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Orçamento GeralOrçamento GeralOrçamento GeralOrçamento Geral    

DepartamentosDepartamentosDepartamentosDepartamentos ResponsávelResponsávelResponsávelResponsável Despesas Despesas Despesas Despesas ReceitasReceitasReceitasReceitas
Presidência Nuno Reis 1.535.661,95 €  1.760.902,42 €  

Cultural e Tradições Académicas Vitor Campos 48.638,39 €      3.533,87 €        

Comunicação e Imagem Diana Silva 19.376,70 €      -  €                

Gestão de Associados & Marketing Nuno Macedo 45.582,10 €      222.530,25 €     

Pedagógico Joana Domingues 11.037,80 €      3.000,00 €        

Assessoria Jurídica João Pinheiro 10.089,40 €      -  €                

Administração Interna Luís Félix & João Carvalho 62.897,98 €      2.973,77 €        

Saídas Profissionais e Empreendedorismo Martinho Aragão 105.291,52 €     79.063,53 €      

Desportivo Carlos Martins 187.200,19 €     108.975,00 €     

Futsal Federado S.C.Braga/AAUM João Pinheiro 126.692,73 €     91.055,00 €      

Recreativo André Wilson 866.533,98 €     884.538,00 €     

Social Vânia Cruz 38.922,17 €      2.445,50 €        

Voluntariado Márcia Gonçalves 1.290,00 €        -  €                

Secretariado & Formação Rui Oliveira 3.862,00 €        -  €                

Informático Luís Félix 4.913,00 €        -  €                

Núcleos João Rocha 17.992,00 €      150,00 €           

Pós Graduação Ana Rita Silva 3.554,52 €        5.105,00 €        

Transportes Braga-Guimarães João Pinheiro 238.567,00 €     259.124,00 €     

Transportes AAUM João Pinheiro 99.281,16 €      75.360,00 €      

Concessões João Pinheiro 13.800,00 €      127.562,55 €     

Financeiro João Pinheiro 121.293,08 €     29.000,00 €      

Clientes / Fornecedores / Outros D.C 2017 João Pinheiro 601.026,90 €     386.135,16 €     

Clientes / Fornecedores Futsal 2017 João Pinheiro 91.687,78 €      80.304,92 €      

Rádio Universitária do Minho Vasco Leão 494.751,56 €     494.751,56 €     

CFJ Inês Dias -  €                -  €                

Mesa RGA Sofia Alcaide 500,00 €           -  €                

Receitas Diversas João Pinheiro -  €                133.933,38 €     

TOTALTOTALTOTALTOTAL 4.750.443,91 € 4.750.443,91 € 

SALDOSALDOSALDOSALDO  
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PresidênciaPresidênciaPresidênciaPresidência    

 

IIII    

 

 

ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    de Departamentode Departamentode Departamentode Departamento    

Nuno Reis 

Rui Gonçalves, João Pinheiro e Marta Campos 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da Atividade: Política EducativaNome da Atividade: Política EducativaNome da Atividade: Política EducativaNome da Atividade: Política Educativa    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Divulgação e despesas inerentes à política educativa nacional; 

- Despesas relativas às campanhas que serão realizadas de encontro à resolução de 

diversos problemas estudantis. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Representação Estudantil 2.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Política 
Educativa

    

 

Nome da Atividade: Conselho Municipal de JuventudeNome da Atividade: Conselho Municipal de JuventudeNome da Atividade: Conselho Municipal de JuventudeNome da Atividade: Conselho Municipal de Juventude    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Participação no Concelho Municipal da Juventude no sentido de desenvolver projetos 

de parcerias com várias associações juvenis no município. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da Atividade: Comissão EleitoralNome da Atividade: Comissão EleitoralNome da Atividade: Comissão EleitoralNome da Atividade: Comissão Eleitoral    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Representa as despesas relativas à eleição dos órgãos de governo da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/06/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Boletins de voto 550,00 €

Alimentação 50,00 €

Deslocações 25,00 €

Fotocópias 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 725,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Comissão 
Eleitoral

    

 

Nome da Atividade: Apoio Extraordinário de TransportesNome da Atividade: Apoio Extraordinário de TransportesNome da Atividade: Apoio Extraordinário de TransportesNome da Atividade: Apoio Extraordinário de Transportes    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apoios pontuais a atividades de elevado interesse académico ou relevantes num 

contexto Regional/Nacional nomeadamente a Unidades Culturais da UM (ex: MNS); 

- Atividades de escolas da região relacionadas com a UM, etc. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Apoio Extraordinário Transportes 500,00 €

TotalTotalTotalTotal 500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Apoio 
Extraordinário

 

 

Nome da Nome da Nome da Nome da Atividade: Aniversário AAUMAtividade: Aniversário AAUMAtividade: Aniversário AAUMAtividade: Aniversário AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Comemorar o aniversário da Associação Académica da Universidade do Minho junto 

da comunidade académica e parceiros. 
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da Atividade: SiNome da Atividade: SiNome da Atividade: SiNome da Atividade: Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001stema de Gestão da Qualidade ISO 9001stema de Gestão da Qualidade ISO 9001stema de Gestão da Qualidade ISO 9001    

 

Objetos específicosObjetos específicosObjetos específicosObjetos específicos    

- Garantir a melhoria da gestão interna e melhoria de avaliação dos serviços da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Consultoria Certificação 3.751,53 €

Manutenção Certificação 615,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.366,53 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

SGQ

 

 

Nome da Atividade: Nova Sede AAUMNome da Atividade: Nova Sede AAUMNome da Atividade: Nova Sede AAUMNome da Atividade: Nova Sede AAUM    

 

Esta atividade Esta atividade Esta atividade Esta atividade já se realizou em anos anteriores?já se realizou em anos anteriores?já se realizou em anos anteriores?já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 
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Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Nova sede AAUM 1.409.882,42 € Nova sede AAUM 1.409.882,42 €

TotalTotalTotalTotal 1.409.882,42 € TotalTotalTotalTotal 1.409.882,42 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Nova Sede

 

 

Nome da Atividade: Despesas e Receitas CorrentesNome da Atividade: Despesas e Receitas CorrentesNome da Atividade: Despesas e Receitas CorrentesNome da Atividade: Despesas e Receitas Correntes    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicoespecíficoespecíficoespecíficossss    

- Garantir todo o bom funcionamento das despesas correntes da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Vencimentos e Encargos 16.400,00 € CGD 45.000,00 €

Relatório e Contas 500,00 € IPDJ-PAE 129.000,00 €

Jantar Funcionários 600,00 € Subsídio UM 70.000,00 €

Jantar Tomada de Posse 3.300,00 € Plafond SASUM 7.000,00 €

Outras despesas 300,00 € Bilheteira Online 20,00 €

Contrato Programa RUM 70.000,00 € Apoio Extraordinário UM 100.000,00 €

Tomada de Posse 738,00 €

Reitoria 500,00 €

Ofertas funcionários 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 92.538,00 € TotalTotalTotalTotal 351.020,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas e 
Receitas 
Correntes
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Nome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Assegurar toda a representatividade da AAUM junto das diversas entidades.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 8.000,00 €

Alimentação 2.000,00 €

Comunicações 650,00 €

TotalTotalTotalTotal 10.650,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

 

Nome da Atividade: Outras AtividadesNome da Atividade: Outras AtividadesNome da Atividade: Outras AtividadesNome da Atividade: Outras Atividades    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Outras atividades 15.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 15.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
ActividadeActividadeActividadeActividade

Outras 
Atividades

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Metodologias/ AçõesMetodologias/ AçõesMetodologias/ AçõesMetodologias/ Ações    

− Reuniões Periódicas 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 2 1 

Apoio Técnico 2 1 

Voluntários 30 5 

 

 

Meios Técnicos/ Material necessárioMeios Técnicos/ Material necessárioMeios Técnicos/ Material necessárioMeios Técnicos/ Material necessário    

− P.A 

− Micro 

− Autocarro 

− Papel 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar        

Será necessário todo este material para a execução das atividades em cima referidas. 
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PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/ protocolos de parceria?se a realização de contratos/ protocolos de parceria?se a realização de contratos/ protocolos de parceria?se a realização de contratos/ protocolos de parceria? Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

MEO Vários 

Novo Banco Vários 

UNICER Vários 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 29 6 

Estrangeiros 1 0 

Participantes 
Nacionais 60 50 

Estrangeiros 5 10 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Braga Vários 

Braga Guimarães Azurém Sede AAUM 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Através de acompanhamento de processos de inquéritos e de relatórios. 



 

Cultural e Tradições AcadémicasCultural e Tradições AcadémicasCultural e Tradições AcadémicasCultural e Tradições Académicas    

 

I 

 

 

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Vítor Campos 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Manter e estimular a participação da comunidade académica nas tradições da 

Academia Minhota, aproximando a cultura aos estudantes;  

− Promover a cultura junto dos estudantes, potenciando os recursos que a 

Universidade dispõe/oferece; 

− Despertar nos estudantes a vontade de viver, criar e sentir a história e a cultura 

de uma academia em constante definição; 

− Marcar uma presença efetiva nos momentos de receção dos novos alunos, 

assim como de despedida dos estudantes finalistas; 

− Promover o convívio entre os estudantes através da participação nas atividades; 

− Reforçar a aproximação dos Grupos Culturais às cidades de Braga e 

Guimarães; 

− Promover uma melhor relação e cooperação entre os grupos culturais; 

− Divulgar e cooperar com os grupos culturais; 

− Preservar e fomentar as tradições académicas da Academia. 

 

 

II 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: DJ@UMDJ@UMDJ@UMDJ@UM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Realizar um concurso de DJ’s para os alunos da Universidade do Minho; 
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- Promover o trabalho e talento dos alunos participantes ao público em geral; 

- Oferecer aos participantes uma experiênciapróxima da realidade profissional a 

culminar numa atuação na Receção ao Caloiro; 

- Promover o convívio entre os estudantes ao longo da atividade. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Concurso de DJ´s aberto a todos os alunos. É composto por duas eliminatórias e uma 

final, da qual sai um vencedor que recebe, assim, o direito a atuar no palco da Receção 

ao Caloiro. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 19/02/2018 

Data de conclusão das ações: 12/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 55,35 €

TotalTotalTotalTotal 55,35 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

DJ@UM

    

 

Nome da atividade: UMpluggedNome da atividade: UMpluggedNome da atividade: UMpluggedNome da atividade: UMplugged    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Realizar um concurso de bandas formadas por alunos da Universidade do Minho; 

- Proporcionar aos participantes uma experiência no mundo da música a um nível 

profissional, que poderá resultar da gravação de um tema junto da promotora do 

evento e numa atuação nas Monumentais Festas do Enterro da Gata; 

- Potenciar e exibir o talento dos alunos e respetivas bandas participantes junto dos 

estudantes da Academia, assim como da comunidade em geral; 
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- Promover o convívio entre todos os presentes ao longo da atividade; 

- Promover o talento e o gosto pela música no contexto universitário. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Concurso de bandas de garagem para todos os estudantes, com o intuito de apoiar e 

promover as competências destes nesta área. É composto por duas eliminatórias e 

uma final, da qual sai um vencedor que recebe de prémio a gravação de um tema junto 

da promotora do evento, assim como o direito a atuar no palco das Monumentais 

Festas do Enterro da Gata. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 19/02/2018 

Data de conclusão das ações: 12/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Luz e Som 1.200,00 €

Divulgação 55,35 €

Alimentação 100,00 €

Material Diverso 30,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.385,35 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Umplugged

 

 

Nome da atividade: Serenatas VelhasNome da atividade: Serenatas VelhasNome da atividade: Serenatas VelhasNome da atividade: Serenatas Velhas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Dar as boas-vindas aos novos alunos; 

- Iniciar as comemorações da “Receção ao Caloiro”; 

- Homenagear e conhecer a cidade de Guimarães. 
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Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade realiza-se no início das festas de Receção ao Caloiro, marcando a 

abertura das mesmas.  

O Grupo de Fados da Universidade do Minho inicia a atuação no Largo da Oliveira 

seguindo-se um cortejo num coche onde se realizam as serenatas às donzelas, em 

pontos importantes da cidade de Guimarães como o Centro de Arte e Recreio.  

No final do cortejo o GFSUM regressa ao Largo da Oliveira onde atuam, mais uma vez, 

para todos os estudantes presentes, finalizando-se, assim, as Serenatas Velhas. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 25/09/2018 

Data de conclusão das ações: 09/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Som e Luz 370,00 €

Alimentação 150,00 €

Charrette 492,00 €

Transporte 2.290,00 €

Licenças 243,21 €

TotalTotalTotalTotal 3.545,21 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Serenatas 
Velhas

 

 

Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:    InsígniasInsígniasInsígniasInsígnias    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Organizar e coordenar uma campanha de venda das Insígnias para os estudantes; 

- Procurar apoios e financiamentos para realizar uma distribuição das Insígnias ao 

menor custo possível para os estudantes. 
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- Lutar ainda pela preservação da cultural académica e do traje da Associação 

Académica da Universidade do Minho, ao manter um Tricórnio como elemento 

fulcral da Insígnia. 

    

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade terá dois grandes momentos de ação. O primeiro momento será 

aquando da realização das inscrições para as encomendas das Insígnias, em que é 

designado uma época de cerca de três semanas de duração para o mesmo efeito. O 

segundo momento será aquando a distribuição das referidas encomendas aos alunos, 

em que é designado uma época de cerca de duas semanas para o mesmo efeito. Para 

realizar as referidas ações, poderá ser necessária a contratação de uma funcionária. 

    

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 16/03/2018 

Data de conclusão das ações: 27/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 199,26 € Patrocínio 1.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 199,26 € TotalTotalTotalTotal 1.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Insígnias

 

 

Nome da atividade: Imposição de Insígnias e Missa de FinalistasNome da atividade: Imposição de Insígnias e Missa de FinalistasNome da atividade: Imposição de Insígnias e Missa de FinalistasNome da atividade: Imposição de Insígnias e Missa de Finalistas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Realizar uma cerimónia em que são colocadas as respetivas Insígnias nos 

finalistas; 
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- Brindar os finalistas com a melhor forma de despedida, onde os familiares e 

amigos possam assistir ao momento que culmina com o fim do percurso 

universitário; 

- Bênção das insígnias; 

- Manter e promover uma tradição académica de homenagem aos finalistas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Imposição de Insígnias é uma cerimónia solene que funciona como última 

homenagem a todos os alunos que se encontram no término do seu percurso 

académico, sendo-lhes colocadas as respetivas insígnias. Na Missa de Finalistas são 

benzidas as Insígnias dos participantes. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/05/2018 

Data de conclusão das ações: 18/05/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Arranjos Florais 30,00 € Exclusividade Fotográfica 400,00 €

Cadeiras 2.952,00 €

Som 1.700,00 €

Transporte de cadeiras 246,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.928,00 € TotalTotalTotalTotal 400,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Insígnias e 
Missa de 
Finalistas

    

 

Nome da atividade: Cortejo AcadémicoNome da atividade: Cortejo AcadémicoNome da atividade: Cortejo AcadémicoNome da atividade: Cortejo Académico    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apresentar cada curso através de um carro alegórico e de uma atuação alusiva ao 

tema do Enterro da Gata; 
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- Proporcionar um momento de diversão e espírito académico entre a comunidade 

da nossa Academia; 

- Oferecer aos finalistas mais um momento de despedida. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Cortejo pela cidade de Braga, onde cada curso apresenta um carro/camião decorado 

em função do tema do Enterro da Gata. Os novos alunos fazem uma apresentação 

perante a cidade de Braga, servindo também como última homenagem a todos os 

alunos que se encontram no término do seu percurso académico, com a presença de 

todos os colegas de curso, assim como familiares e amigos. Momento de celebração 

para todos os alunos, na medida em que representa o fechar de um ciclo, tanto para os 

finalistas como para os alunos do primeiro ano. Representa um dos momentos altos 

das Monumentais Festas do Enterro da Gata. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anteriores? ? ? ? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 09/05/2018 

Data de conclusão das ações: 23/05/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Prémios Cortejo 500,00 €

