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Introdução 
 

O Núcleo de Engenharia Biológica do Instituto Superior Técnico (NEBIST), fundado em 

2005, é uma associação de alunos que reúne, desde sempre, pessoas motivadas e com 

vontade de fazer parte de uma comunidade. Esta comunidade cresce de ano para ano, mais 

desafiante e envolvente, atraindo cada vez mais pessoas. O sonho que guia o NEBIST passa 

por chegar a todos os estudantes de Engenharia Biológica, fornecendo-lhes ferramentas e 

capacidades, que lhes sejam úteis não só durante a passagem pelo Técnico, mas também no 

mundo do trabalho. 

O NEBIST preza pelos interesses dos seus alunos e, por isso mesmo, anualmente são 

propostas e desenvolvidas atividades de diversos âmbitos, a fim de abranger três pontos 

que consideramos essenciais: o enriquecimento da formação dos alunos, a estimulação das 

suas soft skills e a realização de momentos descontraídos onde se promova o bom ambiente 

do curso. Procurando impulsionar as capacidades dos alunos do curso em todas as vertentes 

possíveis, o NEBIST pretende também fazer a ponte com o mundo do trabalho, facilitando 

não só todo o percurso no instituto mas também o ingresso na vida profissional. Neste 

sentido, o NEBIST tem em grande conta a opinião dos seus estudantes e aposta nas suas 

ideias, tentando responder às suas necessidades, para além de melhorar e inovar sempre a 

cada atividade. 
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Atividades Propostas 
 

Departamento de Comunicação 
 

Redes Sociais 
Facebook 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Divulgação de cartazes e eventos relevantes, bem como os vídeos realizados. 
Semanalmente, será publicada uma notícia relevante da área da Bioengenharia. A mesma 
notícia será divulgada através do site. 
 
Instagram 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Divulgação de diversos cartazes e vídeos. 

 
LinkedIn 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Divulgação de eventos organizados pelo NEBIST de cariz profissional, bem como 
de vagas para teses de mestrado e programas de doutoramento. 
 
Youtube 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Divulgação de videos realizados pelo NEBIST relativos a atividades 
desenvolvidas ao longo do ano, com o objetivo de dar a conhecer o curso a futuros alunos. 
 

Vídeos 
Vídeo de Apresentação do NEBIST 
Data: Setembro de 2018. 
Descrição:  Realização de um vídeo de receção aos novos alunos de MEBiol, de modo a 
apresentar, de forma simplificada, o núcleo, os seus objetivos e atividades que dinamiza. 
 
Vídeo de Natal 
Data: Dezembro de 2018. 
Descrição:  Realização de um vídeo de Natal de cariz social com a direção do NEBIST numa 
casa de acolhimento de crianças, realizando experiências e outros métodos de 
entretenimento. 
 
Vídeo de Final de Ano 
Data: Maio/Junho de 2019. 
Descrição: Realização de um vídeo que faça um resumo das atividades que foram 
desenvolvidas pelo NEBIST ao longo do ano letivo. 

 
Divulgação de e-mails 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Envio de e-mails de divulgação de interesse e relacionados com o curso. Não se 
enviará mais de 2 ou 3 e-mails por semana de forma a não fazer spam. 
 
Reportagens fotográficas dos eventos do NEB 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Reportagem fotográfica dos eventos do NEB com o objetivo de publicar nas redes 
sociais. 
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Parcerias 
Angariação de fundos para a doação ao lar de acolhimento - Dep. Recreativo e 
Cidadania 
Data: 1º semestre de 2018/2019 
Descrição: Venda de rifas de modo a angariar fundos que serão usados na compra de uma 
prenda de natal para o lar de acolhimento. 
 

Departamento de Formação 
 
II Workshop de Excel 
Data: 9 e 10 de Outubro de 2018. 
Descrição: Workshop dado pelo Pedro Silva. Duas sessões de 60 minuto cada, em dias 
consecutivos. Os conteúdos a abordar serão algumas ferramentas do Excel, nomeadamente, 
Solver e Data Analysis. Para além de alguns conceitos práticos de como trabalhar com o 
Excel.  
 
