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Introdução: 

 

O ano de 2015 decorreu acima do previsto, tendo o número de actividades e de seniores 

envolvidos aumentado. De salientar o surgimento de 3 novas iniciativas, a I Gala de Dança 

Regional Sénior, o I Festival de Ginástica e Desporto Sénior e a I Gala de Talento e Arte Sénior, 

que envolveram novos actores e novas dinâmicas. 

Concluímos alguns projectos como a “Rede de Excelência” e o “Centro de Envelhecimento 

Activo”, financiados parcialmente pela Fundação Montepio e pelo PRODER, respectivamente.  

O ano de 2015 reforçou o papel internacional da RUTIS com o surgimento de 2 novas 

universidades seniores na Rússia e no Brasil, com a realização do II Curso Internacional de 

Gestão de Universidades Seniores e com a participação em diversos eventos e projectos 

internacionais. 

Em 2015 também recebemos algumas distinções e prémios pelo nosso trabalho e iniciativas 

promovidas e o número de universidades seniores associadas aumentou até às 265. 

Abrimos um pólo em Lisboa e Mora, que juntam-se ao do Porto e Esmoriz. Os pólos de Lisboa 

e Porto funcionam em parceria com a Associação Mutualista Montepio e os pólos de Esmoriz 

e de Mora em parceria com as respectivas autarquias.   

Para 2016 prevemos continuar com as actividades regulares que já fazem parte do nosso 

calendário anual, alcançarmos o enquadramento legislativo para as UTIs e a renovação do 

nosso protocolo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

Almeirim, 15 de Março de 2016 

  

 

Relatório de actividades da RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), aprovado em 

Assembleia Geral de dia 31 de Março de 2016. 
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Dados gerais 

 

RUTIS 

Actividades previstas 14 

Actividades realizadas 16 

Nº de UTIs que participaram nos eventos 249 

Nº de seniores envolvidos directamente 6981 

Pólos da RUTIS 4 (2 novos) 

 

UTIS 

Nº de universidades associadas 265 (25 novas) 

Nº de alunos envolvidos 36.256 

Nº de alunos/professores nos pólos 297 / 36 

Nº de professores envolvidos 5.126 

Nº de disciplinas envolvidos 4.986 

Nº de dirigentes envolvidos 1.235 

 

 

Além das actividades realizadas directamente pela RUTIS, durante o ano promovemos, 

divulgamos e apoiamos as diversas iniciativas das universidades seniores, tais como: 

 

- Aulas, palestras, eventos e roteiros culturais, oficinas temáticas, tertúlias, sessões de 

divulgação e informação, rastreios, acções de voluntariado e solidariedade, espetáculos, jogos 

florais, concursos, seminários, jornadas intergeracionais e visitas a museus, teatros e 

monumentos. 
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Organização da RUTIS 
 

      Orgãos sociais, com parecer vinculativo 

 Assembleia Geral 

 Direcção 

 Conselho Fiscal 

 

      Orgãos sociais, sem parecer vinculativo 

 Conselho Geral das Universidades Seniores 

 Conselho Consultivo da RUTIS 

 

Objectivos estatutários da RUTIS 

1 - Constitui o objecto principal da RUTIS: 

a) Associação de Solidariedade Social de apoio à família, à comunidade e aos seniores. 

 

2 - Constituem outros objectivos da RUTIS:  

a) Promover o envelhecimento activo em todas as suas vertentes. 

b) Apoiar, unir, promover, representar e reconhecer as Universidades da Terceira 

Idade, as Universidades Seniores, Academias Seniores e projectos similares sem fins 

lucrativos, adiante UTIs. 

c) Fomentar a educação e o ensino, a formação profissional e a aprendizagem ao longo 

da vida.  

d) Incentivar a investigação académica e científica na área do envelhecimento e da 

cidadania. 

e) Promover a igualdade de género, da prevenção e combate às discriminações em 

razão do sexo, da orientação sexual e da identidade de género, da prevenção e combate à 

violência doméstica e de género, a solidariedade, a cidadania e a cooperação para o 

desenvolvimento e para a defesa dos direitos humanos. 

f) Actuar na prevenção e promoção da saúde.  

g) Estimular o voluntariado, na e para a sociedade.  

h) Ajudar a criar uma identidade europeia e estreitar laços com as comunidades 

portuguesas no mundo.   

i) Promover outras actividades de solidariedade, lúdicas, recreativas, desportivas, 

culturais e de desenvolvimento comunitário que se achar conveniente.  

j) Promover atividades de animação turística, inclusive de turismo de natureza, como 

forma de lazer, divulgação cultural e educativa e de cooperação entre as diversas pessoas, 

entidades e países.  
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Principais actividades realizadas em 2015 

 

Distinção: 
Neste ano A RUTIS foi seleccionada como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em 

Inovação e Empreendedorismo Social), pelo Mapa de Inovação 

Empreendedorismo Social (MIES). No dia 21 de Janeiro de 2015, teve lugar 

na Fundação Calouste Gulbenkian a cerimónia de reconhecimento público 

das iniciativas ES+. 

 

1. Sistema de qualidade / Rede de Excelência  
 

A RUTIS criou um projecto de qualidade para as Universidades Seniores intitulado “Rede de 

Excelência RUTIS” ou RUTISE de âmbito territorial nacional e financiado parcialmente (40%) 

pela Fundação Montepio 

Antes deste projecto começar, existia a necessidade de distinguir as universidades que 

trabalham corretamente e aquelas que ainda não atingiram um patamar de organização e 

serviço adequado. Nesse sentido com o apoio da Fundação Montepio, que começou em 2013 

e terminou em 2015, foi possível conceber e aplicar um modelo de certificação/qualidade para 

as UTIs, baseado na Norma ISO29990:2010 – Learning Services for non-formal education and 

traning. No âmbito deste processo foi criado um “Manual de procedimentos” com as 

instruções, requisitos e protocolos a tomar durante o processo de certificação das 

Universidades Seniores. 