Carros Alegóricos 1.750,00 €

Transporte 2.380,00 €

Bombeiros 240,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.870,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Cortejo 
Académico

 

 

Nome da atividade: TerçasNome da atividade: TerçasNome da atividade: TerçasNome da atividade: Terças----Feiras AcadémicasFeiras AcadémicasFeiras AcadémicasFeiras Académicas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover o tema social do Enterro da Gata; 
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- Divulgar os vários grupos culturais da Universidade do Minho; 

- Fomentar o convívio entre os alunos e grupos culturais; 

- Dar o mote para as Monumentais Festas do Enterro da Gata. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A terça-feira académica é uma festividade que representa a proximidade das 

Monumentais Festas do Enterro da Gata, realizando-se na semana anterior a este 

evento. Esta atividade tem intuito promover o traje académico e também o tema do 

Enterro da Gata, onde ocorrem sorteios que têm como prémio um bilhete geral para o 

evento. Promove também o espírito cultural e musical devido à participação dos 

grupos culturais que vão ao longo do percurso a cantar as suas músicas. O percurso 

inicia-se na rotunda da Universidade do Minho estendendo-se até à sede da AAUM em 

Braga, realizando-se serenatas durante esse percurso. Após a chegada à sede da 

AAUM, a noite continua com festa no Bar Académico onde são realizados os sorteios 

referidos. Este ano, será estendida esta atividade à cidade de Guimarães. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/05/2018 

Data de conclusão das ações: 15/05/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 470,00 €

Deslocações 40,00 €

Divulgação 110,70 €

Licenças 35,00 €

TotalTotalTotalTotal 655,70 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Terças- 
Feiras 

Académicas

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Serenata e VelórioSerenata e VelórioSerenata e VelórioSerenata e Velório    
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Objetivos eObjetivos eObjetivos eObjetivos específicosspecíficosspecíficosspecíficos    

- Inicio das Monumentais Festas do Enterro da Gata, simulando o funeral da dita; 

- Homenagear a cidade de Braga; 

- Manter esta atividade como uma das mais importantes para a Academia Minhota, 

que em contexto praxístico tem um momento com grande simbolismo, o traçar das 

capas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Atividade emblemática e simbólica que marca o início das Monumentais Festas do 

Enterro da Gata. Funeral lúdico da Gata, em que um grupo de alunos da Universidade 

do Minho carrega o caixão desde a estação de comboios até ao Largo do Paço. No final 

o Grupo de Fados da Universidade do Minho sobe ao palco em frente à reitoria para a 

realização da Monumental Serenata. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 04/05/2018 

Data de conclusão das ações: 17/05/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material Cénico 691,88 €

Alimentação 1.150,00 €

Deslocações 20,00 €

Licenças 220,00 €

Transporte 1.245,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.326,88 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Serenata e 
Velório

 

 

Nome da atividade: 1º de DNome da atividade: 1º de DNome da atividade: 1º de DNome da atividade: 1º de Dezembroezembroezembroezembro    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    
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- Preservar uma tradição académica comum à cidade de Braga; 

- Homenagear os heróis de 1640 em nome dos alunos da Academia Minhota; 

- Dar a conhecer a valia e o talento dos vários Grupos Culturais da Universidade do 

Minho; 

- Promover o convívio e a cooperação entre os Grupos Culturais; 

- Estimular a cultura dentro da nossa Academia. 

 

Breve desBreve desBreve desBreve descrição da atividadecrição da atividadecrição da atividadecrição da atividade    

Récita em homenagem aos heróis de 1640 na qual atuam os grupos culturais da 

Universidade do Minho. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/11/2018 

Data de conclusão das ações: 08/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Autocarros 195,00 € Bilheteira 1.680,00 €

Divulgação 110,70 € Alimentação 453,87 €

Número Único 1.033,79 €

Bebidas 453,87 €

Luz e Som 430,50 €

Alimentação 1.060,00 €

Espaço 2.950,00 €

SPA e IGAC 250,00 €

Comissões BOL 0,00 €

Despesas Diversas 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 6.683,86 € TotalTotalTotalTotal 2.133,87 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1º Dezembro

 

 

Nome da atividade: LatadaNome da atividade: LatadaNome da atividade: LatadaNome da atividade: Latada    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Homenagear e dar a conhecer aos novos estudantes a cidade de Guimarães;  

- Melhorar a inserção dos novos alunos na Academia; 

- Proporcionar um momento de diversão e convívio aos mais recentes estudantes.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A atividade realiza-se na quarta-feira da “Receção ao Caloiro”, em que os alunos 

percorrem uma das principais artérias da cidade de Guimarães com latas e diversos 

materiais, fazendo coreografias e cantando músicas próprias do curso. Sendo a 

primeira grande atividade de cariz cultural, é importante transmitir o forte espírito 

académico da nossa Universidade. A atividade culmina numa atuação dos caloiros. 

 

EEEEsta atividade já se realizou em anos anteriores? sta atividade já se realizou em anos anteriores? sta atividade já se realizou em anos anteriores? sta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 26/09/2018 

Data de conclusão das ações: 19/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material Diverso 50,00 €

Bombeiros 132,90 €

Policiamento 0,00 €

Licenças 17,88 €

Transporte 5.208,00 €

TotalTotalTotalTotal 5.408,78 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Latada

 

 

Nome da atividade: Cabido de CardeaisNome da atividade: Cabido de CardeaisNome da atividade: Cabido de CardeaisNome da atividade: Cabido de Cardeais    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    
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Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Apoio 500,00 €

TotalTotalTotalTotal 500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Cabido de 
Cardeais

 

 

Nome da atividade: Subsídio a Grupos CulturaisNome da atividade: Subsídio a Grupos CulturaisNome da atividade: Subsídio a Grupos CulturaisNome da atividade: Subsídio a Grupos Culturais    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Extraordinário 1.500,00 €

PGCUM 11.000,00 €

Transportes 3.500,00 €

TotalTotalTotalTotal 16.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Subsídio a 
Grupos 

Culturais

 

 

Nome da atividade: A UM vai ao S. JoãoNome da atividade: A UM vai ao S. JoãoNome da atividade: A UM vai ao S. JoãoNome da atividade: A UM vai ao S. João    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Promover a Academia Minhota através dos seus grupos culturais; 

- Proporcionar à cidade de Braga a vivência do espírito académico através da 

atuação de grupos culturais; 
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- Mostrar o interesse da AAUM por esta festa popular. 

 

Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da atividadeatividadeatividadeatividade    

“A UM vai ao S.João” é uma atividade inserida no programa “ São João de Braga 2018” 

que pretende dar a conhecer à população Bracarense os grupos culturais da nossa 

Academia, através de atuações em diferentes pontos da cidade. 

    

Esta atividade já sEsta atividade já sEsta atividade já sEsta atividade já se realizou em anos anteriores? e realizou em anos anteriores? e realizou em anos anteriores? e realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 16/06/2018 

Data de conclusão das ações: 30/06/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Sarau CulturalSarau CulturalSarau CulturalSarau Cultural    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Integração dos novos na Academia Minhota; 

- Dar ao conhecer aos novos membros o contexto cultural da universidade; 

- Fomentar a cultura dos membros da Academia. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Atividade realizada no início das atividades letivas, destinado aos novos alunos. Trata-

se de um espetáculo em que os grupos culturais apresentam o seu trabalho. 

    

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização 

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 19/09/2018 

Data de conclusão das ações: 03/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento 
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Som e Luz 740,00 €

Transporte 190,00 €

TotalTotalTotalTotal 930,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Sarau Cultural

 

 

Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Deslocações 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 2 7 

Apoio Técnico 30 20 

Voluntários 50 45 
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Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Flyers, cartazes e toalhetes para divulgação de atividades 

− Carrinhas e autocarros para deslocação dos participantes das atividades 

− Material de som, de luz e de palco para todas as atividades que envolvam 

espetáculos de música 

− Fitas, plástico e impressoras para a realização de credenciais dos organizadores 

das atividades 

− Policiamento para a segurança pública e segurança de multidões nas atividades 

mais afluentes 

− Gradeamento para a delimitação de perímetros nas atividades ao ar-livre 

− Cadeiras 

− Material alegórico para a decoração e enfeites de vários momentos tradicionais 

− Veículos de transporte especiais para momentos tradicionais mais exclusivos 

como, por exemplo, um camião no Cortejo Académico, e também uma charrete nas 

Serenatas Velhas 

− Profissionais responsáveis por limpeza de ruas para atividades mais afluentes ao 

ar livre, como Latada e Cortejo 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar    

Para a divulgação das diversas atividades do departamento, o site da AAUM, a RUM e 

as redes sociais, serão instrumentos essenciais. 

Mais ainda, visando uma maior adesão às atividades "UMplugged" e "DJ@UM", 

especialmente esta última, vamos investir também em cartazes, flyers e toalhetes 

para tabuleiros de cantina. Procuramos também ajuda das diversas publicações 

académicas para atingir uma maior panóplia de estudantes. 

Para assegurar a qualidade dos eventos, serão necessários tanto o material 

apropriado para tal como os técnicos especializados. Indiretamente está também 

incluído o transporte de tais materiais e técnicos. 

O intuito das Terças-feiras Académicas é simultaneamente consciencializar os 

estudantes do tema do Enterro da Gata e simbolizar a contagem decrescente para o 
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mesmo. Caraterizam-se por festas nos bares académicos onde, de entre os trajados, 

são sorteados bilhetes gerais para o Enterro da Gata.  

Anteriormente a este convívio, existe um desfile pelas ruas onde são cantadas 

serenatas, pelos Grupos Culturais da UM, ao ar livre às populações das cidades que 

nos acolhem. Pressupõem-se a exposição de uma capa/peça de roupa preta das 

pessoas que pretendem a serenata. O trajeto percorrido neste cortejo estende-se 

desde o Largo dos Peões até ao Bar Académico. Este ano contamos que a atividade se 

estenda também aos alunos na cidade de Guimarães. 

O Velório, a realizar-se anteriormente as Serenatas, tem por tradição um desfile que 

requer o aluguer de vestes específicas bem como um peluche e caixão que simbolizem 

uma cerimónia fúnebre da gata.  

A atividade inicia-se com o transporte dos participantes e do material envolvido no 

desfile até Ferreiros. Aqui, usam o comboio e partem desde a estação e percorrem o 

percurso desde aí até ao Largo do Paço, junto à Reitoria da Universidade do Minho. 

Esta atividade é acompanhada pela Polícia de Segurança Pública e são entoados 

cânticos caraterísticos. Simultaneamente é distribuído o "Testamento da Gata" pelos 

espectadores. Esta publicação consiste numa crítica social da atualidade e, em 

particular, da realidade da Academia Minhota. 

Dada por terminada a intervenção dos participantes do Velório, chega a hora de se 

realizar as Serenatas, que são marcadas pela atuação do Grupo de Fados. Esta 

atividade tem também um paralelismo para um simbolismo praxístico que é o 

momento em que traçam as capas dos trajes dos novos alunos da Universidade. 

A Cerimónia de Imposição de Insígnias consiste no celebrar do fim do percurso 

académico dos finalistas. Esta cerimónia conta com a presença das madrinhas e/ou 

padrinhos de curso, bem como dos familiares. A atividade realiza-se simultaneamente 

no Pavilhão Desportivo, em Braga, e na Nave Central da Escola de Engenharia, em 

Guimarães. 

No início da tarde realiza-se a Missa de Imposição de Insígnias, coordenada pela 

Pastoral de Braga, no Parque da Ponte. Uma vez que este espaço tem de ser adaptado 

para a realização deste evento, esta atividade carece da necessidade de cadeiras, 

sistema de som e um palco, bem como alguns elementos decorativos. 

O Monumental Cortejo das Festividades do Enterro da Gata é um momento simbólico 

transcendente a diversos graus escolares. Para os novos alunos é o celebrar do 
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primeiro ano passado no seio desta Universidade e um marco no seu início nos 

costumes da Academia. Para os finalistas é o culminar dos anos de estudo e a sua 

última oportunidade de deixarem a sua marca e viverem na plenitude as tradições 

académicas. Os alunos dos demais graus aproveitam esta atividade ao construírem os 

carros alegóricos dos respetivos cursos e ajudando ao convívio proporcionado nesta 

experiência. 

A realização desta atividade pressupõe contactos com as diferentes instituições 

municipais pois, para a realização da mesma, é necessário que a PSP assegure o corte 

das estradas e que a AGERE realize a sua limpeza. Para melhor o desenrolar da 

atividade devem ser colocadas grades em pontos específicos do percurso. 

Quer para o Cortejo como as Serenatas são necessários transportes para os alunos de 

Guimarães poderem participar. O inverso acontece para as Serenatas Velhas e a 

Latada para os alunos de Braga. 

O Sarau Cultural, uma vez que visa a integração dos novos alunos nesta sua nova casa 

e é protagonizado pelos grupos culturais deve munir-se dos instrumentos necessários 

para um ambiente acolhedor e divertido. Para tal, são necessários sistemas de som, 

de luz, e técnicos apropriados. Para além das atuações protagonizadas pelos grupos 

culturais, é também realizado grande churrasco pelas comissões de festas dos demais 

cursos. 

As Serenatas Velhas realizam-se em Guimarães aquando da Receção ao Caloiro. 

Nesta atividade existe um percurso a ser, tradicionalmente, percorrido numa charrete 

pelo Grupo de Fados. Ocorrem paragens e serenatas em locais específicos da cidade e 

com representatividade para a história da Universidade. Este percurso culmina no 

Largo da Oliveira, onde têm início as serenatas destinadas aos membros da 

comunidade académica. 

A Latada, à semelhança do Cortejo, é uma atividade que consiste num desfile que, 

desta vez, ocorre na cidade de Guimarães. É uma atividade que foca mais atenção à 

apresentação e acolhimento dos novos alunos da Universidade, que desfilam pelas 

ruas carregados de latas e bidões que, ordenadamente, fazem uma apresentação do 

respetivo curso perante alguns membros de maior hierarquia da comunidade 

praxística e para o presidente da AAUM, que se encontram no largo da Câmara de 

Guimarães, sob um estrado.Esta atividade requer também do município a limpeza das 
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ruas, a ajuda da PSP na realização da atividade e a colocação em pontos específicos de 

grades. 

O 1º de Dezembro requer a divulgação pelos diversos meios já referidos e carece ainda 

de transporte para os Grupos Culturais de Guimarães e dos instrumentos dos grupos 

de Braga para o local onde se realiza. Tradicionalmente ocorre no Theatro Circo de 

Braga. Dita ainda a tradição que, a anteceder este evento cultural, ocorra o jantar 

comemorativo do 1º de Dezembro. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

Produtora Lobo Mau Gravação de um Tema Musical 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 60 40 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 8500 8500 

Estrangeiros 200 200 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do 

Minho  

Braga Braga  Avenida Central 

Braga Braga  Teatro Circo 
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Braga Braga União de freguesias 

de São José de São 

Lázaro e São João 

de Souto 

Parque da Ponte 

Braga Guimarães S. Victor Bar Académico e 

Sede da AAUM 

Braga Guimarães Azurém Universidade do 

Minho  

Braga Guimarães Azurém Bar Académico e 

Sede da AAUM 

Braga Guimarães  Centro da cidade, 

Largo do Toural e 

Largo da CMG 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação não será realizada através de questionários de avaliação realizados pelos 

participantes, mas sim pelo feedback deixado pelos mesmos. 
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Comunicação Comunicação Comunicação Comunicação e Imageme Imageme Imageme Imagem    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Diana Silva 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Organizar toda a comunicação da Associação Académica da Universidade do 

Minho; 

− Produzir conteúdo informativo para todos os meios de comunicação da AAUM; 

− Divulgar todas as atividades desenvolvidas pela ou, em parceria com, a AAUM; 

− Gerir a imagem e a reputação da AAUM; 

− Promover uma relação de proximidade entre os estudantes da Universidade do 

Minho e a AAUM. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Revista GataNome da atividade: Revista GataNome da atividade: Revista GataNome da atividade: Revista Gata    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover o evento Enterro da Gata e atividades relacionadas, tais como Velório e 

Serenatas junto da comunidade; 

- Alargar o alcance do cartaz do Enterro da Gata para além da comunidade 

académica, nomeadamente para a zona norte do país, com especial destaque para 

as cidades de Braga e Guimarães. 