Workshop: LinkedIn e Currículo  
Data: A definir, 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Dirigido, principalmente, a alunos do 3ºano e de mestrado, visa ensinar os alunos 
como criar um bom perfil no LinkedIn e um currículo, sucinto, mas com impacto perante o 
mundo empresarial. 
 
Biological Engineering Challenge (BEC) 
Data: A definir, 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Competição para alunos de todos os anos que pretende premiar os alunos com o 
melhor desempenho. Irá ser realizado segundo o formato que tinha sido adotado o ano 
passado.  
 
Link To  
Datas: 6 de Novembro de 2018 e 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Pequenas palestras com personalidades de interesse ao curso. 
Objetivo: Aproximar dos estudantes o que é o futuro de um Engenheiro Biológico e as 
funções que desempenha. No 1º semestre um link to em consultoria, com o Eng. Fábio 
Fernandes (dependendo da disponibilidade do mesmo) e no 2º semestre, um link to em 
cosmética.  
 
IV Alumni Sessions 
Data: 27/28 de Novembro de 2018. 
Descrição: Conversa informal com antigos alunos de MEBiol. 
Objetivo: Dar a conhecer aos alunos as oportunidades de um Engenheiro Biológico e as 
diferenças entre o mundo académico e profissional. 
 
Business Case 
Data: Entre 5 a 14 de Dezembro de 2018. 
Descrição: Apresentação de um case study dentro de uma empresa. O desafio será 
apresentado em esquema de competição entre equipas, com prémios a disputar. Business 
case na área alimentar ou marketing. 
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas na área e 
fortalecer o trabalho em grupo, assim como a apresentação e estruturação de ideias. 
 
Curso Inicial e Curso Geral de Primeiros Socorros (CIPS e CGPS) 
Data: 25 de Fevereiro a 1 de Março de 2019 (CIPS); 2, 9 e 16 de Março de 2019 (CGPS, 3 
sessões) 
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Descrição: Curso inicial e curso geral de primeiros socorros, em parceria com o NFAS-AEIST, 
dados por formadores profissionais, conferindo um certificado de formação profissional aos 
participantes. 
Objetivo: Fornecer, aos participantes, conhecimentos básicos de primeiros socorros, 
cruciais de cada cidadão possuir para garantir a segurança da população no dia-a-dia. 
 
B-Quiz 
Data: A definir, 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Em parceria com o Departamento Recreativo e de Cidadania. Noite de perguntas 
na área organizadas em forma de desafio para serem respondidas em grupos. Serão 
premiados grupos vencedores. 
Objetivo: Estimular a partilha e o desenvolvimento dos conhecimentos na área. Estimular o 
convívio entre colegas de curso. 
 

Departamento de Imagem 
 
Livro de Finalistas  
Data: Dezembro de 2018.  
Descrição: Realização de uma coletânea na qual se encontram fotografias e testemunhos dos 
alunos que terminam o curso no presente ano (Livro de Finalistas).  
Objetivo: Imortalização os momentos dos finalistas, presenteando-os com uma cópia digital 
e apresentando uma cópia impressa, a qual estará disponível para visualização e escrita de 
dedicatórias na Gala de Biológica. 
 
Suportes gráficos 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Realização de suportes gráficos requisitados pelos diversos departamentos do 
NEBIST, para as diferentes plataformas físicas e digitais. 
Objetivo: Publicitação dos diversos eventos nos quais o NEBIST se encontra envolvido, ao 
longo do ano letivo. 
 
Melhoria do método de interação entre o Dep. de Imagem e os restantes 
departamentos 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019.  
Descrição: Criação de um novo método de interação entre os diversos departamentos com 
o departamento de imagem. 
Objetivo: Otimização do funcionamento do departamento de imagem e consequente 
redução do tempo de entrega de cada suporte gráfico requisitado. 
 

Departamento Recreativo e de Cidadania 
 
Biocaching 
Data: 24 de Setembro de 2018. 
Descrição: Simulação de um geocashing pela cidade de Lisboa realizado em parceria com a 
CPMEBiol. 
Objetivo: Integrar os alunos de 1º ano e dar a conhecer Lisboa a alunos de fora. 
  