O processo global de certificação teve 3 fases: 

a) Criação do referencial para a rede de excelência, com o apoio dos consultores; 

b) Implementação do processo em algumas UTIs e posteriormente aperfeiçoamento; 

c) Alargamento do sistema as restantes UTIs. 

 

Para cada UTI o processo tem 4 fases: 

a) Candidatura da UTI ou selecção pela RUTIS, através de documento próprio. 

b) Preenchimento da ficha de adesão e do formulário indicado e envio para o e-mail: 

rutisexcelencia@gmail.com  com os anexos pedidos.  

c) Análise do processo, que pode ser à distância ou presencial através da visita de um técnico. 

d) Entrega do certificado e do dossier de “Membro da Rede de Excelência”. 
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Fotos das entregas dos certificados e do dossier RUTISE: 

 

  
US de Alcobaça                                                             US das Caldas da Rainha 

 US de 

Montemor-o-Novo                                           US da Nazaré 

 

Os benefícios que as UTIs obtiveram deste projecto foram vários, a indicar: 

1) Consciencialização da necessidade de melhorar os seus métodos de trabalho e de 

organização 

2) Existência de um manual/guia que as orienta neste processo de melhoramento e 

aperfeiçoamento.  

3) Para as certificadas um reconhecimento público do seu trabalho e esforço 

4) Para os alunos a garantia que frequentam uma instituição credível e estruturada.  

 

Existiram 3 principais dificuldades com que nos deparamos ao longo do projecto. 

1) A escolha da consultora e dos consultores para trabalharem connosco neste projecto não 

foi fácil por diferenças metodológicas, técnicas e financeiras. No final de 2015, começamos 

a trabalhar com a empresa AIdlearn, com quem já tínhamos trabalhado em diversos 

projectos europeus e que nos garante um preço justo para o acompanhamento do 

projecto até 2018. Durante este período (2013/2015) tivemos o apoio de uma técnica 

através de um estágio-profissional e no final de uma gestora da qualidade em regime de 

prestação de serviços. 

2) Outra dificuldade foi explicar às UTIs a importância do projecto. Apesar de termos dado 

todos os passos com a aprovação destas nas Reuniões Magnas, nem sempre as UTIs 
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entenderam a necessidade de fazer este processo e os pedidos que lhes fazíamos.  

Tivemos muitas dificuldades em recolher todos os documentos exigidos, por esse motivo 

criamos o sistema de pontos de 2015 para que as UTIs pudessem concluir o processo 

gradualmente e não de uma única vez. 

3) Porque o projecto tem um âmbito territorial nacional é difícil comunicar e ir ao local de 

todas as UTIs envolvidas. Por esse motivo adaptamos o nosso site de gestão de UTIs ao 

sistema de qualidade “Rede de Excelência”. Ver www.gestaoutis.eu  

 

 

 

Nº de Beneficiários diretos  

No total 114 universidades seniores envolvidas e 101 certificadas. 

Em 2013 foram 28, mais 31 em 2014 e por fim em 2015 mais 55.  
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Foram criados desde o início sistemas de avaliação e acompanhamento do projecto, que 

centraram-se no número de universidades envolvidas e no número de processos de 

certificação concluídos. Os objectivos propostos eram de 30 UTIs envolvidas por ano, num 

total de 90 no final do processo.  

Este processo tem tido um grande impacto nas UTIs porque tem motivado os técnicos, as 

direcções e os próprios alunos a aperfeiçoar os seus métodos de trabalho. Sabemos que alguns 

técnicos e professores têm pressionado as suas direcções a utilizar os procedimentos 

indicados pela RUTIS no sentido de melhorar o serviço prestado pela UTIs, o que é bom para 

todos. Localmente as UTIs tem divulgado com afinco o seu estatuto de membros da “Rede de 

Excelência”. 

 

Noticias sobre a rede de excelência: 

 http://www.uf-gvj.pt/noticias/304/  

 http://jornaldascaldas.com/Universidade_Senior_das_Caldas_faz_parte_da_Rede_de_Excelencia_RUTIS  

 http://cm-tabua.tabua.pt/index.php/inicio/documentos/noticias/item/83-academia-s%C3%A9nior-de-t%C3%A1bua-

membro-da-rede-de-excel%C3%AAncia-da-rutis  

 http://www.regiaodecister.pt/pt/noticias/universidade-senior-de-alcobaca-e-membro-de-excelencia-da-rutis  

 https://www.facebook.com/usalbi/posts/1037011329685023  

 http://www.cm-nazare.pt/pt/noticias/universidade-senior-da-nazare-e-de-excelencia  

 http://www.cm-lagos.pt/portal_autarquico/lagos/v_pt-PT/pagina_inicial/destaques/distincao_cel_out2015.htm  

 http://www.jornalnordeste.com/noticia.asp?idEdicao=725&id=21825&idSeccao=6763&Action=noticia#.VtMsQ9Aqv5c  

 http://cm-pinhel.pt/universidade-senior-de-pinhel-distinguida-como-membro-da-rede-excelencia/  

 http://www.quintadapaiva.pt/sartigo/index.php?x=762  

 http://www.jfamm.pt/234-actis-obtem-certificacao.html  

 http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=noticias&id=7173  

 http://aposenior.webnode.pt/  

 

 

 