- Fomentar o espírito académico, junto da comunidade académica minhota, 

intrínseco à atividade. 
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Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

“Revista Gata” é uma publicação impressa, de duas folhas (4 páginas) e 60 mil 

exemplares, a simular um falso jornal, a ser distribuída em locais estratégicos 

(escolas secundárias, por exemplo). Nessa publicação, para além do cartaz completo, 

seguiriam informações complementares, tais como o mapa do recinto. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/02/2018 

Data de conclusão das ações: 11/05/2018 

 

 

Nome da atividade: Revista AAUMNome da atividade: Revista AAUMNome da atividade: Revista AAUMNome da atividade: Revista AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Dar a conhecer todas as atividades desenvolvidas pela Associação Académica, no 

presente ano, junto da comunidade académica minhota; 

- Reunir numa única publicação toda a atividade da AAUM para comunicar com 

parceiros e patrocinadores. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Revista AAUM é uma publicação impressa, divulgada no final do ano civil do presente 

mandato, que divulga todas as atividades da Associação Académica deste ano. 

 

Esta atividade já Esta atividade já Esta atividade já Esta atividade já se realizou em anos anteriores? se realizou em anos anteriores? se realizou em anos anteriores? se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão 971,70 €

TotalTotalTotalTotal 971,70 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Revista 
AAUM

 

 

Nome da atividade: Desdobrável GataNome da atividade: Desdobrável GataNome da atividade: Desdobrável GataNome da atividade: Desdobrável Gata    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Reunir um conjunto de informações, tais como mapa, contactos úteis (polícia, 

hospitais, etc) para fornecer aos participantes da Gata na Praia; 

- Proporcionar aos estudantes todas as informações necessárias para que possam 

aproveitar de forma segura e responsável a Gata na Praia. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Desdobrável A6 (1 folha A4, 2 páginas) impresso, que será distribuído aos participantes 

da Gata na Praia no primeiro dia da atividade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçCalendarizaçCalendarizaçCalendarizaçãoãoãoão    

Data de início de desenvolvimento das ações: 15/01/2018 

Data de conclusão das ações: 01/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão 20,00 €

TotalTotalTotalTotal 20,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Desdobrável 
Gata

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Gestão da identidade gráfica e siteGestão da identidade gráfica e siteGestão da identidade gráfica e siteGestão da identidade gráfica e site    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Reestruturar o website de forma a torná-lo mais organizado e apelativo aos 

visitantes; 

- Atualizar o conteúdo do website da Associação Académica da Universidade do 

Minho, como a agenda, os contactos dos núcleos e grupos culturais, etc... 

- Gerir a identidade gráfica da AAUM durante todo o mandato. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A gestão de identidade gráfica e sites tem como objetivo a gestão da imagem da AAUM, 

criação de imagens para divulgação de atividades, e a manutenção dasplataformas de 

comunicação da Associação. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Design Gráfico 17.635,00 €

TotalTotalTotalTotal 17.635,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Gestão 
Identidade 
Gráfica e 

Sites

    

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::Gestão de redes sociais e Gestão de redes sociais e Gestão de redes sociais e Gestão de redes sociais e conteúdosconteúdosconteúdosconteúdos    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Gestão do conteúdo a publicar nas redes sociais da AAUM, nomeadamente 

Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. 
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- Criação, e manutenção, dos eventos organizados pela ou com o apoio da AAUM, 

bem como publicitação de eventos dos núcleos de estudantes, grupos culturais e 

desportivos da Universidade do Minho. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A gestão de redes sociais e conteúdos prende-se com a manutenção do conteúdo das 

redes sociais da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anEsta atividade já se realizou em anos anEsta atividade já se realizou em anos anEsta atividade já se realizou em anos anteriores?teriores?teriores?teriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Despesas Diversas 500,00 €

TotalTotalTotalTotal 500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Gestão de 
redes sociais 
e conteúdos

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::    AAUMTV VJ CastingAAUMTV VJ CastingAAUMTV VJ CastingAAUMTV VJ Casting    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Escolher, de entre os estudantes da Academia Minhota, um VJ para ser a cara da 

AAUMTV’; 

- Divulgar a atividade da AAUM e promover um contacto entre este canal e os 

estudantes. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    
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Concurso, através das redes sociais e de desafios presenciais, onde se escolhe, de 

entre vários candidatos, o apresentador que, em colaboração com a AAUM, fará a 

cobertura de alguns eventos da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/06/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::Newsletter MensalNewsletter MensalNewsletter MensalNewsletter Mensal    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Reunir, em vídeo, as principais atividades da AAUM que aconteceram durante cada 

mês; 

- Apresentar as principais atividades que marcarão a agenda da AAUM no mês 

seguinte; 

- Desenvolver um formato atrativo e que dê a conhecer à comunidade os vários 

campos onde atua a AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Curto vídeo onde estejam compilados alguns dos melhores momentos das atividades 

que se desenvolveram ao longo de cada mês, contendo, no final um anúncio dos 

eventos planeados para o mês seguinte. O vídeo será divulgado nas redes sociais da 

AAUM.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/06/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Deslocações 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 250,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Funcionamento

 

    

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 1 1 

Apoio Técnico 3 0 

Voluntários 27 28 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Máquina fotográfica digital 

− Tripé 

− Microfone (lapela/perche...) 
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− Roll-up (VJ Casting) 

− Impressora 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar     

Os meios técnicos e o material necessário à realização das tarefas inerentes ao nosso 

departamento estão intrinsecamente ligados às especificidades de cada atividade. Em 

algumas, é imperativo a utilização de máquina fotográfica digital, relacionada com a 

cobertura das atividades e respetiva publicação nas diversas plataformas. Associado a 

ela, o tripé e o microfone podem ser de extrema utilidade no caso de entrevistas, 

conferências de imprensaou demais comunicações por vídeo/fotografia. Já no caso da 

atividade “VJ Casting”, é necessário um roll-upcom a identificação da atividade, para 

surgir nos produtos finais de divulgação da mesma, identificando-a e distinguindo-a 

perante as outras atividades do departamento. Nas demais atividades, inclusive na 

cooperação com atividades de outros departamentos, será necessáriauma impressora, 

devido à urgência de impressão de credenciais, regulamentos e restante material 

associado à mesma.  

O material mencionado estará à disposição da direção e seus colaboradores, sendo de 

carácter imprescindível para o cumprimento dos nossos objetivos. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? Não. 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
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A avaliação de todos os pontos dispostos neste orçamento prende-se não só com o 

cumprimento integral dos mesmos mas também com a repercussão dos materiais de 

comunicação no site e nas redes sociais. Para isso, pretendemos que sejam medidos 

os índices de acesso ao website e às redes sociais.  

É objetivo deste departamento aumentar o nível de interação entre as diferentes 

plataformas da AAUM e a comunidade envolvente, medindo acessos e visitas ao seu 

website e registo de determinados parâmetros nas redes sociais, como percentagem e 

tempo de resposta às mensagens enviadas no Facebook, gestão de comentários e 

resposta, dessa forma, em casos necessários e específicos. 
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Gestão de AssociadosGestão de AssociadosGestão de AssociadosGestão de Associados& Marketing& Marketing& Marketing& Marketing    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Nuno Macedo 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/ DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/ DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/ DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/ Departamento    

− Reformular o plano de parcerias da AAUM; 

− Agilizar campanhas de marketing intra e inter departamentos; 

− Aumentar o número de sócios. 

 

 

IIIIIIII    

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Cartão Sócio AAUMCartão Sócio AAUMCartão Sócio AAUMCartão Sócio AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Aumentar o número de associados da AAUM; 

- Aumentar o número de vantagens do associado; 

- Criação de campanhas de Marketing com o objetivo de clarificar as vantagens de 

ser sócio e como proceder para tal. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Universidade do Minho tem aproximadamente 20000 estudante. Porque não são 

todos sócios da AAUM? Esta é a principal questão colocada ao departamento. O 

trabalho da Gestão de Associados será divulgar as vantagens de ser sócio da AAUM, 

procurar e incluir novas vantagens, mediante a celebração de parcerias, aos 

estudantes. Sendo o objetivo principal aumentar o número de sócios da AAUM. 
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Comissão Movijovem 45.000,00 € Quotas AAUM 102.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 45.000,00 € TotalTotalTotalTotal 102.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Cartão de 
Sócio AAUM

 

 

Nome da Nome da Nome da Nome da atividade: Angariaatividade: Angariaatividade: Angariaatividade: Angariaçãoçãoçãoção    e Revisão de Parceriase Revisão de Parceriase Revisão de Parceriase Revisão de Parcerias    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Angariação de parcerias com entidades externas à AAUM; 

- Revisão das atuais parcerias com entidades externas à AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Por angariação entende-se a celebração de contratos com entidades externas à AAUM. 

Estes contratosdevem ser vantajosos para os estudantes e/ou para o orçamento da 

AAUM.Relativamente à revisão o objetivo é criar uma plataforma para listar todas as 

atuais parcerias. 

 

Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em anos anteriores?anos anteriores?anos anteriores?anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização 

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão 332,10 € Patrocínios 10.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 332,10 € TotalTotalTotalTotal 10.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Angariação e 
revisão de 
parcerias

 

 

Nome da Atividade: Projeto ComunicarNome da Atividade: Projeto ComunicarNome da Atividade: Projeto ComunicarNome da Atividade: Projeto Comunicar    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Criar uma plataforma de comunicação única e inovadora que se traduzirá na 

capacidade de dotar a AAUM de uma ferramenta diferenciadora capaz de criar um 

upgrade qualitativo no que concerne a gestão da comunicação da marca com os 

seus associados e os seus parceiros, nas suas estruturas físicas e pedagógicas. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Moche 12.300,00 €

Red Bull 2.050,04 €

Super Bock Group 34.680,21 €

CGD 61.500,00 €

TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 110.530,25 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Projeto 
Comunicar

 

 

Nome da atividade: DeNome da atividade: DeNome da atividade: DeNome da atividade: Despesas de Funcionamentospesas de Funcionamentospesas de Funcionamentospesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãCalendarizaçãCalendarizaçãCalendarização 

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Deslocações 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 250,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 1 5 

Apoio Técnico 
0 0 

Voluntários 
0 0 

 

    

Material necessárioMaterial necessárioMaterial necessárioMaterial necessário    

- Computador 

- Impressora 

- Impressora de cartões 

- Cartões de sócio 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e Explicação da estratégia de atuação e Explicação da estratégia de atuação e Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizardefesa dos meios a utilizardefesa dos meios a utilizardefesa dos meios a utilizar    

A existência de um posto para produzir cartões de sócio na Sede da AAUM em Guimarães, faz 

com que este deverá ter à disposição o material necessário para a produção dos cartões, como 
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as impressoras, computadore os cartões ainda não imprimidos. As informações e 

esclarecimento de dúvidas acerca do cartão de sócio deverão ser atendidas nos GAA´s e a 

solicitação do cartão deverá ser através do preenchimento do formulário online presente no 

site da AAUM. Para angariar novos sócios, vamos dinamizar a comunicação nas redes sociais e 

no site da AAUM para que os alunos vejam as vantagens de ser sócio da AAUM. A angariação de 

novos sócios irá ser de forma contínua, ou seja, ao longo do ano, para que o cartão de sócio se 

mostre ativo ao longo do ano e não apenas na altura das inscrições dos novos alunos. Como 

forma de potenciar o cartão de sócio o marketing, ao longo do ano, tentará encontrar novos 

parceiros que se revelem fundamentais tanto para a vida académica dos alunos como para o 

trabalho da AAUM.    

    

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade ParceiraNome da Entidade ParceiraNome da Entidade ParceiraNome da Entidade Parceira    Contributo AssociadoContributo AssociadoContributo AssociadoContributo Associado    

Diversas Contributos para os sócios 

Diversas Contributos para a AAUM 

 

    

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 1 0 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 4000 5000 

Estrangeiros 200 200 

 

    

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

    

DistritoDistritoDistritoDistrito    ConcelhoConcelhoConcelhoConcelho    FreguesiaFreguesiaFreguesiaFreguesia    LocalLocalLocalLocal    

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

Braga Braga São Vítor Sede da AAUM 
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Braga Guimarães Azurém Sede da AAUM 

 

    

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

 

A avaliação será através da análise dos dados recolhidos ao longo do mandato em vigor.O 

gabinete de gestão de associados& marketing regista, num sistema informático, todos os 

cartões de sócio entregues e sabe, em alturas específicas do ano, o número de sócios 

existentes. Pretende-se que o número de sócios aumente significativamente em relação ao ano 

anterior, bem como a entrega dos cartões de sócio. Também se deve considerar o número de 

parcerias e a qualidade das mesmas de forma a que se possa dinamizar mais o cartão de sócio 

e as vantagens que traz aos estudantes. 
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PedagógicoPedagógicoPedagógicoPedagógico    

    

IIII    

    

    

Responsável de Responsável de Responsável de Responsável de DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento    

Joana Domingues 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Prossecução dos interesses dos estudantes; 

− Manter uma relação de proximidade com delegados, subdelegados, 

representantes de núcleos, alunos representantes nos Órgãos de Escola, 

alunos representantes nos Órgãos da Universidade do Minho e representantes 

das Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (UOEI), com vista a aferir os 

problemas que afetam os estudantes, de forma a procurar resoluções para os 

mesmos; 

− Disponibilizar toda a informação necessária a alunos e suas estruturas 

representativas, para permitir o desenvolvimento de um bom percurso 

académico aos mesmos e para lhes dar a conhecer os diversos documentos 

que protegem os seus interesses, nomeadamente o Regulamento Académico, 

através da simplificação do mesmo; 

− Estabelecer as boas relações entre estudantes, AAUM e os órgãos superiores 

da Universidade do Minho; 

− Garantir apoio e cooperação a delegados e subdelegados no correto exercício 

das suas funções, nomeadamente através das Assembleias de delegados e do 

Manual de Apoio ao Delegado; 

− Proporcionar a todos os alunos uma boa integração na Universidade do Minho, 

nomeadamente aos novos alunos, através de um Acolhimento recetivo e 

dinâmico; 

− Promoção de iniciativas de natureza pedagógica, com interesse relevante para 

os alunos; 
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− Promover a divulgação do Regulamento Académico que entrou em vigor no ano 

letivo de 2017/2018, bem como a explicação das alterações comparativamente 

ao anterior; 

− Zelar pelos direitos dos alunos, em sede de SIGAQ-UM, promovendo melhorias 

no conteúdo dos Inquéritos Pedagógicos. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Assembleia de delegadosNome da atividade: Assembleia de delegadosNome da atividade: Assembleia de delegadosNome da atividade: Assembleia de delegados    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir a formação necessária a delegados e subdelegados no desempenho das 

suas funções como representantes dos estudantes; 

- Esclarecer as funções que lhes competem, dado o seu cargo, incutindo-lhes a 

responsabilidade da função que desempenham; 

- Procurar a aproximação entre estudantes e a AAUM, nomeadamente através da 

perceção das necessidades, problemas e interesses dos mesmos, através dos 

delegados de turma; 

- Promover a discussão e o debate sobre questões pedagógicas e de política 

educativa, nomeadamente de medidas educativas nacionais e locais; 

- Prestar esclarecimentos aos delegados e subdelegados para que melhor possam 

desempenhar as suas funções, através do Manual de Apoio ao Delegado; 

- Esclarecer todas as dúvidas pontuais que surjam por parte dos estudantes. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A atividade consiste na realização de, pelo menos, uma reunião por semestre com 

todos os delegados e subdelegados de cada Escola/Curso. Neste âmbito serão 

fornecidos todos os esclarecimentos necessários acerca do desempenho das suas 

funções, divulgando-se o Manual do Apoio ao Delegado, bem como, o Regulamento 

Académico. Serão discutidos temas afetos aos estudantes, tentando entender os seus 

problemas e procurar resolução para os mesmos. De modo de facilitar a comunicação 
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entre a AAUM e os referidos, pretendemos elaborar uma base de dados com o 

contacto de todos (informação pedida às diversas Escolas), facilitando o envio de 

informação e o esclarecimento de qualquer dúvida, bem como apoio na resolução de 

problemas diversos. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 149,80 €

TotalTotalTotalTotal 149,80 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Assembleia 
de 

Delegados

 

 

Nome da atividade: AcolhimentoNome da atividade: AcolhimentoNome da atividade: AcolhimentoNome da atividade: Acolhimento    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Acolher os novos alunos, com o objetivo de os integrar na Universidade do Minho, 

promovendo a facilidade da sua adaptação; 

- Proporcionar aos novos alunos um conhecimento geral de toda a Universidade do 

Minho, da cidade e de todas as tradições académicas minhotas; 

- Dar a conhecer aos novos alunos a AAUM, a sua composição/departamentos, as 

suas atividades, logística e objetivos fundamentais; 

- Incutir nos novos alunos o espírito académico. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O Acolhimento é constituído por um conjunto de atividades que têm o objetivo de 

promover a integração dos novos alunos que ingressam na Universidade do Minho. 
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Nesta semana, os alunos são presenteados com a dinâmica do Acolhimento, a 

Cerimónia de Boas-Vindas do Reitor, o Sarau Cultural, bem como o Caloiro de Molho. 