Plataforma Livros e Sebentas 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Plataforma online em parceria com o Departamento do Site onde é possível 
vender/comprar livros e sebentas usados, cujo preço de venda é estabelecido pelo 
vendedor. 
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Objetivo: Permitir a troca/venda de livros e sebentas usados, que podem ser adquiridos por 
quem esteja interessado a preços mais acessíveis. O valor das vendas é dado na sua 
totalidade ao aluno que pôs o livro/sebenta à venda. 
 
Bioexit 
Data: A definir. 
Descrição: Fim-de-semana/dia/tarde em que os alunos fazem uma pequena viagem com 
atividades ao ar livre. 
Objetivo: Convívio dos alunos proporcionando um momento de descontração e relaxe. 
  
Gala de Biológica 
Data: A definir, Janeiro/Fevereiro de 2019. 
Descrição: Jantar de gala dirigido a todos os anos do curso, no qual são premiados alunos 
finalistas. 
Objetivo: Promover o convívio entre alunos dos vários anos, premiar os finalistas e entregar 
os Livros de Curso. 
 
Jogos do Técnico Sul 
Data: A definir, início/meio do 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Torneio de Futebol, Sueca e Quiz entre diversos cursos do IST. 
Objetivo: Promover o convívio intercursos. 
 
III Sunset NEB IST 
Data: A definir, 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Concertos de alunos do IST em parceria com o clube de cervejeiros, ao fim da 
tarde, no recinto do instituto. 
Objetivo: Tempo de descontração em ambiente casual dos alunos do IST. 
 
B-Quiz 
Data: A definir, 2º semestre de 2018/2019. 
Descrição: Quiz com perguntas de cultura geral para equipas com 4 alunos de qualquer 
curso do IST. (parceria) 
Objetivo: Atividade competitiva premiada, com intuito de proporcionar um momento de 
lazer e convívio. 
 
Churrasco NEBIST 
Data: A definir (no dia do cortejo do 2º semestre de 2018/2019). 
Descrição: Momento de convívio entre todos os anos do curso no espaço de BBQ do IST, 
campus alameda, proporcionado pelo núcleo. 
Objetivo: Proporcionar um momento de convívio e lazer entre os alunos do curso. 
 
Recolha de roupa/brinquedos/bens essenciais 
Data: Dezembro de 2018. 
Descrição: Recolha para doar no Natal. 
Objetivo: Promover a solidariedade e ajudar quem mais necessita. 
 
Voluntariado no Banco Alimentar 
Data: 1 e 2 de Dezembro de 2018 (1º semestre) e Maio/Junho de 2019 (2º semestre). 
Descrição: Organizar uma campanha de recolha de alimentos em supermercado ou de 
ajuda em armazéns. 
Objetivo: Criar consciência social na população académica e ajudar as campanhas do Banco 
Alimentar. 
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Voluntariado Comunidade Vida e Paz 
Data: Novembro/Dezembro de 2018 (1º semestre) e Maio/Junho de 2019 (2º semestre). 
Descrição: Acompanhar e distribuir bens para os sem-abrigo. 
Objetivo: Levar pequenos grupos de alunos para ajudar os sem abrigo. 
 
Recolha de tampas 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: Colocar pontos de recolha de tampas para posteriormente entregar aos 
Bombeiros Voluntários. 
Objetivo:  Sensibilizar a população académica a ajudar na campanha de tampas por cadeiras 
de rodas. 
 

Departamento de Relações Externas 
 

Job Shadowing 
Data: 2º Semestre de 2018/2019. 
Descrição: Dia ao longo do qual alunos acompanham o trabalho de um Engenheiro Biológico. 
Objetivo: Possibilitar aos alunos uma melhor compreensão acerca do tipo de trabalho 
desenvolvido por Engenheiros Biológicos. 
 
Biológica nas Escolas 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. Ida às escolas (2º Semestre (Inicio)/ Meio do 2º 
Período) 
Descrição: Alunos do curso de Engenharia Biológica deslocam-se às escolas secundárias 
fazendo uma pequena apresentação acerca do curso. 
Objetivo: Promover o curso junto de alunos do ensino secundário e restantes corpos 
docentes das escolas em questão, de modo a difundir o curso pelo país. 
 