 

http://www.uf-gvj.pt/noticias/304/
http://jornaldascaldas.com/Universidade_Senior_das_Caldas_faz_parte_da_Rede_de_Excelencia_RUTIS
http://cm-tabua.tabua.pt/index.php/inicio/documentos/noticias/item/83-academia-s%C3%A9nior-de-t%C3%A1bua-membro-da-rede-de-excel%C3%AAncia-da-rutis
http://cm-tabua.tabua.pt/index.php/inicio/documentos/noticias/item/83-academia-s%C3%A9nior-de-t%C3%A1bua-membro-da-rede-de-excel%C3%AAncia-da-rutis
http://www.regiaodecister.pt/pt/noticias/universidade-senior-de-alcobaca-e-membro-de-excelencia-da-rutis
https://www.facebook.com/usalbi/posts/1037011329685023
http://www.cm-nazare.pt/pt/noticias/universidade-senior-da-nazare-e-de-excelencia
http://www.cm-lagos.pt/portal_autarquico/lagos/v_pt-PT/pagina_inicial/destaques/distincao_cel_out2015.htm
http://www.jornalnordeste.com/noticia.asp?idEdicao=725&id=21825&idSeccao=6763&Action=noticia#.VtMsQ9Aqv5c
http://cm-pinhel.pt/universidade-senior-de-pinhel-distinguida-como-membro-da-rede-excelencia/
http://www.quintadapaiva.pt/sartigo/index.php?x=762
http://www.jfamm.pt/234-actis-obtem-certificacao.html
http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=noticias&id=7173
http://aposenior.webnode.pt/
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O projecto tinha o prazo previsto de 3 anos (2013 a 2015) que foi cumprido. 

Foram analisadas e observadas durante os anos 2013, 2014 e 2015, 114 universidades. Destas, 

no final de Dezembro de 2015, 101 estão certificadas, 1 perdeu a certificação e decorre o 

processo em 12 UTIS  

 

O projecto decorreu de acordo com o previsto, ligeiramente atrasado no primeiro ano, tempo 

que foi recuperado nos dois anos seguintes. A maior alteração foi ao nível dos consultores 

porque tivemos dificuldade em encontrar empresas e pessoas que percebessem os nossos 

objetivos, limitações e o enquadramento específico das universidades seniores.  

O nosso objetivo é em Maio de 2016 encerrar a terceira fase do projecto e entregar a 

certificação definitiva às UTIs que concluírem todo o processo; iniciar a certificação por pontos 

e aceitar mais 50 novas candidaturas.  
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2. XI Concurso de Cultura Geral 

Decorreu em Vila Franca de Xira, no dia 28 de Janeiro, o nosso XI Concurso de Cultura Geral 

das Universidades Seniores que recebeu 18 equipas e 722 espectadores. A vencedora foi 

novamente a equipa de Gondomar, já com o título de tri-campeã. O evento decorreu no 

pavilhão Euterpe de Alhandra, Vila Franca de Xira. A parte da manhã constou de uma 

animação teatral realizada pela Universidade anfitriã, seguido do concurso à tarde. No 

próximo ano este concurso decorrerá em Vila Pouca de Aguiar, já que foi a Universidade de 

Terras de Aguiar quem obteve o segundo lugar. 

  

 

Ler mais em: 

 http://atc.pt/index.php?oid=10157&op=all 

 

 

http://atc.pt/index.php?oid=10157&op=all
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3. Festivais de Teatro Sénior 

Para fomentar a criatividade e estimular a mente e o corpo, a RUTIS organiza todos os anos 

os Festivais de Teatro Sénior. As turmas de Teatro das diferentes universidades podem 

apresentar uma peça já existente como inovar e mostrar algo “construído” de raiz. Como cada 

vez temos mais pessoas interessadas na sétima arte, este ano realizamos três Festivais, onde 

participaram 13 universidades seniores. Cada festival recebeu, em média, 250 pessoas. 

 

Mora 

 

 

 

 

 

 

A organização deste Festival de Teatro em Mora, a 12 de Maio de 2015, serviu de estímulo 

para a criação da Universidade Sénior de Mora que ainda estava em fase embrionária. 

Actuaram as Universidades de Montemor-o-Velho, Borba e Portimão. 

 

Ler:   

 https://www.facebook.com/grandolamunicipio/photos/?tab=album&album_id=8978390

53596230   

Mealhada 

 

 

https://www.facebook.com/grandolamunicipio/photos/?tab=album&album_id=897839053596230
https://www.facebook.com/grandolamunicipio/photos/?tab=album&album_id=897839053596230
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A Universidade Sénior da CADES – Cooperação Artística, 

Desportiva, Educativa e Social, recebeu a 27 de março, Dia 

Mundial do Teatro, o nosso XIV Festival de Teatro Sénior 

no Cineteatro Municipal Messias. À anfitriã CADES 

juntaram-se as universidades de Moimenta da Beira, 

Gavião, Rotary em Estarreja, Sines e Santarém. Houve 

ainda lugar para uma visita guiada à Mata Nacional do 

Bussaco para todos os envolvidos. 

 

Ler:   

 http://www.regiaobairradina.com/pt/artigos/show/scripts/core.htm?p=artigos&f=show&

lang=pt&pag=&area=2&idseccao=9&idartigo=5497  

 

Monforte 

A 

Universidade Sénior da Câmara Municipal de Monforte foi a anfitriã do XV Festival de Teatro 
Sénior da RUTIS que decorreu no dia 30 de abril na sala de espetáculos da Sociedade 
Filarmónica Monfortense “Os Encarnados”. 

Contando com o apoio da referida autarquia e organizado pela RUTIS, que este ano quis 
reconhecer o mérito do trabalho que está a ser desenvolvido pela Universidade Sénior de 
Monforte ao eleger essa vila alentejana como palco da 15ª edição deste Festival, o encontro 
juntou mais de 200 alunos das quatro Universidades participantes, Aljustrel, Benedita, 
Peniche e Monforte. 