Todas estas atividades pretendem dar a conhecer o espírito académico, a Academia e 

todas as suas dinâmicas para que os alunos se sintam parte da Universidade do Minho, 

facilitando a chegada de muitos a uma nova cidade e a uma nova etapa da sua vida. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/05/2018 

Data de conclusão das ações: 05/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 1.060,00 €

Material decoração 350,00 €

Deslocações multiplicadores 200,00 €

Cartazes 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.710,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Acolhimento

 

 

Nome da atividade: Formação de MultiplicadoresNome da atividade: Formação de MultiplicadoresNome da atividade: Formação de MultiplicadoresNome da atividade: Formação de Multiplicadores    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Criação de um grupo de estudantes coeso e unido, que possa desempenhar as 

tarefas relativas ao Acolhimento da melhor forma possível, através de diversas 

atividades de dinâmica de grupo; 

- Breve aprendizagem acerca dos diversos tipos de modalidades educativas. Noções 

de educação formal, não formal e informal; 

- Explicitação dos moldes do Acolhimento e sugestão de ideias para a melhor 

realização do mesmo;  

- Divisão de tarefas e gestão dos recursos humanos utilizados no evento. 
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Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A formação de multiplicadores encontra-se inserida nas atividades do Acolhimento aos 

novos alunos. Através da criação de uma dinâmica entre o grupo de multiplicadores, é 

possível formar estudantes que se encontrem aptos a apresentar as funções da 

Associação Académica da Universidade do Minho, bem como incitar o espírito 

académico aos novos alunos. Com esta atividade, irá ocorrer uma melhor organização 

do evento, fazendo com que os estudantes que entram pela primeira vez na 

Universidade do Minho,se sintam num ambiente mais familiar, integrando-se melhor 

na academia. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/08/2018 

Data de conclusão das ações: 05/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 212,00 €

Formadores 50,00 €

Transporte 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 312,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Formação de 
Multiplicadores

 

 

Nome da atividade: KitNome da atividade: KitNome da atividade: KitNome da atividade: KitCaloiroCaloiroCaloiroCaloiro    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Fornecer aos novos alunos um conjunto de informações das quais necessitarão, na 

nova etapa em que ingressam, desde mapas das cidades que os acolhem (Braga e 

Guimarães), informação relativa à apresentação das diversas escolas, transportes, 

agenda, entre outros; 

- Fornecer, aos mesmos, informação sobre a Universidade do Minho e a AAUM. 
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Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A atividade consiste na entrega aos novos alunos, no decorrer da semana das 

matrículas, de um kit composto por diversas informações relativa às cidades de Braga 

e Guimarães, transportes, Universidade do Minho, AAUM, tradições académicas, 

atividades noturnas, entre outras. 

Este kit demonstra-se essencial pelo leque de informações que presta para os novos 

alunos. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/05/2018 

Data de conclusão das ações: 05/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Agenda 2.730,56 € Patrocínios 3.000,00 €

Passaporte 793,94 €

Códigos de Praxe 700,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.224,50 € TotalTotalTotalTotal 3.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Kit do Caloiro

 

 

Nome da atividade: Cerimónia de BoasNome da atividade: Cerimónia de BoasNome da atividade: Cerimónia de BoasNome da atividade: Cerimónia de Boas----Vindas do ReitorVindas do ReitorVindas do ReitorVindas do Reitor    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Atividade destinada a receber os novos alunos, que conta com a intervenção do 

Professor Reitor da Universidade do Minho e do Presidente da AAUM, bem como da 

atuação de alguns grupos culturais; 

- Através desta atividade é possível ter uma melhor visão da academia com a 

transmissão da mensagem do Professor Reitor, onde este fala acerca dos objetivos 
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que cada estudante deve ter, para que desenvolva uma excelente performance 

académica. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Geralmente, a Cerimónia de Boas-Vindas do Reitor realiza-se na Nave 1 do Pavilhão 

Desportivo de Gualtar, onde se encontram todos os alunos que entraram pela primeira 

vez na Universidade do Minho. Nesta Cerimónia é ainda cantado o Hino da academia, 

interpretado pelo Coro Académico da Universidade do Minho. A atividade conta com a 

intervenção do Reitor, do Presidente da Associação Académica e atuação de alguns 

grupos culturais. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/05/2018 

Data de conclusão das ações: 05/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Som, luz e tela 1.783,50 €

Aluguer de cadeiras 2.583,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.366,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Cerimónia de 
Boas Vindas 

do Reitor

 

 

Nome da atiNome da atiNome da atiNome da atividade: Reuniões sevidade: Reuniões sevidade: Reuniões sevidade: Reuniões setoriaistoriaistoriaistoriais    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Aferir as condições pedagógicas experienciadas por delegados, subdelegados e 

restantes alunos representantes nas diversas escolas, de modo a escrutinar as 

suas necessidades neste âmbito; 

- Criar laços de proximidade com os diversos órgãos representantes dos estudantes; 
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- Fornecer condições e o apoio necessário para a prossecução das necessidades 

estudantis a nível pedagógico e cooperar com as diversas Escolas para vermos 

essas mesmas necessidades satisfeitas. 

 

BBBBreve descrição da atividadereve descrição da atividadereve descrição da atividadereve descrição da atividade    

Esta atividade consiste em reunir os delegados, subdelegados e demais 

representantes dos alunos nas diversas escolas, com o fim de aferir as falhas 

pedagógicas que ocorrem em cada uma e tentar encontrar soluções exequíveis e 

eficazes para as mesmas. Estabelecer sempre boas relações com as diversas escolas 

da Universidade do Minho, sendo que, se necessário, deveremos pedir para participar 

nos Conselhos Pedagógicos das Escolas como convidados para de mais perto 

acompanhar o desenvolvimento das ações. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Visitas às Escolas SecundáriasVisitas às Escolas SecundáriasVisitas às Escolas SecundáriasVisitas às Escolas Secundárias    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Promover a divulgação da Associação Académica da Universidade do Minho junto 

dos futuros alunos da Universidade do Minho, bem como o seu contacto com a 

AAUM desde cedo; 

- Promover a divulgação da Universidade do Minho junto dos alunos das Escolas 

Secundárias de Braga e Guimarães. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Visita a várias Escolas Secundárias de Braga e Guimarães, na semana anterior ao 

início das férias de Páscoa, como forma de promover a divulgação das atividades 

desenvolvidas pela AAUM, nomeadamente o Enterro da Gata, de forma a criar uma 
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primeira interação com futuros novos alunos da UMinho. Também funcionará como 

uma forma de promoção da Universidade do Minho. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

NomNomNomNome da atividade: Manual de Boas Práticas do De da atividade: Manual de Boas Práticas do De da atividade: Manual de Boas Práticas do De da atividade: Manual de Boas Práticas do Delegadoelegadoelegadoelegado    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Auxiliar os delegados e subdelegados no desempenho das suas funções, através da 

disponibilização do Manual nos Gabinetes de Apoio ao Aluno do campus de Gualtar 

e Azurém, nas Secretarias das diversas Escolas, bem como na Sede da Associação 

Académica de Braga e Guimarães; 

- O Manual do Apoio ao Delegado, que já se encontra disponível online, pretende 

alertar os delegados da existência de diversos órgãos onde possuem 

representação, como Conselhos Pedagógicos, Conselhos de Escola, Comissões de 

Curso, Senado Académico, SIGAQ-UM, Conselho Geral, bem como da existência de 

órgãos que promovem a defesa dos interesses dos estudantes, como o Provedor do 

Estudante, fazendo também uma pequena referência ao FSE. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O lançamento do Manual de Boas Práticas para os delegados em formato de papel 

será um auxílio para o devido cumprimento das suas funções. Desta forma, a 

disponibilização do mesmo nos Gabinetes de Apoio ao Aluno, nas Secretarias das suas 

Escolas e nas Sedes da AAUM, será um apoio para aqueles que o quiserem consultar. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anterioresEsta atividade já se realizou em anos anteriores? ? ? ? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     



 

 

55 

 

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/03/2018 

Data de conclusão das ações: 30/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão 25,00 €

TotalTotalTotalTotal 25,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Manual de 
Boas Práticas 
do Delegado

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Manual simplificado do Regulamento Académico da Manual simplificado do Regulamento Académico da Manual simplificado do Regulamento Académico da Manual simplificado do Regulamento Académico da 

Universidade do MinhoUniversidade do MinhoUniversidade do MinhoUniversidade do Minho    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Simplificação e explicitação do Regulamento Académico da Universidade do Minho 

(RAUM), a fim de que todos os estudantes possam aceder aos seus direitos e 

deveres; 

- Disponibilizar toda a informação necessária aos alunos e às suas estruturas 

representativas, para lhes dar a conhecer os diversos artigos do Regulamento 

Académico que protegem os seus interesses; 

- Prestar esclarecimentos à comunidade académica para que melhor possam 

entender o RAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O Manual simplificado do Regulamento Académico da Universidade do Minho deverá 

servir como um pequeno auxílio para todos os estudantes da academia. Este resumo 

será dinâmico e explicativo, dando destaque a algumas questões problemáticas. O 

manual servirá também para dar a conhecer regras gerais relativas à organização e 

funcionamento dos diferentes ciclos de estudos/cursos ministrados pela Universidade 

do Minho, bem como os deveres e direitos dos estudantes e docentes e procedimentos 

de avaliação e passagem de ano. Este documento incluirá todas as alterações que 
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foram realizadas no RAUM, baseando-se no Regulamento Académico que entrou em 

vigor no ano letivo de 2017/2018. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 100,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Manual 
simplificado 
do RAUM

 

 

Nome da atividade: Guia Nome da atividade: Guia Nome da atividade: Guia Nome da atividade: Guia ––––    Regime de PrescriçãoRegime de PrescriçãoRegime de PrescriçãoRegime de Prescrição    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Auxiliar os estudantes na regularização da sua situação académica, através de um 

guia para os casos de prescrição, a fim de disponibilizar a informação necessária 

para todos aqueles que estejam prestes a entrar em Regime de Prescrição; 

- Divulgação dos critérios definidos para o direito à inscrição prescrever, segundo o 

Regulamento Académico da Universidade do Minho.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O presente guia será um auxílio para todos aqueles que estejam numa situação de 

prescrição, devido ao não cumprimento do número mínimo de ECTS do plano de 

estudos. Este documento irá ser disponibilizado no site da Associação Académica da 

Universidade do Minho, para consulta da comunidade académica.  
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Não. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: AAUMBoxNome da atividade: AAUMBoxNome da atividade: AAUMBoxNome da atividade: AAUMBox 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Procurar debater alguns assuntos úteis para os estudantes como o Regulamento 

de Atribuição de Bolsas aos Estudantes do Ensino Superior (RABEES), a Ação 

Social Escolar, o Abandono Escolar, a Política Educativa, o Movimento Associativo 

Estudantil, entre outros, através de documentos que apresentem linhas 

orientadoras; 

- Informar a academia através da realização de FAQ´s (perguntas frequentes) e 

“Sabias que?”, dinamizando o conhecimento e incutindo aos alunos a busca pelo 

saber e aprender. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade servirá para dar a conhecer formas de resolução de várias questões 

colocadas pelos alunos e órgãos de representação dos estudantes aos quais eles se 

podem dirigir, através da divulgação online dos documentos orientadores. Através 

desta, serão desenvolvidos também alguns meios de divulgação de conteúdos 

fundamentais para a comunidade estudantil. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Não. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Deslocações 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 1 5 

Apoio Técnico 3 3 

Voluntários 28 22 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Computador 

− Telefone 

− Material de escritório 

− Cartazes 
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− Salas 

− Som 

− Luzes 

− Tela 

− Auditórios 

− Autocarros 

− Projetor 

− Cadeiras 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar        

O computador e o telefone serão os meios utilizados para efetuar as comunicações 

necessárias para a realização das atividades, desde o seu planeamento até à sua 

conclusão. O computador também deverá servir para apresentar os planos em 

reuniões de direção. 

O material de escritório, incluindo fotocópias, destinar-se-á a realizar o Acolhimento, 

dada a elevada necessidade de preparação dos materiais utilizados para decoração, e 

às reuniões setoriais e assembleias de delegados, onde deverá ser necessário 

entregar algum material de trabalho, para ajuda da divulgação da informação e para a 

avaliação das próprias atividades. 

Os cartazes deverão ser para divulgação das atividades, especialmente na altura do 

Acolhimento, e para algumas das quais será necessária a luz, o som e a tela. As 

cadeiras serão destinadas à Cerimónia de Boas-Vindas do Reitor, enquadrada no 

programa do Acolhimento. 

Os autocarros serão utilizados para eventuais deslocações entre os campi. 

Para as reuniões setoriais e assembleias de delegados será necessário o projetor para 

uma apresentação das informações mais dinâmica, as quais deverão ser realizadas em 

salas/auditórios. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 
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ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

Erasmus+ Formadores; Kit de Caloiro 

Escolas de Condução Monetário 

Patrocinadores diversos Kit de Caloiro; Monetário 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 28 22 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 2000 2000 

Estrangeiros 100 100 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Guimarães Guimarães Azurém Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação do grau de concretização dos objetivos propostos irá ser realizada através 

da opinião dos participantes, sendo que, no fim de cada atividade, procederemos a uma 

conversa informal com os jovens. Excecionalmente, no “Acolhimento” irá ser pedido o 

preenchimento de um formulário avaliador da atividade a todos os multiplicadores que 

se inscreverem. 
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Assessoria JurídicaAssessoria JurídicaAssessoria JurídicaAssessoria Jurídica    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro    

  

Objetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/Departamento                                                            

A Assessoria Jurídica da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) tem 

como principal objetivo defender os interesses de todos os estudantes da Universidade 

do Minho. Assim, neste sentido visa: 

− Apoiar juridicamente todos os departamentos; 

− Melhorar a comunicação interna; 

− Auxiliar todos os departamentos nos diversos assuntos. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas Correntes    

  

Objetivos específicos da atividadeObjetivos específicos da atividadeObjetivos específicos da atividadeObjetivos específicos da atividade                                                            

- Melhorar a ligação entre todos os elementos da direção, auxiliando todos os 

departamentos; 

- Elaborar as atas de reunião de direção, disponibilizando-as o mais brevemente 

possível a todos os que as quiserem consultar. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade        
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Fazer um acompanhamento aprofundado da legalidade dos vários atos realizados pela 

direção, visto que existe um contacto com os diversos agentes. Assim é fundamental 

que todas as vantagens e desvantagens sejam bem analisadas a nível jurídico. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Avenças 9.077,40 €

Custas e Processos 912,00 €

Contencioso e Notariado 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 10.089,40 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas 
Correntes



 

Administração InternaAdministração InternaAdministração InternaAdministração Interna    

    

IIII    

    

    

ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    de Departamentode Departamentode Departamentode Departamento    

Luís Félix e João Carvalho 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Zelar pelo bom funcionamento da Associação Académica; 

− Zelar pelas estruturas que fazem parte da Associação Académica. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Apoio a DepartamentosNome da atividade: Apoio a DepartamentosNome da atividade: Apoio a DepartamentosNome da atividade: Apoio a Departamentos    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apoiar os departamentos nas suas atividades; 

- Ajudar ao bom desenvolvimento das atividades da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

CTT 100,00 €

Combustíveis 200,00 €

Chaves e Utensílios 450,00 €

Material de Escritório 900,00 €

Produtos de Limpeza e Higiene 300,00 €

Produtos de Limpeza carrinhas/ Autocarro 50,00 €

Economato 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.400,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Apoio a 
Departamentos

    

 

Nome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas CorrentesNome da atividade: Despesas Correntes    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Assegurar um bom funcionamento da AAUM; 

- Proteger todos os meios humanos e patrimoniais da AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Despesas de tudo o que envolva a proteção da AAUM, quem nela trabalha e tudo o que 

faz parte dela. 