Dois Congressos na região de Lisboa e arredores 
Data: A definir, independente do NEBIST. 
Descrição: Organização de um pacote com custos mais acessíveis para a viagem aos dois 
Congressos. 
Objetivo: Promover a parceria entre as diferentes faculdades e proporcionar aos alunos a 
oportunidade de assistir a diferentes palestras de interesse relacionadas com a área. 
 
Visita de Estudo (local a definir) 
Data: A definir. 
Descrição: Visita de estudo a uma fábrica ou laboratório. 
Objetivo: Proporcionar aos alunos a oportunidade de assistir ao funcionamento de uma 
fábrica, de um laboratório ou de outro qualquer futuro local de trabalho possível. 
 
Apresentação dos Programas Trainee 
Data: 1º semestre de 2018/2019, a definir com a empresa. 
Descrição: Dar a conhecer aos alunos de Engenharia Biológica os programas Trainees. 
 

 

Departamento do Site 
 

Atividades a realizar antes do início do ano 
- Reestruturação total do Site. O objetivo é dar uma nova imagem ao site do NEBIST, 
tornando-o mais moderno e profissional. Toda a reestruturação será feita tanto na versão 
do site em desktop como em mobile; 
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- Criação de uma página que permite a compra de sweats através do site, com vista a facilitar 
este processo. 
 
Atividades gerais a realizar ao longo do ano 
- Manutenção da Home Page com vista a manter as informações relevantes atualizadas, 
nomeadamente, a imagem do header e vídeos em destaque; 
- Atualização e adição periódica de notícias de Bioengenharia; 
- Upload de imagens atualizadas de eventos pertinentes realizados pelo NEBIST na Galeria 
de Fotos, na página das Atividades; 
- Realização e publicação de formulários de inscrição em eventos, de preferência 
atempadamente e acompanhados da divulgação dos mesmos; 
- Continuação da parceria com a NEBletter, com vista a disponibilizar a versão online da 
mesma; 
- Criação e atualização da página ‘Biológica nas Escolas’; 
- Atualização das páginas de Atividades, Divulgação, Livros e Sebentas e Documentação; 
- Criação de uma página de informações relevantes e estatísticas sobre o curso de MEBiol 
(ideia a discutir); 
 
Atividades pontuais a realizar 
- Atualização das fotografias dos membros de cada departamento (início do ano letivo); 
- Recolha de mais testemunhos, nomeadamente, do antigo presidente, e enriquecimento da 
página “História do NEBIST”. 
- Manutenção geral do site e otimização do mesmo em todas as plataformas, com o objetivo 
de tornar a experiência de todos os utilizadores mais suave e de rápido acesso;  
 

IST Summer Internships 
 
Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: O IST SI resulta de uma parceria entre vários Núcleos de Estudantes do IST e o 
Núcleo de Parcerias Empresariais do IST (NPE), tendo como principal objetivo a 
organização de estágios de verão para alunos do IST, de forma a aproximá-los do mercado 
de trabalho. Até dezembro pretende-se, construir uma base de dados com contactos de 
empresas. De janeiro a junho, contacto com as empresas e recolha de propostas de estágios 
para realização na pausa de Verão, a iniciar em julho. 

 

NEBletter 

 

Descrição 

A NEBletter trata-se de uma revista de edição mensal com o propósito de informar e divertir 

os leitores. Tem como público alvo os alunos de MEBiol e é distribuída em formato impresso, 
em papel, assim como por via informática, no site oficial do NEBIST. 

Conteúdo 

Capa: 
Composta pela identificação da revista, enumeração das instituições envolvidas no seu 

financiamento, e uma fotografia ilustrativa do período ou temas abordados na edição 

corrente. 

“Grande Entrevista”:  

O resultado transcrito de uma entrevista a uma personalidade considerada relevante para 

o público alvo. Poderá ser do domínio científico ou outro, desde que seja alguém cujo 
percurso ou experiência seja relevante aos leitores de alguma forma. 