Para além das peças de teatro que foram apresentadas durante a tarde, a Câmara Municipal 
incluiu, ainda, no programa visitas guiadas a vários pontos de interesse turístico de Monforte 
que se realizaram ao longo da manhã. 
Ler:  

 http://tvguadiana.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4005:monforte-

xv-festival-teatro-senior&catid=53:cultura&Itemid=477  

http://www.regiaobairradina.com/pt/artigos/show/scripts/core.htm?p=artigos&f=show&lang=pt&pag=&area=2&idseccao=9&idartigo=5497
http://www.regiaobairradina.com/pt/artigos/show/scripts/core.htm?p=artigos&f=show&lang=pt&pag=&area=2&idseccao=9&idartigo=5497
http://tvguadiana.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4005:monforte-xv-festival-teatro-senior&catid=53:cultura&Itemid=477
http://tvguadiana.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4005:monforte-xv-festival-teatro-senior&catid=53:cultura&Itemid=477
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4. Festivais de Grupos Musicais Seniores 

Tábua 

O XVIII Festival de Música Sénior decorreu em 

Tábua a 23 de Abril de 2015. A Sessão de 

Abertura contou com as intervenções do 

Coordenador da Academia Sénior de Tábua, 

Arménio Coimbra, o Presidente da RUTIS, Luís 

Jacob, e o Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Loureiro, que enalteceram a 

importância da promoção do envelhecimento ativo e das Universidades/Academias 

Seniores, que incentivam a participação social dos idosos, promovendo a aprendizagem, 

o convívio, a saúde e bem-estar, tornando-se num dos principais motores contra a solidão 

na 3ª Idade. Participaram 8 UTIs. 

 

Ler mais em: 

 http://www.acomarcadearganil.pt/tabua-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-

rutis/  

 http://www.faroldanossaterra.net/2015/04/24/centro-cultural-de-tabua-recebeu-

xviii-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-rutis/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acomarcadearganil.pt/tabua-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-rutis/
http://www.acomarcadearganil.pt/tabua-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-rutis/
http://www.faroldanossaterra.net/2015/04/24/centro-cultural-de-tabua-recebeu-xviii-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-rutis/
http://www.faroldanossaterra.net/2015/04/24/centro-cultural-de-tabua-recebeu-xviii-festival-de-grupos-musicais-seniores-da-rutis/
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Mafra 

 O XIX festival de Grupos Musicais Seniores 

decorreu no dia 3 de maio em Mafra. 

Neste festival participaram 8 tunas de 

universidades seniores do nosso país e a 

receção foi feita perto do Jardim do Cerco. 

Devido ao estado do tempo, todo o festival 

decorreu no Auditório Municipal e após a 

apresentação dos grupos, o almoço foi 

servido no refeitório dos frades, no quartel de Mafra, local muito aprazível e elogiado por 

todos os presentes. Depois do almoço, todos os presentes tiveram honra de assistir ao 

concerto a 6 órgãos na basílica do Convento de Mafra, uma experiência única para muitos. 

 

Ler mais em:  

 http://vnportadoalentejo.wix.com/portadoalentejo#!PICT0621.JPG/zoom/c1oy/i01pz 

 

Vila Pouca de Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 23 de Maio a Universidade Sénior de Ribeira de Pena, a Agitar do Porto, a US de 
Cabeceiras de Basto, de Gondomar e de Oliveira de Azeméis participaram no XX Festival de 
Grupos Musicais Seniores da RUTIS. De manhã as UTIs fizeram diversas visitas a locais 
históricos e culturais deste concelho nordestino.  
 

Ler mais:  

 http://univ-senior-de-ribeira-de-pena1.webnode.pt/products/xx-festival-de-grupos-

musicais-vila-pouca-de-aguiar/ 

http://vnportadoalentejo.wix.com/portadoalentejo#!PICT0621.JPG/zoom/c1oy/i01pz
http://univ-senior-de-ribeira-de-pena1.webnode.pt/products/xx-festival-de-grupos-musicais-vila-pouca-de-aguiar/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Funiv-senior-de-ribeira-de-pena1.webnode.pt%2Fproducts%2Fxx-festival-de-grupos-musicais-vila-pouca-de-aguiar%2F
http://univ-senior-de-ribeira-de-pena1.webnode.pt/products/xx-festival-de-grupos-musicais-vila-pouca-de-aguiar/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Funiv-senior-de-ribeira-de-pena1.webnode.pt%2Fproducts%2Fxx-festival-de-grupos-musicais-vila-pouca-de-aguiar%2F
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5. VII Gala de Dança Sénior 

A VII Gala de Dança Sénior decorreu no Fundão a 5 de Maio de 2015, com actuações bastante 

diversificadas e que são demonstrativas da criatividade das universidades seniores 

portuguesas. Participaram nesta edição a Aposénior de Coimbra, a Universidade Sénior de 

Almeirim, a Universidade Dom Sancho I de Almada, Universidade Sénior de  Mafra, a 

Universidade Sénior de Penamacor e a Universidade Sénior do Seixal. Foi comemorado o 8º 

aniversário da Academia Sénior do Fundão. 
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Ler: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uRi98hEQ2GU 

 

6. I Gala de Danças Regionais Seniores 

           
              

              A I Gala de Danças Regionais Seniores organizou-se dia 15 de Maio de 2015, em 

Gondomar. Devido ao já grande número de universidades com grupos de dança regional e 

folclórica, a RUTIS decidiu abrir um novo evento, apenas dedicado a este tipo de danças 

https://www.youtube.com/watch?v=uRi98hEQ2GU
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regionais. Nesta primeira edição, para além da Universidade Sénior de Gondomar, estiveram 

presentes as Utis de Águeda, Alenquer, CUTLA da Amadora, Pombal, UNAGUI de Guimarães e 

A Universidade do Rotary em Matosinhos. 