 

Esta atiEsta atiEsta atiEsta atividade já se realizou em anos anteriores? vidade já se realizou em anos anteriores? vidade já se realizou em anos anteriores? vidade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Serviços de Higiene, Saúde e Segurança 817,80 € Franquia - acidente Azeituna583,34 €

Seguros de Acidente de Trabalho 3.456,92 €

Seguros Ramo Automóvel 583,34 €

Manutenção dos Automóveis 1.500,00 €

Água 400,00 €

Assinaturas/ Linhas Móveis 7.000,00 €

Alarme 538,16 €

Telefones Fixos 2.000,00 €

Vencimentos e Encargos 25.250,00 €

Internet 350,00 €

Seguro recheio sedes AAUM/ Liftoff 162,09 €

Seguro Máquina Fotográfica 45,67 €

Seguro Dirigentes Associativos 1.126,43 €

TotalTotalTotalTotal 43.230,41 € TotalTotalTotalTotal 583,34 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas 
Correntes

    

 

Nome da atividade: PatrimónioNome da atividade: PatrimónioNome da atividade: PatrimónioNome da atividade: Património    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Assegurar que o património da AAAUM permaneça em bom estado; 

- Promover o desenvolvimento do património da AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Cuidar e desenvolver o património da AAUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

 Obras gerais 1.000,00 € PAI 2.390,43 €

Mobiliário e equipamentos 200,00 €

Electrodomésticos/ Aquecedores 160,00 €

Iluminação 100,00 €

Modem Internet 85,00 €

Renting Opel Corsa 4.431,66 €

Caixa Primeiros Socorros 75,00 €

IUC viaturas 400,00 €

Equipamentos - PAI 3.414,91 €

Renting carrinha + Seguro 7.251,00 €

TotalTotalTotalTotal 17.117,57 € TotalTotalTotalTotal 2.390,43 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Património

 

 

Nome da atividade: Despesas FuncionamentoNome da atividade: Despesas FuncionamentoNome da atividade: Despesas FuncionamentoNome da atividade: Despesas Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 100,00 €

Alimentação 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

    

IIIIIIIIIIII    

    

    

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Organização de arquivos nas sedes da AAUM; 
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− Elaboração de um inventário do património da AAUM; 

− Manutenção dos sistemas de segurança das sedes da AAUM; 

− Reestruturação dos espaços dos departamentos;  

− Mudança e arranjo de fechaduras, portas, janelas e persianas; 

− Compra de material de escritório; 

− Organização de requisições de carrinhas; 

− Obras de manutenção nas sedes da AAUM; 

− Preservação do Património da AAUM em geral. 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 4 4 

Apoio Técnico 0 0 

Voluntários 8 0 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Entrega de chaves e códigos de alarme a todos os funcionários e responsáveis por 

departamentos 

− Folhas de requisição de carrinhas da AAUM, termo de responsabilidade e de 

requisição de material 

− Necessário equipamento acessório de escritório 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar     

No inicio será necessário avaliar todos os recursos disponíveis e organiza-los de forma 

a evitar gastos desnecessários e ao mesmo tempo ter um melhor controlo dos 

mesmos. 

A manutenção do património da AAUM (Sedes, GAA’s) é de interesse maior, pois 

contribuem para a segurança, bem-estar de todos os que usufruem destes. 



 

 

68 

 

Todo o material que seja para a comunidade académica tenha de utilizar (carrinha; 

máquina de credenciais, etc.) têm um regulamento interno específico que vai permitir 

o correto funcionamento/utilização das mesmas,para que estas estejam sempre em 

correto estado de funcionamento. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Não. 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envNúmero de Jovens (até 30 anos) envNúmero de Jovens (até 30 anos) envNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosolvidosolvidosolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 22 15 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 0 0 

Estrangeiros 0 0 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga  Braga S.Vitor Sede AAUM 

Braga Guimarães Azurém Sede AAUM 

Braga Braga Gualtar Espaço AAUM 

Braga Braga Gualtar GAA  

Braga Guimarães Azurém GAA 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação das atividades deste departamento será efetuada pela presidência e 

tesouraria da AAUM.     
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Saídas Profissionais e EmpreendedorismoSaídas Profissionais e EmpreendedorismoSaídas Profissionais e EmpreendedorismoSaídas Profissionais e Empreendedorismo    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Martinho Aragão 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Informar e auxiliar os estudantes sobre as temáticas de empregabilidade 

qualificada, empreendedorismo e carreira académica; 

− Acompanhar próxima, ativa e continuamente os estudantes até à sua inserção 

no mercado de trabalho; 

− Dar resposta aos principais problemas dos estudantes relativamente à sua 

inserção no mercado de trabalho; 

− Fomentar o interesse na formação contínua e valorização das capacidades do 

próprio; 

− Estreitar as relações entre o mercado de trabalho e a universidade; 

− Apoiar estudantes na criação de projetos e oportunidades de negócio, gestão e 

internacionalização das suas empresas; 

− Disponibilizar formações, ferramentas e recursos de apoio à elaboração e 

maturação de ideias de negócios; 

− Reforçar a presença dos gabinetes de empreendedorismo e inserção 

profissional junto da comunidade académica. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome do projetoNome do projetoNome do projetoNome do projeto::::Liftoff Liftoff Liftoff Liftoff ––––    Gabinete do Empreendedor da AAUMGabinete do Empreendedor da AAUMGabinete do Empreendedor da AAUMGabinete do Empreendedor da AAUM    
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Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Fomentar uma cultura empreendedora, facilitando o acesso a meios e informações 

de grande interesse e utilidade; 

- Divulgar ideias empreendedoras e projetos empresariais provenientes do 

empreendedorismo qualificado;  

- Contribuir para a criação e consolidação de uma cultura científica e 

empreendedora na região do Minho;  

- Incrementar a proximidade com a temática do empreendedorismo qualificado; 

- Produzir conteúdos científicos e educativos no âmbito do empreendedorismo; 

- Criar mecanismos de divulgação e promoção da cultura empreendedora e da 

importância da carreira académica; 

- Apoiar os jovens empresários na promoção das suas empresas, de forma dinâmica 

e eficaz;  

- Formar e informar a comunidade académica e o meio envolvente sobre temas 

relacionados com oportunidades de negócio, criação, gestão e internacionalização 

de empresas.  

- Dotar, formar e desenvolver competências e aptidões transversais nos potenciais 

empreendedores; 

- Desenvolver oportunidades de valorização pessoal e profissional complementares 

à formação académica; 

- Proporcionar a geração de ideias, fornecendo ferramentas para que os jovens 

sejam capazes de explorar oportunidade, planificar e desenvolver um modelo de 

negócio; 

- Lançar desafios a jovens empreendedores, promovendo a resolução de problemas 

reais do tecido empresarial; 

- Facilitar a troca de experiências na comunidade empreendedora. 

 

Breve descriçãoBreve descriçãoBreve descriçãoBreve descrição    do projetodo projetodo projetodo projeto    

O LIFTOFF tem como missão fomentar o espírito empreendedor da comunidade 

académica. Tem como visão ser um ponto de referência na Universidade do Minho no 

apoio ao empreendedorismo qualificado 
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Nome do ProjetoNome do ProjetoNome do ProjetoNome do Projeto::::GIP GIP GIP GIP ----    Gabinete de Inserção Profissional da AAUMGabinete de Inserção Profissional da AAUMGabinete de Inserção Profissional da AAUMGabinete de Inserção Profissional da AAUM    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Acompanhamento de estudantes na sua procura por oportunidades no mercado de 

trabalho; 

- Proporcionar experiências capazes de dotar os estudantes de competências 

transversais; 

- Contribuir para unir esforços entre as várias entidades de apoio à inserção 

profissional; 

- Desenvolvimento de sessões de informação profissional para jovens e adultos 

desempregados; 

- Apoio na procura ativa de emprego em termos individuais, bem como através da 

realização de workshops sobre Técnicas de Procura de Emprego (CV, Cartas de 

Apresentação); 

- Divulgação e encaminhamento de utentes para ofertas de emprego/programas 

comunitários e de qualificação;  

- Divulgação e encaminhamento de utentes para propostas de voluntariado no 

sentido de facilitar a integração no mercado de trabalho. 

    

Breve descrição Breve descrição Breve descrição Breve descrição do projetodo projetodo projetodo projeto    

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Associação Académica da Universidade do 

Minhoé um serviço gratuito que presta apoio personalizado a estudantes, licenciados e 

outros utentes, tendo como principal objetivo a de definição e/ou desenvolvimento dos 

seus percursos de (re)inserção profissional. 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Orientação e Acompanhamento Técnico Orientação e Acompanhamento Técnico Orientação e Acompanhamento Técnico Orientação e Acompanhamento Técnico ––––    Liftoff e GIPLiftoff e GIPLiftoff e GIPLiftoff e GIP    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Aconselhamento e orientação; 

- Apoio a candidaturas | Concursos de ideias e Programas de incentivo; 

- Assessoria técnica | Modelo de negócio; 

- Mentoria | Rede de Mentores; 
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- Acompanhamento, networking e facilitação de negócios às Start Ups; 

- Apoio técnico personalizado à elaboração de Planos de Negócio (profissionais); 

- Elaboração de candidaturas a Sistemas de Incentivo ao Empreendedorismo e às 

Empresas; 

- Atendimento personalizado; 

- Dotar os utentes de competências para uma eficaz inserção no mercado de 

trabalho; 

- Realizar o encaminhamento das ofertas de emprego; 

- Realizar sessões de esclarecimento sobre programas de apoio ao emprego.   

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Apoio a promotores de ideias de negócio na implementação da ideia no mercado. O 

apoio pressupõe apoio no desenvolvimento do modelo de negócio bem como o 

encaminhamento para entidades, programas e projetos de apoio ao 

empreendedorismo; haverá ainda a possibilidade de aquisição de serviços de 

consultoria e gestão para empreendedores e startups a preços mais competitivos.   

Dar acompanhamento individual e personalizado aos alunos no planeamento da sua 

inserção no mercado de trabalho, através da prestação de informação e apoio na 

elaboração/redação de Curriculum Vitae, cartas de apresentação e a preparação de 

candidaturas de emprego, programas traine, estágios, voluntariado e de entrevistas.   

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    1ª Edição1ª Edição1ª Edição1ª Edição    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Produção de Planos de negócios 11.250,00 €

Apoio em Propriedades Industrial 2.250,00 €

Apoio à Constituíção de Empresas 3.375,02 €

Impressão de BMCs 221,30 €

TotalTotalTotalTotal 17.096,32 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Orientação e 
Acompanha

mento 
técnico

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Start PointStart PointStart PointStart Point    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Proporcionar o contacto direto entre os jovens e o mercado de trabalho, propiciar 

ainda, o networking dos jovens à procura de emprego e de promotores de ideias de 

negócio;   

- Juntar num único espaço várias oportunidades de empreendedorismo e 

empregabilidade para os alunos e ex-alunos da Universidade do Minho; 

- Dotar os jovens com ferramentas para a criação do próprio negócio bem como para 

a procura de emprego; 

- Apoiar os jovens no desenvolvimento pessoal, dotando-os de competências 

transversais; 

- Dar a conhecer potenciais empresas empregadoras e de apoio a ideias de 

negóciopara melhor perceção do mercado de trabalho. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O evento contará com atividades em diversas áreas temáticas, onde o principal foco 

será o empreendedorismo, o emprego e a orientação. 

A Start Point é um espaço de múltiplas atividades. Em primeiro plano a presença de 

dezenas de empresas num único espaço, com o objetivo de apresentarem as suas 

oportunidades e método de funcionamento, salientando-se também as atividades 

complementares como talks, formações e workshops. Neste evento os participantes 

podem contar com orientação e desenvolvimento pessoal e profissional, a presença de 

entidades com processos de recrutamento em curso e de apoio técnico/identificação 

de sistemas de apoio e incentivo ao desenvolvimento de ideias de negócio, espaços de 

aceleração de startups e muito mais. 
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Esta atividade já se realizEsta atividade já se realizEsta atividade já se realizEsta atividade já se realizou em anos anterioresou em anos anterioresou em anos anterioresou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    Start Point Start Point Start Point Start Point ----    BragaBragaBragaBraga    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/05/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Guia Start Point 716,00 €

Tenda, mobiliário e instalação 4.908,00 €

Plataforma digital & Consultoria 3.936,00 €

Produção de Imagem 1.224,00 €

Impressão de toalhetes 1.228,59 €

Deslocações 300,00 €

T-shirts para organização 184,50 €

TotalTotalTotalTotal 12.497,09 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Start Point

 

Calendarização Start Point Calendarização Start Point Calendarização Start Point Calendarização Start Point ----    GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 30/07/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Guia Start Point 716,00 €

Produção de Imagem 307,50 €

Impressão de toalhetes, cartazes 1.228,59 €

Outdoor 916,50 €

Mobiliário 4.908,00 €

Plataforma Digital & Consultoria 3.936,00 €

Deslocações 300,00 €

T-shirts para organização 184,50 €

TotalTotalTotalTotal 12.497,09 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Start Point
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Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: KnowingHowKnowingHowKnowingHowKnowingHow    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Dotar os alunos de competências transversais e extracurriculares; 

- Criar oportunidades de os alunos adquirirem competências em áreas relacionadas 

com o empreendedorismo, áreas comportamentais, criatividade e inovação; 

- Aproximar mercado de trabalho à comunidade estudantil. 

 

Breve descrição Breve descrição Breve descrição Breve descrição     

Realização de várias ações de caráter formativo em áreas relacionadas com o 

Empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, gestão, criatividade e inovação. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Formadores 480,00 € Inscrições 480,00 €

TotalTotalTotalTotal 480,00 € TotalTotalTotalTotal 480,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Knowing 
How

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: On MediaOn MediaOn MediaOn Media    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos geraisgeraisgeraisgerais    

− Realização de conteúdos sobre empreendedorismo e empregabilidade, bem 

como, divulgação de informação importante no âmbito do 

empreendedorismo, emprego, inserção profissional e divulgação das 
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atividades do Gabinete do Empreendedor e do Gabinete de Inserção 

Profissional. 

 

Objetivos eObjetivos eObjetivos eObjetivos específicosspecíficosspecíficosspecíficos    

- Incentivar a discussão em torno da temática do empreendedorismo e 

empregabilidade; 

- Informar/Divulgar todas as atividades dos gabinetes e ainda atividades de 

interesse, nos meios de comunicação existentes e redes sociais; 

- Dinamizar e promover a interatividade na internet, divulgando o LIFTOFF e o GIP. 

