 
em cada escola, bem como com atividades e 
comunicações especializadas na área.

Connect, o projeto cujo objetivo é capacitar as ONGs 
ao nivel dos conhecimentos e práticas para agirem 
sustentavelmente e a partir daí crescerem e 
desenvolverem-se. Neste projecto, os estagiários 
detêm competências especificas de ciências 
empresariais e, durante seis semanas, vão aplica-las 
desenvolvendo entre outros, planos de fundraising, 
de marketing e workshops.

Fundada em 1948, a 
AIESEC é a maior 
organização internacional 
constituída unicamente por 
estudantes universitários e 
recém licenciados, que 
visiona a Paz e 
Desenvolvimento do 
Potencial Humano - Peace 
and Fulfillment of 
Humankind’s Potential. 

Identificando-se como uma plataforma para os 
jovens descobrirem e desenvolverem o seu 
potencial, a AIESEC ativa valores como a liderança 
permitindo que se tornem agentes de mudança com 
impato positivo na sociedade.

Com uma network internacional de 124 países a 
AIESEC conta com cerca de 80.000 membros 
distribuídos por 1600 universidades em que está 
presente, desenvolvendo por ano mais de 10.000 
oportunidades de liderança e proporcionando mais 
de 20.000 intercâmbios internacionais.

As experiências proporcionadas encontram-se 
divididas em quatro programas: Programa de 
Membro (TMP - Team Member Programme), 
Programa de Liderança (TLP - Team Leader 
Programme), Programa de Estágio de 
Voluntariado (GCDP - Global Community 
Development Programme), Programa de Estágio 
Profissional (GIP - Global Internship 
Programme).

Connection, o nosso programa de estágios de 
voluntariado, oferece uma experiência internacional, 
tanto para jovens portugueses no estrangeiro como 
para jovens internacionais em Portugal. Os estágios 
de voluntariado internacional são uma oportunidade 
para desenvolver competências e treinar as já 
adquiridas, desde o empreendedorismo à 
adaptabilidade. As potencialidades do programa 
passam por:

 Desenvolver competências linguísticas;
 Integração numa nova cultura (no mínimo    
 durante seis semanas);
 Desenvolver auto-conhecimento;
 Desenvolver competências específicas na área de  
 trabalho;
 Suporte na integração cultural (AIESEC no país   
 de destino).

No nosso comité temos diversas áreas orientadas 
para proporcionar as melhores oportunidades de 
estágio e voluntariado ao público. A AIESEC 
pretende proporcionar aos membros e aos 
estagiários uma experiência prática de 
desenvolvimento da liderança.

As áreas funcionais existentes no nosso escritório 
local são:

AS NOSSAS ÁREAS 

Relações
Internacionais

Projetos
Sociais

Relações
Empresariais

Comunicação

Relações
Externas

Finanças

Recursos
Humanos

A área responsável pela gestão dos 
estudantes que queiram participar no 
programa de estágios de voluntariado.

A área responsável pela criação de 
projetos e gestão de estagiários 
estrangeiros.

Nesta área damos conta dos programas de 
estágios profissionais para portugueses no 
estrangeiro, bem como, da criação de projectos 
para estagiários internacionais em Portugal.

A área responsável pela promoção de 
recrutamentos, comunicação interna e 
externa.

A área responsável pela criação de 
parcerias com empresas, organizações 
e com associações estudantis.

A área responsável pelo controlo 
financeiro, gestão de ativos e 
conferências internas.

A área responsável pela gestão dos 
membros, alocação dos mesmos e 
suporte ao seu desenvolvimento.
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