Ler mais em: 

 http://www.uf-gvj.pt/uploads/p19um7e90qtbj1t1m6fhjlu1k674.pdf 

 http://public.vivacidade.org/informacao/gala-de-dancas-regionais-animou-estudantes-

seniores-no-multiusos/ 

 http://www.ugirt.janelaweb.com/ 

 

7. Dia Nacional das Universidades Seniores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Dia Nacional das Universidades Seniores é sempre comemorado por todas as 

universidades do país das mais variadas formas possíveis. No entanto, a RUTIS organiza com 

uma das suas associadas uma festa oficial num determinado ponto do país. Este ano, esta 

organização conjunta foi feita com a Universidade Sénior de Espinho que, enquanto anfitriã, 

recebeu as suas congéneres de Alvaiázere, Esmoriz, Ovar, Vila do Conde e Vilar de Andorinho. 

No dia nacional das universidades seniores é entregue o prémio RUTIS à entidade ou 

pessoa que mais apoiou as universidades seniores. Este ano o prémio RUTIS 2015 foi entregue 

à Fundação Portugal Telecom devido ao material informático que tem entregue às 

universidades seniores. 

Neste evento foram entregues os prémios digitais à Universidade Sénior de Gondomar 

pelo primeiro lugar na categoria Blogue Sénior e às às Universidade da Grande Idade de Rio 

Tinto (UGIRT) e de Almada pelo segundo e terceiro lugar, respetivamente. 

Foram ainda premiadas a Aposénior - Coimbra na categoria Blog +50, a Universidade 

Sénior Amarante pela melhor apresentação multimédia e a Agitar – Universidade Sénior do 

Porto pelo melhor site 

 

 

 

 

 

http://www.uf-gvj.pt/uploads/p19um7e90qtbj1t1m6fhjlu1k674.pdf
http://public.vivacidade.org/informacao/gala-de-dancas-regionais-animou-estudantes-seniores-no-multiusos/
http://public.vivacidade.org/informacao/gala-de-dancas-regionais-animou-estudantes-seniores-no-multiusos/
http://www.ugirt.janelaweb.com/
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Ler mais em: 

 http://www.uf-gvj.pt/noticias/226/ 

 http://www.ovarnews.pt/santa-casa-da-misericordia-em-accao/ 

 https://www.facebook.com/permalink.php?id=1394664150772207&story_fbid=1481891

548716133 

 http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/tabid/170/ctl/Details/mid/2128/I

temID/2043/Default.aspx  

 

8. I Festival de Desporto e Ginástica Sénior  

               O I Festival de Desporto e Ginástica Sénior organizado pela RUTIS, decorreu no dia 30 

de Maio de 2015, no Parque da Zona Norte, em Almeirim. Estiveram presentes a Universidade 

da Terceira Idade de Abrantes, Assentis, Golegã, Grândola, CUTLA da Amadora e Ourém. Os 

diversos grupos demonstraram o que praticam nas aulas de desporto e ginástica da sua 

universidade e colocaram o público a fazer exercício físico, sempre com muita alegria à 

mistura. A tarde terminou com uma caminhada de 5 km. 

 

Ler mais em: 

 http://www.almeirinense.com/2015/05/30/encontro-do-desporto-senior-junta-mais-

de-300-pessoas/ 

 

9. III Congresso das Universidades e Academias Seniores 

                 Decorreu em Coimbra, a 24 de Fevereiro de 2015, com a coorganização da Apósenior 

de Coimbra, o III Congresso das Universidades e Academias Seniores, desta feita dedicado ao 

Turismo Sénior. Depois da Sessão de Abertura onde esteve presente o vereador da Acção 

Social da Câmara Municipal de Coimbra, Jorge Alves, deu-se início aos trabalhos com a 

apresentação de alguns projectos desenvolvidos pelas UTI na área do turismo. De salientar 

que, na parte da tarde, os participantes foram divididos em grupos onde trabalharam em 

workshops distintos cujos temas foram: “A sustentabilidade das Utis”, pelo Dr. Luís Jacob e 

http://www.uf-gvj.pt/noticias/226/
http://www.ovarnews.pt/santa-casa-da-misericordia-em-accao/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1394664150772207&story_fbid=1481891548716133
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1394664150772207&story_fbid=1481891548716133
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/tabid/170/ctl/Details/mid/2128/ItemID/2043/Default.aspx
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/KhanAcademy/tabid/170/ctl/Details/mid/2128/ItemID/2043/Default.aspx
http://www.almeirinense.com/2015/05/30/encontro-do-desporto-senior-junta-mais-de-300-pessoas/
http://www.almeirinense.com/2015/05/30/encontro-do-desporto-senior-junta-mais-de-300-pessoas/
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“Envelhecimento Activo”, pelo Dr. Ricardo Pocinho. Marcaram presença representantes de 35 

universidades seniores num total de 121 pessoas. 

 

 

Ler mais em: 

 http://atc.pt/index.php?oid=10457&op=all 

 http://salacia.blogs.sapo.pt/iii-congresso-nacional-das-academias-e-11425  

 

Foi apresentado no congresso o projecto desenvolvido pela Aidlearn 

com o apoio da RUTIS e da US de Benfica (Lisboa), intitulado  

“Cinage”, cinema feito por seniores. Os filmes feitos pelos seniores e 

a metodologia foram apresentados em diversas US do país. 