 

Breve descrição Breve descrição Breve descrição Breve descrição da atividadeda atividadeda atividadeda atividade    

Realização de conteúdos mediáticos sobre o empreendedorismo e a empregabilidade 

em meios de comunicação, tais como Rádio, TV e Jornal. Divulgação de informação 

pertinente no âmbito do empreendedorismo,emprego, inserção profissional e 

divulgação das atividades do gabinete do empreendedor e do gabinete de inserção 

profissional. Existe ainda a Revista GetStarted e GetLifted desenvolvida pelo LIFTOFF 

que tem como objetivo produzir conteúdos educativos e de discussão em torno da 

temática do empreendedorismo. Dinamização das redes sociais e websites associados 

ao departamento. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Produção de imagem 2.045,00 €

Impressão GetLifted 1.478,25 €

Marketing Digital 1.795,81 €

TotalTotalTotalTotal 5.319,06 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

On Media

    

    

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Out ofthe BoxOut ofthe BoxOut ofthe BoxOut ofthe Box 

    

Objetivos gObjetivos gObjetivos gObjetivos geraiseraiseraiserais    

- Promover a atitude empreendedora junto dos jovens alunos em colaboração com 

os núcleos de cursos, com as unidades curriculares de empreendedorismo na UM 

ou outras entidades de interesse; 

- Apoiar os participantes a fazerem um balanço de competências sobre si próprios; 

- Dar-lhes a conhecer as fontes de emprego; 

- Apoiar na elaboração da documentação para uma candidatura (CV - Modelos 

Europass e Personalizado, Carta de Apresentação/Motivação); 

- Preparar para entrevistas de seleção; 

- Dotar os alunos de competências fundamentais para a inserção no mercado de 

trabalho; 

- Auxiliar e colaborar com os Núcleos de curso da Universidade, Unidades 

Curriculares de Empreendedorismo e com os departamentos da AAUM na 

realização de atividades que visam o desenvolvimento de competências e a 

preparação para o mercado de trabalho. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Promover o contacto com os professores e alunos nas unidades curriculares de 

empreendedorismo ministradas na Universidade do Minho, de modo a orientar e 

aproveitar o desenvolvimento de conteúdos e ferramentas com interesse para o 

LIFTOFF e GIP. Bem como a colaboração com os núcleos de curso ou direcções de 

escola na dinamização de workshops que pretendem dotar os participantes de 

capacidades fundamentais para a inserção no mercado de trabalho, nomeadamente 
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construção deCV’s, Cartas de Apresentação, motivação e preparação para Entrevistas 

e workshops sobre a temática do empreendedorismo. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material diverso 120,00 €

TotalTotalTotalTotal 120,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Out of the 
Box

    

 

Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:    Liftoff to MarketLiftoff to MarketLiftoff to MarketLiftoff to Market    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apoiar o lançamento para o mercado de novos produtos ou serviços provenientes 

da comunidade académica da Universidade do Minho; 

- Fomentar um espaço de interajuda entre profissionais que esteja enquadrado nas 

necessidades académicas; 

- Potenciar oportunidades de colaboração e parceria para os profissionais através da 

divulgação das iniciativas. 

    

Breve descriçãoBreve descriçãoBreve descriçãoBreve descrição    da atividadeda atividadeda atividadeda atividade    

Identificação de novos projetos ou serviços produzidos por pessoas com origem na 

comunidade académica, auxiliando a resolver, entre outros, problemas de obtenção de 

espaço de trabalho. Este serviço será orientado diretamente pelo LIFTOFF com o 

intuito de aumentar a taxa de sucesso do projeto. 
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Acompanhamento de FinalistasAcompanhamento de FinalistasAcompanhamento de FinalistasAcompanhamento de Finalistas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Ajudar os alunos na transição para o mercado de trabalho; 

- Providenciar aos alunos as várias possibilidades de emprego após a conclusão dos 

seus estudos; 

- Produção de um breve estudo sobre as dificuldades na transição para o mercado 

de trabalho. 

 

Breve descriçãoBreve descriçãoBreve descriçãoBreve descrição    da atividadeda atividadeda atividadeda atividade    

Realizar um programa de acompanhamento dos esforços dos finalistas composto por 

um conjunto de ações. Apresentações e Reuniões Gerais de Finalistas em Braga e 

Guimarães para a divulgação do GIP e do LIFTOFF. Produção de um guia de 

sobrevivência para a entrada no mercado de trabalho. Identificação de dificuldades na 

obtenção do emprego e de áreas de melhoria por parte da academia. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/03/2018 

Data de conclusão das ações: 01/09/2018 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Kit Finalistas 1.000,00 € Patrocínio 1.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.000,00 € TotalTotalTotalTotal 1.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Acompanha
mento de 
Finalistas

 

 

Nome da atividade: Conselho EstratégicoNome da atividade: Conselho EstratégicoNome da atividade: Conselho EstratégicoNome da atividade: Conselho Estratégico    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Aumentar a projeção e credibilidade das estratégias de atuação dos gabinetes, 

reforçando o seu caráter institucional; 

- Definição de colaborações entre as atividades do departamento e outras entidades 

relacionadas; 

- Identificação de áreas de ação por parte da AAUM na temática de saídas 

profissionais e empreendedorismo com vista a dar resposta a possíveis 

necessidades apresentadas. 

 

Breve descrição da atividadBreve descrição da atividadBreve descrição da atividadBreve descrição da atividadeeee    

Esta atividade é composta por no mínimo uma reunião, definindo e orientando a 

atividade operacional do Gabinete do Empreendedor, do Gabinete de Inserção 

Profissional e do próprio departamento. O conselho estratégico é formado por 

individualidades de referência no meio académico, científico e empresarial cujo 

trabalho tem impacto na área de saídas profissionais e empreendedorismo. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Coffe break 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 50,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Conselho 
Estratégico

 

 

Nome da atividade: WorkingIdeasNome da atividade: WorkingIdeasNome da atividade: WorkingIdeasNome da atividade: WorkingIdeas    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Introduzir empreendedorismo de uma forma prática e rápida; 

- Fornecer ferramentas aos jovens estudantes universitários para que sejam 

capazes de explorar as suas ideias, planificar e desenvolver um modelo de 

negócios, privilegiando a sua criatividade, investigação e capacidade de inovação 

em negócios de valor acrescentado, com o apoio de técnicos especialistas e 

empresários de renome; 

- Desenvolver competências para o trabalho em equipa; 

- Possibilidade dos empreendedores apresentar soluções a problemas reais de 

empresas; 

- Promover a oportunidade de apresentação de um modelo de negócios 

amadurecido a uma panóplia de business angels, capitais de risco e investidores 

que possam associar-se na viabilização destes projetos. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Um programa de pré-aceleração de ideias de negócio enquadrado nas necessidades 

académicas. Os estudantes podem participar em grupos de 4/5 alunos, que poderão 

candidatar-se em equipa ou individualmente. Durante o evento podem contar com 

apoio técnico e formativo em áreas como “estratégias e Modelos de negócio”, 

“Marketing e Vendas”, e “Pitching”. A atividade compreende uma forte componente 

formativa, através de workshops com temas específicos. 

Após o evento as equipas que pretendam continuar a desenvolver a sua ideia de 

negócio, irão beneficiar de acompanhamento por parte do LIFTOFF e de parceiros do 

mesmo. 
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Esta atividade já se realEsta atividade já se realEsta atividade já se realEsta atividade já se realizou em anos anteriores?izou em anos anteriores?izou em anos anteriores?izou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    BragaBragaBragaBraga    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/07/2018 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Publicidade e Divulgação 727,45 €

Mentoria 2.573,77 €

Coffe - break 372,00 €

Som 150,00 €

Oradores/ Formadores 450,00 €

Alimentação 900,00 €

Business model canvas 73,80 €

Prémios 500,00 €

Transportes 84,00 €

T-shirts 184,50 €

TotalTotalTotalTotal 6.015,52 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Working 
Ideas

 

 

Calendarização GuimarãesCalendarização GuimarãesCalendarização GuimarãesCalendarização Guimarães    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/04/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Publicidade e Divulgação 727,45 €

Mentoria 2.573,78 €

Coffe - break 372,00 €

Som 150,00 €

Oradores/ Formadores 450,00 €

Alimentação 900,00 €

Business model canvas 73,80 €

Prémios 500,00 €

Transportes 84,00 €

T-shirts 184,50 €

TotalTotalTotalTotal 6.015,53 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Working 
Ideas

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Workshops Workshops Workshops Workshops ––––    Connecting the DotsConnecting the DotsConnecting the DotsConnecting the Dots 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Consciencializar a comunidade académica para as características empreendedoras 

e da contextualização do mercado de trabalho; 

- Dotar os participantes de ferramentas e competências que potenciem um 

ajustamento entre eventuais oportunidades de emprego/criação do próprio negócio 

e as suas capacidades e expetativas profissionais. 

 

Breve descriçBreve descriçBreve descriçBreve descrição da atividadeão da atividadeão da atividadeão da atividade    

Consciencializar a comunidade académica para a importância das características 

empreendedoras e transversais, não só como fundamentais para a criação do próprio 

negócio, mas também estas características poderão fazer a diferença na inserção do 

mercado de trabalho. 

Dotar os participantes de ferramentas e competências que potenciam um ajustamento 

entre eventuais oportunidades de emprego/ criação do próprio negócio e as suas 

capacidades e expetativas profissionais. 

A concretização deste projeto assentará numa atividade continuada de abordagem a 

vários pontos de interesse (a titulo de exemplo, balanço de competências e a atitude 

empreendedora) que culminará num evento (Feira Internacional de Emprego e 
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Empreendedorismo) que propiciará a operacionalização/transferência das 

aprendizagens realizadas anteriormente. 

A concretização desta atividade traduzir-se-á na realização de workshops.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 23/01/2017 

Data de conclusão das ações: 31/12/2017 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Publicidade & Divulgação 625,00 €

Oradores/ Formadores 1.200,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.825,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Workshops - 
Connecting the 

dots

    

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: 2Share 2Share 2Share 2Share ----    ConnectingtheDotsConnectingtheDotsConnectingtheDotsConnectingtheDots    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover o sucesso dos alumnis da UMinho; 

- Consciencializar a comunidade académica para as características empreendedoras 

e da contextualização do mercado de trabalho; 

- Transmitir dicas prática se úteis que motivem os estudantes. 

 

Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da atividadeatividadeatividadeatividade    

A atividade “2Share” tem como características a realização de tertúlias conjuntamente 

com a Universidade do Minho. 

Nesta atividade conta-se com Alumnis da UMinho para dinamizar discussões sob 

temáticas com impacto nos jovens. Promovendo a troca informal de ideias, 

experiências e de contributos. 
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Esta atividade já se realizou em anos anterioEsta atividade já se realizou em anos anterioEsta atividade já se realizou em anos anterioEsta atividade já se realizou em anos anteriores? res? res? res? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Publicidade & Divulgação 1.237,00 €

Coffee-break 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.637,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2Share - 
Connecting the 

dots

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Seminário Seminário Seminário Seminário ––––    ConnectingtheDotsConnectingtheDotsConnectingtheDotsConnectingtheDots 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Consciencializar a comunidade académica para as características empreendedoras 

e da contextualização do mercado de trabalho; 

- Dotar os participantes de ferramentas e competências que potenciem um 

ajustamento entre eventuais oportunidades de emprego/criação do próprio negócio 

e as suas capacidades e expetativas profissionais. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O evento tem como principal objetivo debater quais os recursos e estratégias 

determinantes para o sucesso, abordar temáticas relacionadas com as potencialidades 

dos jovens de hoje, identificar o Capital da Juventude e perceber quem são os jovens de 

futuro e de que forma os sonhos e os projetos podem ser concretizados. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 



 

 

86 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 01/07/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Publicidade & Divulgação 727,45 €

Oradores/ Formadores e lembranças 1.321,05 €

Coffe break & Alimentação 450,00 €

Deslocações 56,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.554,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Seminário - 
Connecting the 

dots

 

 

Nome da atividade:Take & ShareNome da atividade:Take & ShareNome da atividade:Take & ShareNome da atividade:Take & Share 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Evento de networking entre empreendedores, startups e investidores;   

- Promover colaborações entre a comunidade empreendedora. 

    

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O evento tem como objetivo conectar os participantes através da troca informal de 

ideias, de experiências e de contributos para o seu negócio. Espera-se que num 

ambiente informal de networking sejam estabelecidas parcerias e sinergias que 

possam gerar valor para a região. Para tal, contaremos com a presença de startups/ 

spinoffs em diferentes fases do negócio, com origem na Universidade do Minho e que, 

na sua maioria, contaram com o apoio do LIFTOFF em algum momento do seu 

processo de desenvolvimento. Os empreendedores estarão organizados em grupos de 

discussão distribuídos por área de negócio e englobando ideias/negócios em diferentes 

fases. O objetivo passa por cada elemento apresentar a sua ideia, dificuldades e 

experiências e, após discussão e partilha de recomendações, um representante de 

cada grupo apresenta as conclusões aos restantes empreendedores. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 06/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Produção de Imagem 307,50 €

Impressão de cartazes 276,75 €

Coffee-break 360,00 €

TotalTotalTotalTotal 944,25 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Take & 
Share

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: CareerPeekCareerPeekCareerPeekCareerPeek 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Aproximar os estudantes a um ambiente laboral como experiência de percecionar 

uma futura carreira na sua área; 

- Fortalecer a relação das empresas com a AAUM, 

- Desmistificar o modo de funcionamento tanto de empresas como de profissões. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Visitas a empresas e Startups/Spinoffs da região, onde os participantes possam 

assistir no contexto empresarial, às dificuldades, aos sucessos e aos conselhos dos 

responsáveis pela gestão da organização. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/02/2018 

Data de conclusão das ações: 15/12/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transportes 350,00 € Inscrições 400,00 €

Dovulgação 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 400,00 € TotalTotalTotalTotal 400,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Career Peek

 

 

Nome da atividade: DNome da atividade: DNome da atividade: DNome da atividade: Despesas de Funcionamentoespesas de Funcionamentoespesas de Funcionamentoespesas de Funcionamento 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Deslocações 150,00 €

TotalTotalTotalTotal 200,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

    

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Funcionamento GeralFuncionamento GeralFuncionamento GeralFuncionamento Geral 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 



 

 

89 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Ar condicionado 987,08 € Comparticipação IEFP 11.580,30 €

Carimbo GIP 28,47 €

Material de escritório 400,00 €

Despesas com deslocações 600,00 €

Referências Ifthen 10,00 €

Comunicações 20,00 €

Linha fixa + Internet 380,00 €

Vencimentos e Encargos 32.900,00 €

Apontador 15,00 €

Coaching Edit Value 0,00 €

Upgrade Drive 39,98 €

Identificador espaço 39,36 €

Flyers Gabinetes 76,50 €

Seguro Acidentes Pessoais - Estagiária 66,29 €

TOC/ROC 615,00 €

Identificador espaço AAUM 462,48 €

TotalTotalTotalTotal 36.640,16 € TotalTotalTotalTotal 11.580,30 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Candidatura SAACCandidatura SAACCandidatura SAACCandidatura SAAC----CCDRNCCDRNCCDRNCCDRN 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Apoio Financeiro 65.603,23 €

TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 65.603,23 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Candidatura 
SAAC_CCDRN
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IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 3 

Apoio Técnico 30 20 

Voluntários 40 40 

 

 

MeiMeiMeiMeios Técnicos/Material necessárioos Técnicos/Material necessárioos Técnicos/Material necessárioos Técnicos/Material necessário    

− Cartazes 

− Flyers 

− Roll-up 

− Merchandising AAUM 

− Vídeos 

− Divulgação no Facebook 

− Lonas 

− Computador 

− Material de Escritório 

− Impressora 

− Telemóveis 

− Auditórios 

− Stands 

− Mesas 

− Cadeiras 

− Palco 

− Sistema de Som e Luz 

− Projetores 

− Carrinha 

− Cartolinas 
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− Marcadores 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar    

Este plano incide sobre 3 pilares de atuação. 

Em primeiro plano a divulgação de todo o trabalho efetuado, desde o acompanhamento 

às atividades de caráter mais específico. Será feito uma redefinição interna de como 

atingir e acompanhar os alvos interessados, havendo um investimento mais adequado 

nos meios digitais e consequentemente uma redução nos meios físicos. Existirá 

preocupação de reforçar a existência dos gabinetes como projetos da Associação 

Académica através da apresentação consistência e coordenada das suas marcas. 

Um fortalecimento do programa para a preparação ao mercado de trabalho, através de 

experiências dinâmicas e distintas das atualmente presentes na academia, quer na 

presença empresarial como no auxílio ao branding pessoal. Não descorando ainda 

ações para promover soft skills e experiência a recém-licenciados e estudantes no 

geral. 