Plano de Atividades e de Contas 2018/2019                                   Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 10 de 15 
 

”Humans of NEB”: 

Geralmente um espaço composto por duas entrevistas a dois alunos que integrem o NEBIST 

(não necessariamente como colaboradores). Estas entrevistas visam dar a conhecer estas 
pessoas e os seus pontos de vista ou experiências,  para que possam servir de inspiração ou 

auxílio aos leitores. 

“Futuro Biológico” (nome suscetível a alteração): 
Espaço reservado à divulgação de uma empresa (ou várias) de uma área afeta à engenharia 

biológica. Visa fomentar o contacto entre os alunos e estas empresas, assim como dar a 

conhecer aos leitores possíveis locais onde possam, eventualmente, exercer a sua profissão. 

“Ciência em Perspetiva” (nome suscetível a alteração): 

Secção onde se apresentam uma ou várias descobertas científicas, documentadas em artigos 

ou notícias, consideradas relevantes para os leitores. Geralmente possui também um breve 
parecer da opinião por parte do autor da secção face ao assunto. 

“A Não Perder”: 

Espaço dedicado à divulgação de eventos e atividades que possam ser relevantes para os 
leitores. Aquilo que é divulgado está, por norma, relacionado com aspetos formativos ou de 

enriquecimento curricular. 

“Livro/Filme do Mês” (Nova secção): 
Pretende dar uma recomendação aos leitores de um livro ou filme para lerem/verem, com 

base na opinião pessoal do autor desta secção. Consiste numa breve sinopse dos 

acontecimentos do livro/filme, sem revelar informações que estraguem a experiência, 
seguida da opinião do autor da secção face ao que recomenda. 

“Espaço Cultura”: 

Secção de divulgação de eventos ou atividades do foro cultural que ocorram no mês afeto à 
edição presente. 

“Sem Destinatário” (Nova secção, nome suscetível a alteração): 

Espaço dedicado a uma breve crónica. Poderá ou não constar em todas as edições da 
NEBletter consoante o espaço disponível. Tem como objetivo apresentar algum tema ou 

situação através do olhar crítico do autor desta secção, permitindo e fomentando a reflexão 

por parte do leitor. 

“Coisas enviadas pelos leitores” (Nova secção, de nome provisório, definitivamente 

suscetível a alteração): 

A NEBletter pretende dar algum espaço para que os seus leitores se expressem, enviando 
desenhos, fotografias, textos, poemas ou outros que pretendam partilhar com os restantes 

leitores. Aquilo que pode ser apresentado será limitado pelo espaço disponível e pelo modo 

de impressão a preto e branco na versão em papel. Este espaço poderá não figurar em todas 

as edições, caso não se justifique ou não existam conteúdos partilhados pelos leitores para 

constarem nesta secção. 

Contracapa (espaço reservado ao humor e alguns passatempos): 
Na contracapa de cada edição deverão figurar uma pequena secção de humor, com 

interveniente de uma personagem ainda a confirmar, e um espaço para passatempos, 

permitindo aos leitores ganharem prémios mensais.  

 

 



Plano de Atividades e de Contas 2018/2019                                   Núcleo de Engenharia Biológica do IST 

Página 11 de 15 
 

Lançamentos ao longo do ano 

A NEBletter pretende lançar 6 edições ao longo deste ano letivo, sendo estas nos meses: 

Outubro, Novembro, Dezembro, Março, Abril e Maio. A data de lançamento destas edições 

em cada mês deverá ser no espaço da primeira semana de cada mês, não possuindo uma 

data fixa. 

A revista possuía no ano anterior um total de 14 páginas, número que será aumentado para 
16 nas edições deste ano letivo, face à integração das novas secções aqui descritas. 