 

Ler:  

 http://cinageproject.eu/pt/ 

 http://cinageproject.eu/pt/news/784-news-58.html  

http://atc.pt/index.php?oid=10457&op=all
http://salacia.blogs.sapo.pt/iii-congresso-nacional-das-academias-e-11425
http://cinageproject.eu/pt/
http://cinageproject.eu/pt/news/784-news-58.html
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10. XII Encontro Nacional de Universidades Seniores 

As Universidades Seniores do país voltaram a juntar-se no seu 

IX Encontro nacional das Universidades que este ano se 

realizou em Miranda do Corvo. Numa parte da manhã 

dedicada à cultura, a bela localidade de Miranda do Corvo 

encheu-se com as bandeiras das diferentes universidades 

seniores. 1100 pessoas de todos os pontos do país 

participaram num almoço e lanche convívio e assistiram às 

diversas animações proporcionadas pela universidade 

anfitriã. Estiverem presentes 58 UTIs. 

Na passagem do testemunho, a Dra. Cristina Cruz, 

representante da Universidade de Miranda do Corvo fez a 

entrega à Professora Fátima Caracol, da Universidade Sénior 

de Mafra, a próxima que organizará o Encontro Nacional. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler mais em: 

 http://www.unisseixal.org/2015/06/07/xiv-encontro-nacional-das-universidades-

seniores-miranda-do-corvo-2015-06-06/ 

 http://actividadesenior.blogspot.pt/2015/06/encontro-nacional-das-universidades.html  

 

http://www.unisseixal.org/2015/06/07/xiv-encontro-nacional-das-universidades-seniores-miranda-do-corvo-2015-06-06/
http://www.unisseixal.org/2015/06/07/xiv-encontro-nacional-das-universidades-seniores-miranda-do-corvo-2015-06-06/
http://actividadesenior.blogspot.pt/2015/06/encontro-nacional-das-universidades.html
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11. I Gala de Arte e Talento Sénior 

            A I Gala de Arte e Talento Sénior realizou-se no Fórum Lisboa, no dia 5 de Novembro 

de 2015. Com este novo evento, a RUTIS pretendeu mostrar que os seniores também têm 

talento e não devem ter receio em mostrá-lo. Desde pintores, a escultores, a cantores e a 

actores, todo o tipo de arte era aceite. Nesta primeira edição, a RUTIS contou com um júri de 

peso: Luís Aleluia, Carla Andrino, Tó Romano, José Manuel e Joaquina Madeira. Para a 

apresentação contou com o conhecido Fernando Alvim. Este evento esteve aberto a qualquer 

pessoa com mais de 50 anos, independentemente de serem alunos ou não das universidades 

seniores. Assistiram ao evento mais de 600 pessoas que encheram o Fórum Lisboa. 

               Na parte da manhã várias universidades apresentaram os seus talentos, no qual se 

destaca a estreia da opereta da US de Vila de Conde sobre a vida de D. Pedro. A parte da tarde 

foi dedicada ao concurso de talentos. 

 



RUTIS -  Relatório de Actividades de 2015 e plano de actividades para 2016 

  

    

  Este evento teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Confederação Portuguesa do 

Voluntariado no âmbito do programa Lisboa, Capital Europeia do Voluntariado. 

 

 

 

Ler mais em: 

 http://www.oribatejo.pt/2015/10/28/rutis-organiza-i-gala-de-arte-e-talento-senior/ 

 http://rutises.wix.com/rutis#!sobre-1/c1lek 

 http://actividadesenior.blogspot.com/2015/10/i-gala-de-arte-e-talento-senior-5-de.html 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702880499945215.1073741829.1692061

541027111&type=3 

 http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015/detalhe-eventos-decorridos/article/i-gala-de-

arte-e-talento-senior 

 https://www.facebook.com/universidadeseniorgondomarusg/posts/821895721260708 

 http://ahttp://radiosim.sapo.pt/Detalhe.aspx?did=40434&fid=1317 

 lisboa.pt/203500/1/003717,000296/index.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=HaSkGByEA6A 

 http://am-lisboa.pt/203500/1/003717,000296/index.htm  

 

http://www.oribatejo.pt/2015/10/28/rutis-organiza-i-gala-de-arte-e-talento-senior/
http://rutises.wix.com/rutis#!sobre-1/c1lek
http://actividadesenior.blogspot.com/2015/10/i-gala-de-arte-e-talento-senior-5-de.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702880499945215.1073741829.1692061541027111&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702880499945215.1073741829.1692061541027111&type=3
http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015/detalhe-eventos-decorridos/article/i-gala-de-arte-e-talento-senior
http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015/detalhe-eventos-decorridos/article/i-gala-de-arte-e-talento-senior
https://www.facebook.com/universidadeseniorgondomarusg/posts/821895721260708
http://ahttp/radiosim.sapo.pt/Detalhe.aspx?did=40434&fid=1317lisboa.pt/203500/1/003717,000296/index.htm
http://ahttp/radiosim.sapo.pt/Detalhe.aspx?did=40434&fid=1317lisboa.pt/203500/1/003717,000296/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HaSkGByEA6A
http://am-lisboa.pt/203500/1/003717,000296/index.htm
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12. Reunião Magna 
 

Realizou-se em Almeirim, no dia 16 de Outubro  a IX Reunião Magna do 

Conselho Geral das Universidades Seniores portuguesas. Nesta reunião, foi 

entregue os diplomas e os dossiers de Membros de Excelência às Universidades 

presentes que alcançaram os  pressupostos necessários para fazerem parte da 

Rede de Excelência. Também foram entregues as medalhas de 10 anos da 

RUTIS, aos Membros da RUTIS que estão na rede desde o seu início. A Reunião 

Magna foi presidida pela US de Gondomar, Miranda do Corvo, Esmoriz e Lagos. 

Estiveram presentes 54 universidades seniores e 138 dirigentes. De manhã houve uma sessão 

de informação e formação com a presença do Doutor Ricardo Pocinho e dos atores Luis Aleluia 

e Noémia Costa, seguindo-se à tarde a ordem de trabalho prevista com a apresentação, 

debate e votação das diversas propostas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.caminhar.org/noticia_reuniao-magna_RUTIS.pdf
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13. Caminhadas solidárias para o envelhecimento activo 

A RUTIS organizou pela primeira vez as caminhadas solidárias para o envelhecimento activo 

que decorreram no dia 14 de Junho em diversos locais de Portugal. Participaram 14 

universidades num total de 1250 pessoas de todas as idades. 