Finalmente uma exposição acrescida do trabalho efetuado nesta área por parte da 

AAUM perante entidades externas de forma a potenciar novas oportunidades que 

possam ser implementadas internamente. Este será um objetivo que está, no entanto, 

condicionado pelo sucesso da divulgação interna, caso contrário poderia ser um 

esforço com pouco proveito. 

Para tal a utilização de material, que já tem vindo a ser recorrente ao departamento 

como auditórios nos complexos pedagógicos, distribuição de cartazes e o material 

necessário para o funcionamento normal por parte dos gabinetes é uma necessidade 

constante que não sofrerá no entanto grandes alterações exceto no investimento 

adicional numa presença mais digital. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?Não. 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    
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    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 15 20 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 3000 3000 

Estrangeiros 50 50 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Braga S. João do 

Souto 

Largo do Paço 

Braga Braga S.Sebastião Instituto de Design 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

Braga Braga S. José de S. 

Lázaro 

Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Será realizado um questionário escrito, obrigatório por parte de todos os participantes 

de atividades de formação. Entidades e oradores envolvidos preencherão também 

feedback pontual a um conjunto de questões associadas. Estes questionários mantêm 

consistência em relação a outros anos de forma a identificar tendências na 

comunidade. 
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DesportivoDesportivoDesportivoDesportivo    

 

I 

 

 

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Carlos Martins 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Melhorar a classificação no ranking universitário da Federação Académica do 

Desporto Universitário, doravante designada FADU; 

− Melhorar a classificação a nível internacional; 

− Fomentar a prática desportiva no seio da comunidade académica, promovendo 

e incutindo, nos estudantes, hábitos de vida saudáveis; 

− Prestar acompanhamento aos atletas que estudam na Universidade do Minho, 

nas diversas competições desportivas; 

− Divulgar todas as atividades desportivas e infraestruturas proporcionadas pelo 

Departamento de Desporto e Cultura, da Universidade do Minho aos alunos; 

− Divulgar os resultados alcançados de modo a aproximar os estudantes; 

− Promover a prática desportiva dos alunos quer competitiva quer recreativa 

como meio de formação extracurricular, complemento à aprendizagem e 

integração dos alunos na comunidade académica; 

− Ser um meio dinamizador do desporto na comunidade académica, na cidade e 

na região envolvente. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Competição FADUNome da atividade: Competição FADUNome da atividade: Competição FADUNome da atividade: Competição FADU    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Obter o primeiro lugar no ranking geral da Federação Académica do Desporto 

Universitário, doravante designada FADU, em termos de medalheiro e ação social; 

- Acompanhamento, por parte dos dirigentes e colaboradores, às equipas e atletas 

que representam a academia; 

- Promover o desporto universitário em conjunto com a FADU, tendo em vista uma 

maior participação em termos quantitativos e qualitativos. 

 

BreBreBreBreve descrição da atividadeve descrição da atividadeve descrição da atividadeve descrição da atividade    

A competição FADU refere-se à competição nas diferentes modalidades entre as 

várias instituições de Ensino Superior em Portugal. Os Campeonatos Nacionais 

Universitáriosdefinem, segundo a classificação, a representação nacional nas 

competições desportivas universitárias internacionais. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

ÉPOCA 2017/2018ÉPOCA 2017/2018ÉPOCA 2017/2018ÉPOCA 2017/2018    

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 250,00 €

Transporte 75,00 €

Águas 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 375,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC Futsal 
F
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 425,00 € Comparticipação CMB 275,00 €

Transporte 125,00 €

Aluguer de pavilhão 275,00 €

TotalTotalTotalTotal 825,00 € TotalTotalTotalTotal 275,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC 
Basquetebol 

M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Transporte 135,01 €

Alojamento 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 285,01 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU Tiro 
com arco 

indoor F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 120,00 €

Transporte 300,00 €

Aluguer de material 380,00 €

Alojamento 240,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.040,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Esqui Alpino/ 
Snowboard

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 320,00 €

Transporte 880,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.200,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC Futebol 
M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 350,00 €

Transporte 75,00 €

Águas 65,00 €

TotalTotalTotalTotal 490,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC 
Andebol M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 350,00 €

Transporte 75,00 €

Águas 65,00 €

TotalTotalTotalTotal 490,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC Futsal 
M
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 500,00 €

Transporte 1.000,00 €

Alojamento 998,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.498,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2ª JC 
Voleibol M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 150,00 €

Transporte 472,20 €

TotalTotalTotalTotal 622,20 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU 
Atletismo 

Pista Coberta 
F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 200,00 €

Transporte 442,70 €

Alojamento 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.042,70 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU 
Badminton 

Pares 
F/M/Mx

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 75,00 €

Transporte 207,50 €

TotalTotalTotalTotal 282,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU Karting 
Individual

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 90,00 €

Transportes 180,00 €

TotalTotalTotalTotal 270,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU 
Atletismo 
Estrada

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 100,00 €

Águas 40,00 €

Transporte 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 240,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU BTT 
XCO
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.800,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.410,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futsal M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.700,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.310,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Basquetebol 
M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.600,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.210,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Andebol F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 40,00 €

Transporte 250,00 €

Alojamento 1.300,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.590,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Hóquei em 
Patins M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 2.125,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.735,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Andebol M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.700,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.310,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Voleibol M
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 2.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.610,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futebol M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.600,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.210,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futsal F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.800,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.410,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Voleibol F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 550,00 €

Alojamento 1.800,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.410,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Basquetebol 
F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 120,00 €

Transporte 120,00 €

TotalTotalTotalTotal 240,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU 
Canoagem

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 25,00 €

Transporte 45,00 €

TotalTotalTotalTotal 70,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU Remo
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 200,00 €

Transporte 270,00 €

Alojamento 360,00 €

TotalTotalTotalTotal 830,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Xadrez 
Rápidas/ 

Semirápidas 
Individual

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 100,00 €

Transporte 144,00 €

Alojamento 115,00 €

TotalTotalTotalTotal 359,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Bilhar F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 150,00 €

Transporte 210,00 €

Alojamento 250,00 €

TotalTotalTotalTotal 610,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Judo

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 120,00 €

Transporte 240,00 €

Alojamento 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 560,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Ténis 
Individual 

F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 325,00 €

Transporte 562,51 €

Alojamento 650,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.537,51 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Badminton 
Individual 

F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 240,00 €

Transporte 712,20 €

Alojamento 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.352,20 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Atletismo Ar 
Livre

 



 

 

100 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 45,00 €

Transporte 297,50 €

Alojamento 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 442,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Tiro com 
Arco Outdoor

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 120,00 €

Transporte 386,10 €

TotalTotalTotalTotal 506,10 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Natação 
Piscina 
Longa

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 504,00 €

Transporte 1.000,00 €

Alojamento 1.728,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.232,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futebol 7 
M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 225,00 €

Transporte 850,00 €

Alojamento 375,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.450,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futebol de 
Praia

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 135,00 €

Transporte 500,00 €

Alojamento 225,00 €

TotalTotalTotalTotal 860,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Rugby de 
Praia

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 350,00 €

Transporte 500,00 €

Alojamento 600,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.450,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Voleibol de 
Praia
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 360,00 €

Transporte 500,00 €

Alojamento 600,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.460,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Andebol de 
Praia F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 135,00 €

Transporte 500,00 €

Alojamento 225,00 €

TotalTotalTotalTotal 860,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Futvolei

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 170,00 €

Transporte 75,00 €

TotalTotalTotalTotal 245,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Natação 
Piscina Curta

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 300,00 €

Transporte 80,00 €

Águas 40,00 €

Alojamento 100,00 €

TotalTotalTotalTotal 520,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Escalada 
Dificuldade/ 
Velocidade/ 

Boulder

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 150,00 €

Transporte 50,00 €

Águas 25,00 €

TotalTotalTotalTotal 225,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Kickboxing 
LowKick

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 50,00 €

Transporte 145,01 €

TotalTotalTotalTotal 195,01 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU Karaté
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 200,00 €

Transporte 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU 
Taekwondo

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 60,00 €

Transporte 30,00 €

Águas 15,00 €

TotalTotalTotalTotal 105,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CNU BTT 
XCM

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 70,00 €

Transporte 412,20 €

Alojamento 175,00 €

TotalTotalTotalTotal 657,20 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Orientação 
Distância 

Média

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 90,00 €

Transporte 412,20 €

Alojamento 225,00 €

TotalTotalTotalTotal 727,20 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Atletismo 
Corta - Mato

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 270,00 €

Transporte 614,40 €

Alojamento 675,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.559,40 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Ténis Pares 
F/M/Mx

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 100,00 €

Transporte 332,50 €

Alojamento 125,00 €

TotalTotalTotalTotal 557,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Ténis de 
Mesa 

M/F/Mx
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 40,00 €

Transporte 126,10 €

Alojamento 0,00 €

TotalTotalTotalTotal 166,10 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Padel 
F/M/Mx

 

ÉPOCA 2018/2019ÉPOCA 2018/2019ÉPOCA 2018/2019ÉPOCA 2018/2019    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 500,00 €

Transporte 1.025,00 €

Alojamento 1.250,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.775,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC 
Andebol M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 504,00 €

Transporte 1.025,00 €

Alojamento 1.350,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.879,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC Futsal 
M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 600,00 €

Transporte 1.500,00 €

Alojamento 1.500,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.600,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC 
basquetebol 

F/M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 700,00 €

Transporte 1.500,00 €

Alojamento 1.500,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.700,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC Futebol 
M
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 580,00 €

Transporte 1.500,00 €

Alojamento 1.450,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.530,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC 
Voleibol M/F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 320,00 €

Transporte 780,00 €

Alojamento 800,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.900,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC Rugby 
7 M

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 300,00 €

Transporte 780,00 €

Alojamento 750,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.830,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1ª JC Futsal 
F

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 625,00 €

Alojamento 1.500,00 €

Transporte 1.250,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.375,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Natação 
Piscina Curta

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 180,00 €

Transporte 210,00 €

Alojamento 450,00 €

TotalTotalTotalTotal 840,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Ténis de 
Mesa 

Equipas

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 300,00 €

Transporte 780,00 €

Alojamento 750,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.830,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Badminton 
Equipas
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 150,00 €

Transporte 210,00 €

Alojamento 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 660,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Bilhar 
Equipas

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 90,00 €

Transporte 200,00 €

Alojamento 150,00 €

TotalTotalTotalTotal 440,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Xadrez 
Rápidas 
Equipas

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 90,00 €

Transporte 200,00 €

Alojamento 150,00 €

TotalTotalTotalTotal 440,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Xadrez 
Rápidas 
Individual

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 180,00 €

Transporte 425,00 €

Alojamento 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 905,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Karting 
Equipas

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 525,00 €

Transporte 1.650,00 €

Alojamento 875,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.050,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Kicboxing 
Light Kick

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 240,00 €

Transporte 425,00 €

Alojamento 600,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.265,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Basquetebol 
3x3 F/M
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Quotas 1.040,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.040,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Quotas 
FADU

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Filiação atletas 1.000,00 €

Filiação Oficiais 100,00 €

Filiação clube 30,00 €

Seguro Desportivo 80,00 €

Taxas de remissão 200,00 €

Inscrição atletas individuais 4.000,00 €

Inscrição atletas/ dirigentes 10.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 15.410,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Filiação/ 
Inscrição de 

atletas

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Exames Médicos 2.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Exames 
Médicos

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

SASUM 45.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 45.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Contrato 
Programa 
SASUM

 

 

Nome da atividade: Gata na PraiaNome da atividade: Gata na PraiaNome da atividade: Gata na PraiaNome da atividade: Gata na Praia    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover a prática desportiva dos alunos da UM; 

- Promover a integração dos alunos na comunidade académica através do desporto; 

- Proporcionar aos alunos uma experiência única e diferente dos seus hábitos de 

vida e das suas rotinas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    
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Esta atividade tem em vista a prática desportiva num local diferente do habitual, com 

atividades em grupo, numa região costeira. 

A Gata na Praia é realizada em cooperação com o DDC da UM, que assegura um apoio 

técnico essencial à prática desportiva dos participantes. É realizada anualmente, no 

período das férias da Páscoa, pois é nossa preocupação que os alunos não 

prejudiquem o seu percurso académico a nível curricular. 

A comitiva estimada é de cerca de 400 participantes, alunos da UM, organizados em 

equipas de 4 elementos masculinos e 4 elementos femininos, sendo a comitiva 

completada pelo “staff”, que é responsável pela organização e bom funcionamento da 

atividade. 

É fundamental assegurar as melhores condições para os participantes em todos os 

aspetos, pois é uma iniciativa direcionada essencialmente para a vertente desportiva e 

social. 

 

Esta atividade já se realizouEsta atividade já se realizouEsta atividade já se realizouEsta atividade já se realizou    em anos anteriores? em anos anteriores? em anos anteriores? em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Hotel Equipas 42.240,00 € Inscrições 61.600,00 €

Transporte 8.096,00 € Patrocínios 1.500,00 €

Pulseiras 150,00 €

T-shirts 500,00 €

Divulgação 88,56 €

Materal Médico e Fisioterapeutas 350,00 €

Licenças 100,00 €

Viagens 1.500,00 €

Autocarro AAUM 1.500,00 €

Hotel/ Jantar Staff 4.100,00 €

Material Diverso 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 58.924,56 € TotalTotalTotalTotal 63.100,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
ActividadeActividadeActividadeActividade

Gata na 
Praia

 

 

NoNoNoNome da atividade: Participação Ime da atividade: Participação Ime da atividade: Participação Ime da atividade: Participação Internacionalnternacionalnternacionalnternacional    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Premiar os atletas que atingiram o objectivo máximo nas competições 

universitárias nacionais proporcionando-lhes a oportunidade de participarem 

numa prova internacional da sua modalidade; 

- Divulgar e elevar a Associação Académica da Universidade do Minho e a 

Universidade do Minho através da participação nas competições internacionais; 

- Alcançar o pódio no ranking da EUSA, à semelhança de anos anteriores, mais 

concretamente o ano de 2013, em que foi atribuído o título de Melhor Universidade 

à UM/AAUM, tendo em conta os resultados alcançados nas diversas competições 

europeias. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Competição internacional universitária para os atletas e equipas que se tenham 

sagrado Campeões Nacionais Universitários, prestigiando a AAUM e a UM através da 

divulgação das instituições dentro e fora do país. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Despesas Diversas 20.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 20.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Participação 
Internacional

 

 

Nome da atividade: Caloiro de MolhoNome da atividade: Caloiro de MolhoNome da atividade: Caloiro de MolhoNome da atividade: Caloiro de Molho    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Proporcionar aos novos alunos uma atividade desportiva e recreativa com o 

objetivo de os acolher e integrar na comunidade académica; 

- Criar um ambiente de competição saudável entre os diversos cursos desta 

academia. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Atividade desportiva com uma componente recreativa, realizada para cerca de 3000 

alunos nas piscinas municipais de Braga, com o objetivo de integrar os alunos novos. 

 

Esta atividade já se realizou em anoEsta atividade já se realizou em anoEsta atividade já se realizou em anoEsta atividade já se realizou em anos anteriores? s anteriores? s anteriores? s anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transportes 1.400,00 €

Segurança 200,00 €

Material diverso 50,00 €

Divulgação 15,00 €

Apoio médico 250,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.915,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Caloiros de 
Molho

 

 

Nome da atividade: Troféu AAUMNome da atividade: Troféu AAUMNome da atividade: Troféu AAUMNome da atividade: Troféu AAUM    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Promover a prática desportiva entre os alunos dos vários cursos da UM; 

- Integrar os alunos através de um ambiente de competição saudável; 

- Divulgar o Desporto Universitário junto da Comunidade Académica. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Torneio de futsal, voleibol e basquetebol realizado nas instalações da UM durante 

48h/24h seguidas, com o intuito de promover a prática desportiva e a interação junto 

da Comunidade Académica. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 100,00 € Inscrições 600,00 €

Troféus 225,00 €

TotalTotalTotalTotal 325,00 € TotalTotalTotalTotal 600,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Troféu 
AAUM
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Nome da atividadNome da atividadNome da atividadNome da atividadeeee::::Gala dos CampeõesGala dos CampeõesGala dos CampeõesGala dos Campeões    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Premiar os atletas medalhados de todas as modalidades nos CNU; 

- Promover a interação entre os vários agentes envolvidos no Desporto Universitário. 