 

Repositório 
 

Data: Ao longo do ano letivo 2018/2019. 
Descrição: O Repositório de Ficheiros do Núcleo de Engenharia Biológica surge com o 
intuito de proporcionar aos alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Biológica uma 
fonte centralizada de conhecimento indispensável para um percurso académico exemplar. 
No culminar de vários meses de trabalho, recolha e compilação de informação por parte de 
diversos alunos do curso, é agora possível a qualquer visitante aceder a um vasto leque de 
conteúdo digital. Estando organizado por Anos e respectivas Unidades Curriculares, 
permite a consulta de Testes, Exames, Exercícios Resolvidos, Sebentas e E-books, de forma 
completamente gratuita. 
Melhorias a implementar: a prioridade para o ano letivo 2018/2019 será a continuação da 
recolha de material de estudo, com maior ênfase na recolha de testes/exames para os anos 
mais incompletos (neste momento, o 1º ano, nomeadamente a cadeira de Álgebra Linear, 
que não tem testes/exames mais recentes que os do ano 2014/2015). Como melhoria, 
destaca-se a criação de uma plataforma de vídeos que irá reunir um conjunto de playlists 
(uma playlist por cadeira, disponíveis no canal de Youtube do Repositório) que serão uma 
outra via de estudo para os alunos de MEBiol e do Instituto Superior Técnico. A password 
de proteção do Repositório adotada para o ano 2017/2018 manter-se-á em vigor para o ano 
letivo 2018/2019. A reestruturação da página do Repositório foi bem sucedida (pelo 
departamento do Site do ano letivo anterior), pelo que não serão efetuadas nenhumas 
alterações, exceptuando a introdução da plataforma de vídeos. A nomenclatura dos ficheiros 
foi totalmente alterada e a conversão dos ficheiros de formato .jpeg para formato .pdf foi 
completamente efetuada. Graças à ajuda dos vários colaboradores e coordenadores do 
NEBIST (2017/2018), foi possível obter mais espaço na Cloud do Repositório, no total de 
17 GB. Desses, apenas 5,47 GB estão ocupados (32%).  
Objetivos:  Recolha de enunciados/resoluções dos testes/exames do ano letivo 2012/2013 
para diante, recolha de resumos/sebentas do aluno para as cadeiras em que ainda não exista 
qualquer material do género e recolha de resoluções das fichas dos docentes/exercícios das 
sebentas dos mesmos. 
 

V Semana da Bioengenharia (SBE) 
 

Data: 18 a 22 de Março de 2019. 

Descrição: Este evento consiste numa semana de palestras e workshops lecionadas por 
profissionais convidados de variadas áreas da bioengenharia. É realizado em conjunto com 

o núcleo de Engenharia Biomédica e os mestrados em Microbiologia e Biotecnologia. É 

constituído por uma coordenação geral (3 coordenadores) e pelos departamentos: 
científico (3 coordenadores), financeiro (4 coordenadores), imagem (3 coordenadores), 
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comunicação (3 coordenadores), logística (3 coordenadores) e site (2 coordenadores), cujo 

trabalho tem início no principio do ano letivo. 

Objetivo: Pretende-se uma divulgação ativa nas redes sociais e site para o início de Janeiro, 

nomeadamente através da publicação de notícias científicas relacionadas com alguns dos 

temas que serão abordados nas palestras; realizar uma maior divulgação junto dos núcleos 

de cursos na área da bioengenharia, não só em universidades no distrito de Lisboa, como 
também noutras zonas do país; conseguir uma da feira das empresas representativa das de 

todas as áreas da bioengenharia e apelativa para os participantes do evento, com lugar tanto 

na zona de coffee break e átrio do Pavilhão de Civil; criar uma aplicação de telemóvel que 

permita uma participação mais ativa  e dinâmica no evento, assim como reduzir os gastos 

em impressões. 

Estima-se a presença de aproximadamente 600 participantes neste evento.  
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Orçamento 

 
Despesas 
 

Atividade Descrição  Valor (€) 
[D.C.] Vídeo de Natal Transporte 25,00 
[D.F.] BEC Bolsas/ Prémios 100,00 
[D.F.] IV Alumni Sessions Alimentação 10,00 
[D.F.] Business Case Alimentação 10,00 
[D.F.] CIPS e CGPS Pagamento serviço 300,00 
[D.F./ D.R.C] B-Quiz Prémios 50,00 
[D.I.] Suportes gráficos Impressões 300,00 
[D.I.] Livro de Finalistas Impressões 30,00 