 

Ler: 

 http://mun-aljustrel.pt/agenda/4310/caminhada-solidaria.aspx  

 

14. Abertura da RUTIS- LISBOA 
 

Conforme previsto no plano de actividades para 2015, a RUTIS abriu mais um pólo, 

desta feita, na capital. No pólo da RUTIS funciona também uma academia sénior: A academia 

RUTIS Lisboa e que conta já com 30 alunos. O local é bem central, na Rua Castilho, no espaço 

da Atmosfera M do Montepio. O pólo da RUTIS em Lisboa é o segundo da RUTIS, depois de 

em 2014 termos inaugurado a RUTIS Porto, que conta neste momento com 110 alunos.  

Estes dois pólos  servem para a RUTIS estar mais perto dos nossos membros das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mun-aljustrel.pt/agenda/4310/caminhada-solidaria.aspx
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15. Abertura de novas universidades 
 

A RUTIS continua com o seu trabalho de ajudar a abrir novas universidades, em 2015 

conseguimos criar 25 novas universidades, das quais 2 fora de Portugal (S. Petersburgo na 

Rússia e em Palmas, Brasil). Para a abertura da US de Mora foi assinado um protocolo entre a 

RUTIS e a autarquia local em que a RUTIS fica a coordenar diretamente está universidade. 

 

Fotos das inaugurações das US de Tio Tinto, Mação, Albergaria-a-Velha e Mora. 

 

  

 

16. Formação aos dirigentes 
 

A RUTIS realizou de 7 a 11 de Setembro o II Curso 

internacional de gestão de universidades seniores, que 

juntou 15 pessoas de 5 países diferentes. O curso teve a 

duração de 5 dias, decorreu na sede em Almeirim e incluiu 

a visita a diversas universidades seniores. 
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17. Projectos europeus e internacionais 
 

A RUTIS tem continuado a desenvolver diversos projectos internacionais, tendo visto em 

2015 sido aprovados mais dois novos projectos europeus. O programa “OPALESCE” do 

programa ERASMUS + no qual a RUTIS é a coordenadora institucional. Em Portugal de 40 

candidaturas apresentadas, apenas 4 foram aprovadas sendo uma delas a nossa. O outro 

projecto aprovado foi o “Digitally Innovative”. Ambas são sobre novas formas de ensinar os 

seniores. 

 

 

 

Distinções:  

1) Em 2015 foi concluído o projecto financiado parcialmente pelo fundo PRODER para a 

criação do Centro de Envelhecimento Activo, que foi considerado um caso de sucesso.  

Ver: http://www.charnecaribatejana.pt/casos-de-sucesso-com-o-nosso-apoio  

2) O projecto Grundtvig “Once Upon a time in… Europe”, gerido pelos nossos técnicos, 

foi considerado pela comissão europeia um projecto “Estrela” e um projecto de 

“Sucesso”, distinção atribuída apenas a 5% dos projectos. 

Ver: 

http://www.voluntariosdaleitura.org/index.php?s=destaques&id=54&title=Distincao

_Europeia_para_a_RUTIS  

 

 

 

 

 

 

http://www.charnecaribatejana.pt/casos-de-sucesso-com-o-nosso-apoio
http://www.voluntariosdaleitura.org/index.php?s=destaques&id=54&title=Distincao_Europeia_para_a_RUTIS
http://www.voluntariosdaleitura.org/index.php?s=destaques&id=54&title=Distincao_Europeia_para_a_RUTIS
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À parte destes projectos a RUTIS tem continuado a disseminar a nossa metodologia por 

todo o mundo, tendo os seus técnicos participado em diversos congressos e seminários 

internacionais, em Espanha, Rússia, Polónia, Brasil, Itália e Grécia. 

  

18. Sessões de divulgação e informação 

 
A RUTIS tem continuado o seu papel de divulgar junto dos seniores de informações que 

lhes podem ser vantajosas e úteis para o seu dia-a-dia. Estas sessões são realizadas em 

parceria com entidades públicas e privadas. Nestas acções temos contado com o apoio da 

Rádio SIM (rádio nacional dedicada ao público sénior) para a sua difusão. 

 

- Entidades públicas: 

 Policia de Segurança Pública – Cuidados com a segurança diária e com burlas 

 Guarda Nacional Republicana – Prevenção rodoviária para seniores 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil – Protecção civil e individual 

 Comissão Nacional de Eleições – Campanha para as eleições legislativas 

 Direcção Geral de Saúde – Promoção do portal do utente 

 Fundação para a Ciência e Tecnologia  - Promoção das novas tecnologias 
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- Entidades privadas: 

 Fundação PT – Internet segura 

 EDP – Divulgação da tarifa social 

 Liga Portuguesa contra o cancro – Prevenção do cancro 

 Montepio – Iliteracia financeira 

 Museu dos descobrimentos – Aulas de história de Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler 