[D.R.C.] Biocaching 
Prémios 20,50 
Transporte 50,00 

[D.R.C.] Gala de Biológica 
Espaço e alimentação 2000,00 
Brindes 20,00 

[D.R.C.] Jogos do Técnico Sul Prémios 15,00 
[D.R.C.] Churrasco NEBIST Bens de venda 300,00 
[D.R.C.] Voluntariado Banco Alimentar Transporte 25,00 
[D.R.C.] Voluntariado Comunidade Vida e Paz Transporte 25,00 
[D.R.E.] Biológica nas Escolas Transporte 30,00 
[D.R.E.] Congressos Transporte 25,00 
[D.R.E.] Apresentação dos Programas Trainee Alimentação 10,00 
IST SI Bolsas 2000,00 
NEBletter Impressões 380,00 

V SBE 

Impressões 500,00 
Bens consumíveis 20,00 
Oradores 300,00 
Churrasco 200,00 
Brindes  500,00 
Alimentação 100,00 

Clube de Cervejeiros Apoio 240,00 

24º Arraial do Técnico 

Espaço 626,00 
Bens de venda 3100,00 
Bens consumíveis 40,00 
Alimentação 30,00 

Conta BPI 
Manutenção 10,00 
Criação cartão de débito 8,00 

Receção aos novos alunos Brindes 300,00 
Diversos  100,00 
Despesa Total 11799,50 

(D.C.- Departamento de Comunicação; D.F.- Departamento de Formação; D.I.- Departamento 

de Imagem; D.R.C.- Departamento Recreativo e de Cidadania; D.R.E.- Departamento de 
Relações Externas) 
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Receitas 
 

Atividade Descrição  Valor (€) 
Verão na ULisboa Prestação de serviço 800,00 
IST SI Apoios 2000,00 
24º Arraial do Técnico Vendas 3000,00 
IPDJ Apoios 100,00 
NEBletter Apoios 500,00 

V SBE 
Apoios 2000,00 
Churrasco 200,00 

Sweats de biológica Vendas 500,00 
[D.F.] CIPS e CGPS Apoios 500,00 
[D.R.C.] Gala de Biológica Pagamentos 2000,00 
[D.R.C.] Jogos do Técnico Sul Pagamentos 12,50 
[D.R.C.] Churrasco NEBIST Vendas 300,00 
Receita Total 11912,50 

(D.F.- Departamento de Formação; D.R.C.- Departamento Recreativo e de Cidadania) 

 

Balanço 
 

Atividade Valor (€) 
[D.C.] Vídeo de Natal -25,00 
[D.F.] BEC -100,00 
[D.F.] IV Alumni Sessions -10,00 
[D.F.] Business Case -10,00 
[D.F.] CIPS e CGPS +200,00 
[D.F./ D.R.C] B-Quiz -50,00 
[D.I.] Suportes gráficos -300,00 
[D.I.] Livro de Finalistas -30,00 
[D.R.C.] Biocaching -70,50 
[D.R.C.] Gala de Biológica -20,00 
[D.R.C.] Jogos do Técnico Sul -2,50 
[D.R.C.] Churrasco NEBIST 0,00 
[D.R.C.] Voluntariado Banco Alimentar -25,00 
[D.R.C.] Voluntariado Comunidade Vida e Paz -25,00 
[D.R.E.] Biológica nas Escolas -30,00 
[D.R.E.] Congressos -25,00 
[D.R.E.] Apresentação dos Programas Trainee -10,00 
IST SI 0,00 
NEBletter +20,00 
V SBE +580,00 
Clube de Cervejeiros -240,00 
24º Arraial do Técnico -796,00 
Conta BPI -18,00 
Receção aos novos alunos -300,00 
Verão na ULisboa +800,00 
IPDJ +100,00 
Sweats biológica +500,00 
Total 113,00 
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(D.C.- Departamento de Comunicação; D.F.- Departamento de Formação; D.I.- Departamento 

de Imagem; D.R.C.- Departamento Recreativo e de Cidadania; D.R.E.- Departamento de 

Relações Externas) 

 

Estima-se que o NEBIST terá um balanço positivo de 113,00€; direitos relativos a dívidas 

de 50€ por parte do Instituto Português da Juventude I.P. (IPDJ). O NEBIST declara que não  
possui Património Fixo, sendo o montante relativo a esta rúbrica de 0€. 
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