 

 http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/Forma%C3%A7%C

3%A3oaoSegmentoS%C3%A9nior.aspx  

 http://ecosdemesaofrio.info/peso-da-regua-gnr-sensibiliza-universidade-senior-

sobre-violencia-domestica/  

 http://jornaldascaldas.com/acao-de-sensibilizacao-sobre-burlas-na-universidade-

senior  

 http://www2.cm-evora.pt/pel/Acoes_educacao_detalhe.asp?mnuId=124 (anexo) 

http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/Forma%C3%A7%C3%A3oaoSegmentoS%C3%A9nior.aspx
http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educa%C3%A7%C3%A3o/Forma%C3%A7%C3%A3oaoSegmentoS%C3%A9nior.aspx
http://ecosdemesaofrio.info/peso-da-regua-gnr-sensibiliza-universidade-senior-sobre-violencia-domestica/
http://ecosdemesaofrio.info/peso-da-regua-gnr-sensibiliza-universidade-senior-sobre-violencia-domestica/
http://jornaldascaldas.com/acao-de-sensibilizacao-sobre-burlas-na-universidade-senior
http://jornaldascaldas.com/acao-de-sensibilizacao-sobre-burlas-na-universidade-senior
http://www2.cm-evora.pt/pel/Acoes_educacao_detalhe.asp?mnuId=124
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19. Apoio à investigação 

                A RUTIS tem dado, desde a sua fundação, todo o apoio a estudos académicos e 

científicos sobre o envelhecimento activo e sobre as universidades seniores. Em 2015, dos 

diversos estudos em que colaboramos destacamos dois. A tese de doutoramento do doutor  

Ricardo Pocinho na Universidade de Valência (Espanha), “Seniores em contexto de 

aprendizagem: caracterização e efeitos psicológicos nos alunos das Universidades Seniores 

em Portugal” e a tese de mestrado do Mestre Bruno Rebelo do ISCTE, “Universidades 

Seniores. Uma visão sobre o envelhecimento ativo”, que resultaram na publicação de dois 

livros. Também apoiamos o livro sobre o impacto pessoal e social da US de Ferreira de Zêzere 

e outro, desenvolvido pela RUTIS sobre “Memórias da nossa vida” (anexo). 

          Internamente a RUTIS fez um questionário de satisfação e motivação aos nossos 

professores, cujo resultado será apresentado no nosso congresso de 2016. 

 

20. Reconhecimento das universidades seniores 

A RUTIS tem continuado na sua demanda pelo 

reconhecimento oficial das universidades seniores 

em Portugal tendo para isso desenvolvido diversos 

contactos com entidades públicas, deputados e 

membros do governo, como o Ex-Ministro Mota Soares, o Ministro Vieira da Silva e a 

presidente do Instituto da Segurança Social, Ana Clara Birrento. Inclusive criamos uma petição 

publica para o reconhecimento oficial que já conta com 4.000 assinaturas.  

Ver site http://rutises.wix.com/peticao  

http://rutises.wix.com/peticao
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21. Cartão de aluno e rede de parceiros 
 

A RUTIS continua a emitir o cartão nacional de aluno 

sénior, que possibilita o acesso com condições especiais 

a uma série de serviços, produtos e estabelecimentos 

como hotéis, empreendimentos turísticos, serviços 

médicos e sociais, museus, viagens, etc. A lista de 

parceiros está acessível em www.maisenior.info.  

 

22. Recursos humanos e responsabilidade social interna 
 
A RUTIS terminou o ano de 2015 com os seguintes recursos humanos, além dos órgãos 
sociais: 

Na sede: 

 Dulce Mota, Licenciada em Comunicação, Relações Públicas da RUTIS 
 Giselle Janeiro, Licenciada em Gerontologia, Gerontóloga da RUTIS 
 Ana Leonor, Licenciada em Economia, Economista da RUTIS 
 

  Nos pólos:  
 Marlene Pires, Licenciada em Recursos Humanos, Coordenadora da RUTIS Porto 

 Mónica Valle, Mestre em Ciências da Cultura e Comunicação, Coordenadora da RUTIS Lisboa 

 Joaquina Salgueiro, Mestre em Educação Social, Coordenadora da US de Mora / RUTIS 

 Sara Oliveira, Licenciada em Gerontologia, Coordenadora da US de Esmoriz / RUTIS 

A nível de responsabilidade social interna a RUTIS tem tomado as seguintes medidas: 

 Oferta de seguro de saúde dental  

 Pagamento integral dos dias de baixa médica, até 5 dias 

 Oferta de aulas de pilates, uma vez por semana em horário laboral, na sede da RUTIS 

 Possibilidade de trabalhar em casa, por motivo de assistência à família 

 Apoio á continuação dos estudos pós-graduados 

23. Parcerias e instituições  

A RUTIS participa nas seguintes redes/grupos:  
 Membro do Conselho Económico e Social do Estado Português  

 Membro da direcção da Confederação Portuguesa do Voluntariado  

 Membro da EAEA (Associação Europeia para a Educação de Adultos)  

 Membro da Rede TIC e Sociedade promovida pela FCT.  

 Membro da CNIS e do Conselho Local de Acção Social de Almeirim 

  Integrou pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2012 a Comissão de Acompanhamento 

das actividades do AEEASEG (Ano Europeu do Envelhecimento Activo, 2012)  

 Conselho Consultivo da Missão Continente 

http://www.maisenior.info/
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Principais parceiros: 
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Plano de actividades para 2016 

O plano de actividades da RUTIS para 2016 prevê a realização das seguintes actividades: 

 

 Reunião Magna 

 4 festivais de música sénior 

 3 Festivais de Teatro Sénior 

 2 Festivais de Dança Sénior 

 Comemorações do dia nacional das UTIs 

 1 Concurso de Cultura Geral 

 1 Concurso de talentos seniores 

 1 Caminhadas solidárias 

 1 Gala de desporto e ginástica sénior 

 

 Pretendemos chegar aos 280 membros e 40.000 alunos seniores. 

 Pretendemos chegar às 110 universidades certificadas 

 Pretendemos concluir os projectos europeus em curso e desenvolver novos. 

 Criar um curso de formação on-line para os professores 

 Fazer um estudo sobre a organização das UTIs e sobre a motivação dos professores 

 Desenvolver o novo site e o programa de gestão das universidades seniores. 

 Criar roteiros de turismo sénior  

 

 

 

 