 

Breve descBreve descBreve descBreve descrição da atividaderição da atividaderição da atividaderição da atividade    

Atividade realizada para cerca de 150 pessoas, todas elas ligadas ao desporto 

universitário, através de uma gala de entrega de prémios. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anterEsta atividade já se realizou em anos anterEsta atividade já se realizou em anos anterEsta atividade já se realizou em anos anteriores?iores?iores?iores?Sim. 

 

CalendCalendCalendCalendarizaçãoarizaçãoarizaçãoarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da Atividade: Nome da Atividade: Nome da Atividade: Nome da Atividade: Despesas de Despesas de Despesas de Despesas de FuncionamentoFuncionamentoFuncionamentoFuncionamento    

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 125,00 €

Deslocações 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 425,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento
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IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 0 

Apoio Técnico 14 5 

Voluntários 45 20 

 

 

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Equipamentos 

− Material desportivo 

− Transporte (Carrinhas e autocarros para transporte das equipas) 

− Material de escritório – material de desgaste rápido 

− Sistema de som 

− Alojamento 

− Recursos alimentares 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 108 34 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 3000 3000 

Estrangeiros 100 98 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
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A avaliação da competição FADU e da Participação Internacional será realizada através 

dos resultados obtidos pelas equipas da AAUM. 

Relativamente às restantes atividades, a avaliação será realizada pela organização da 

AAUM e pelos participantes, através de inquéritos sobre as respetivas atividades. 
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Futsal FederadoFutsal FederadoFutsal FederadoFutsal FederadoS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUM    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

 

    
IIIIIIII    

    

    

Nome da Nome da Nome da Nome da atividadeatividadeatividadeatividade: Futsal Federado: Futsal Federado: Futsal Federado: Futsal FederadoS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUMS.C.Braga/AAUM    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Divulgação e promoção da AAUM e UM a nível regional e nacional através da 

modalidade desportiva de Futsal; 

- Permitir que os jovens da região pratiquem esta modalidade através das escolas de 

formação SC Braga/AAUM; 

- Fomentar nos escalões mais jovens a vontade de pertencer à UM através da 

interação entre o clube da região, SC Braga, e a AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Parceria entre a AAUM e o SC Braga que visa criar uma relação estreita entre a 

Universidade e o clube da região, com o objetivo de potenciar a modalidade desportiva 

de Futsal a nível universitário e nacional. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/08/2018 



 

 

115 

 

 

Época 2017/2018Época 2017/2018Época 2017/2018Época 2017/2018    ––––    Campeonato NacionalCampeonato NacionalCampeonato NacionalCampeonato Nacional 

OrçamentOrçamentOrçamentOrçamentoooo    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Acesso Pavilhão UM - Atletas 70,00 € Bilheteira 250,00 €

Transporte atletas Brg/Gmr 700,00 € Patrocínio Bilhetes 250,00 €

Funcionamento - deslocações 300,00 € SCBraga 45.000,00 €

Jogos Séniores - deslocações 2.770,00 € FPF 29.150,00 €

Jogos Séniores - alimentação 2.703,00 € Mensalidades cam. Jovens 400,00 €

Jogos Juniores - deslocações 900,00 € Patrocínios 15.000,00 €

Jogadores - Refeições diárias 7.980,00 €

Vencimentos dirigentes 5.958,38 €

Arbitragens 1.750,00 €

Cadeiras danificadas 2.000,00 €

Bilhetes 250,00 €

Honorários Equipa Técnica Séniores 5.460,00 €

Honorários Jogadores 65.321,65 €

Exames médicos 150,00 €

Franquia Seguro Desportivo 450,00 €

Despesas bancárias 250,00 €

Estampagens Equipamentos 200,00 €

Material médico e desportivo 850,00 €

Multas 1.500,00 €

Pavilhão Juniores/ Séniores 2.570,00 €

Honorários Fisioterapeuta 1.800,00 €

Policiamento 114,70 €

Inscrições AFBraga 300,00 €

Segurança 1.100,00 €

Bombeiros - jogos 750,00 €

Material de escritório 100,00 €

Viagens jogadores 4.900,00 €

TotalTotalTotalTotal 111.197,73 € TotalTotalTotalTotal 90.050,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Campeonato 
Nacional

 

 

Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 ––––    Taça de PortugalTaça de PortugalTaça de PortugalTaça de Portugal 

OrçamentOrçamentOrçamentOrçamentoooo    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 3.100,00 €

Alimentação 1.720,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.820,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Taça de 
Portugal

 

 

Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 ––––    Taça da LigaTaça da LigaTaça da LigaTaça da Liga 

OrçamentOrçamentOrçamentOrçamentoooo    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 430,00 €

Alimentação 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 830,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Taça da Liga

 

 

Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 Época 2017/2018 ––––    Play OffPlay OffPlay OffPlay Off 

OrçamentOrçamentOrçamentOrçamentoooo    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alimentação 2.960,00 € Bilheteira 800,00 €

Transporte 2.050,00 € Bilhetes - Patrocínio 205,00 €

Policiamento 1.450,00 €

Segurança 700,00 €

Bilhetes 205,00 €

Arbitragem 1.050,00 €

Alojamento 1.430,00 €

TotalTotalTotalTotal 9.845,00 € TotalTotalTotalTotal 1.005,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Play Off
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RecreativoRecreativoRecreativoRecreativo    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

André Wilson 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Realizar atividades de âmbito recreativo, com a finalidade de incluir o maior 

número de estudantes possível, criando condições para uma maior envolvência 

com as cidades que acolhem a academia minhota, Braga e Guimarães; 

− Realizar atividades para proporcionar aos estudantes momentos de festividade 

e convívio; 

− Melhorar a qualidade das atividades organizadas pela Associação Académica da 

Universidade do Minho no panorama nacional das semanas académicas das 

diversas academias; 

− Ser capaz de idealizar e elaborar um cartaz que envolva um leque de artistas 

de renome de diversos estilos musicais a nível nacional e internacional, 

traduzindo-se numa maior adesão às Monumentais Festas do Enterro da Gata e 

à Receção ao Caloiro; 

− Reforçar vários detalhes logísticos das três atividades que compõem o 

Departamento Recreativo, ambicionando acolher devidamente o público 

presente nos recintos das atividades. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Semana da EuforiaNome da atividade: Semana da EuforiaNome da atividade: Semana da EuforiaNome da atividade: Semana da Euforia    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Contribuir para a dinamização cultural e recreativa da comunidade académica nas 

zonas envolventes aos Campus da Universidade do Minho, Braga e Guimarães, 

através da organização de quatro dias de festividades nos principais locais de 

animação noturna e bares; 

- Realizar o “Rally das Tascas”, fazendo com que, o evento proporcione aos 

estudantes um itinerário que os leve a conhecer as zonas recreativas, através de 

parcerias com vários cafés e bares, nas duas cidades que acolhem a Universidade 

do Minho; 

- Implementação de uma noite de comédia, em Braga, para proporcionar aos 

estudantes uma noite de festividade diferente do habitual; 

- Reforço da “Semana da Euforia” como uma atividade de referência no programa de 

início do segundo semestre dos estudantes da Universidade do Minho; 

- Realização de atividades em parceria com os diversos grupos culturais da 

academia, para proporcionar a sua promoção. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Semana da Euforia é a semana que marca o início do segundo semestre de todos os 

estudantes da Universidade do Minho. O objetivo da mesma é proporcionar, a todos os 

alunos da Academia Minhota, uma experiência académica, recreativa e cultural que os 

leve a arrancar o início do segundo semestre da melhor forma possível. 

De 12 a 15 de Fevereiro, a Associação Académica da Universidade do Minho apresenta 

uma programação abrangente a todos os estudantes, aos grupos culturais da 

academia minhota, e a todos os bares que fazem parte do universo recreativo das 

cidades de Braga e Guimarães. Esta atividade propõe impulsionar o espírito académico 

através de iniciativas que vinculam o cariz recreativo, social, pedagógico e cultural da 

AAUM à dinamização recreativa. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 24/01/2018 

Data de conclusão das ações: 01/03/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 120,00 € Inscrições 2.432,00 €

Licença 30,00 € Patrocínio 120,00 €

Deslocações 10,00 €

Bebidas 412,08 €

Material/ Fotocópias 21,89 €

Estampagem t-shirts 238,50 €
TotalTotalTotalTotal 832,47 € TotalTotalTotalTotal 2.552,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Semana da 
Euforia

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Monumentais Festas do Monumentais Festas do Monumentais Festas do Monumentais Festas do Enterro da GataEnterro da GataEnterro da GataEnterro da Gata    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Desenvolver um festival académico, com uma programação musical transversal 

aos diferentes gostos musicais do público universitário minhoto, albergando 

também todo o espectro nacional; 

- Criar um espaço de relevância para atuações de músicos portugueses em 

ascensão, nomeadamente bandas formadas por estudantes da Universidade do 

Minho, como no caso do vencedor do UMplugged, dando uso a esse mesmo espaço 

para bandas de renome e sucesso firmado no panorama musical nacional e 

internacional; 

- Recompor e reorganizar a promoção do evento de forma a estabelecer uma 

comunicação que abranja o maior número de participantes possível; 

- Aprimorar as infraestruturas, tal como todas condições disponíveis no recinto para 

dar continuidade à boa organização logística da AAUM; 

- Reconhecer possíveis parceiros para a evolução logística do evento numa ação 

frutuosa para ambas as partes; 

- Promover o espírito académico e todas as tradições culturais e recreativas 

associadas à região, à universidade e ao evento em si; 

- Realização de um dia de atuações de grupos culturais, promovendo os mesmos e 

proporcionando um dia diferente, no programa de festividades; 
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- Fomentar a proximidade entre o público académico da U.M., outras academias e o 

público civil; 

- Desenvolver competências de organização e gestão no seio da produção, dos 

concessionários de bares e barraquinhas e colaboradores da AAUM; 

- Articular o evento com todas as atividades culturais, como o Cortejo Académico e a 

Imposição de Insígnias aos finalistas, inseridos no âmbito das Monumentais Festas 

do Enterro da Gata. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

As Monumentais Festas do Enterro da Gata distinguem-se como o evento com maior 

dimensão da Associação Académica da Universidade do Minho. 

Esta é uma atividade que engloba diferentes tipos iniciativas, desde o festival 

académico, que se realiza num recinto denominado e já popularmente reconhecido 

como “Gatódromo”, ao Cortejo Académico, Velório e Serenatas, Imposição de Insígnias 

e Missa de Finalistas e ainda a Terça-feira Académica.  

Quanto ao “Gatódromo”, é importante referir que se localiza na alameda do Estádio 

AXA e dispõe de diferentes áreas de animação que agrupam ao todo 3 palcos: palco 

principal; tenda Eletrónica; tenda RUM – Rádio Universitária do Minho. A par disto, 

uma das características que se demonstra mais particular nesta atividade é a 

recreação envolta das “barraquinhas” dos diferentes cursos, grupos culturais, grupos 

formados por estudantes, bares profissionais e ainda alguns parceiros da AAUM. 

Dentro do recinto do “Gatódromo” encontra-se também o armazém das bebidas que 

são transacionados internamente e de venda obrigatória para o fornecimento das 

barracas. O espaço reservado às comidas, previamente concessionado, presta um 

serviço de alimentação ao público geral e à organização. Junto ao palco onde atuam as 

bandas, situa-se o backstage para a produção, imprensa, staff e bandas. As bilheteiras 

encontram-se no exterior do recinto para facilitar a venda de passes de entrada. Na 

zona de acesso ao recinto existe um espaço reservado para stands promocionais 

parceiros e patrocinadores das Monumentais Festas do Enterro da Gata. Existem ainda 

zonas reservadas a serviços de ação social e pedagógica como a Cruz Vermelha, a uma 

zona própria da AAUM para cuidados de saúde (denominada de “Gata na Saúde”), a 

Polícia de Segurança Pública, aos serviços de cateringdo evento e casas de banho para 
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o público. Esta atividade decorre durante oito noites e disponibiliza serviços de 

transporte gratuitos para todos os estudantes. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 22/01/2018 

Data de conclusão das ações: 19/06/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Bandas 140.000,00 € Bilheteira 386.100,00 €

Serviços de  Consultoria 0,00 € Armazém 150.000,00 €

Aluguer de viaturas 0,00 € Concessões de Espaço 13.000,00 €

Segurança e Policiamento 85.500,00 € Alimentação 20.000,00 €

Produtora 115.000,00 € Super Bock Group 87.000,00 €

Vedação 8.000,00 € Tenda Eletrónica 3.000,00 €

Divulgação 7.000,00 € Alimentação Produtora 2.000,00 €

Bilhetes Gerais e Convites 600,00 € Tabaqueira 738,00 €

Alimentação 12.000,00 €

Honorários Bilheteira 2.000,00 €

Bebidas Armazém 115.000,00 €

Alojamento 1.200,00 €

Gasóleo Gerador 9.000,00 €

Licenças 40.000,00 €

Fornecimento de Água 1.300,00 €

Autocarros 31.000,00 €

Electricista 11.000,00 €

Materiais 600,00 €

Outras Despesas 1.200,00 €

Despesas TPA 100,00 €

Seguro de responsabilidade Civil 2.500,00 €

Comissões Etnaga 5.500,00 €

Bilhetes Etnaga 350,00 €

Pulseiras 1.490,00 €

Deslocações 1.000,00 €

Serviços Etnaga - Alojamento 60,00 €

Serviço de Comunicações PT 700,00 €

Transporte de valores 100,00 €

Tendas 56.000,00 €

Limitadores de ruído 3.500,00 €

TotalTotalTotalTotal 651.700,00 € TotalTotalTotalTotal 661.838,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Enterro da 
Gata

    

 

Nome da atividade: Receção ao CaloiroNome da atividade: Receção ao CaloiroNome da atividade: Receção ao CaloiroNome da atividade: Receção ao Caloiro    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    
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- Facilitar a integração dos novos alunos da academia minhota através da cultura e 

festividade que esta atividade proporciona;    

- Promover a recreação académica numa época de início de semestre, trazendo 

alguma descontração e diversão aos estudantes; 

- Reafirmar a importância e dimensão do evento no seio da academia minhota e da 

cidade de Guimarães; 

- Manifestar a nível exponencial a qualidade logística do evento; 

- Realização de parcerias estratégicas para a divulgação e produção do evento e 

consequentemente para a sua expansão; 

- Introduzir competências de organização e gestão entre as comissões de curso 

recém-formadas de modo a ganharem conhecimento e experiência; 

- Criação de um cartaz transversal a vários gostos musicais, composto por artistas 

mediáticos no panorama nacional; 

- Articular o evento com todos os eventos do departamento cultural e pedagógico da 

AAUM dedicados ao acolhimento aos novos alunos da Universidade do Minho; 

- Continuar com a aposta nos quatro dias de realização do evento no recinto do 

Multiusos de Guimarães, de quarta-feira a sábado; 

- Realizar uma noite de atuações de diversos grupos culturais da Universidade, 

como forma de promoção e visibilidade dos mesmos; 

- Promover o contacto entre alunos do Pólo de Braga e alunos do Pólo de 

Guimarães, além de levar os alunos de Braga a conhecer melhor a cidade de 

Guimarães. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Receção ao Caloiro é realizada em Guimarães, concretamente no Pavilhão 

Multiusos, para existir um equilíbrio entre as atividades do departamento e, devido às 

condições e à tradição conseguida ao longo dos anos, conseguir confirmar o relevo 

desta atividade no seio da AAUM e da população vimaranense. As barraquinhas de 

cursos, de núcleos e de grupos culturais estão presentes nesta atividade, com outra 

dinâmica do Enterro da Gata mas com a mesma filosofia. A estrutura do palco não é 

tão grande como a do Enterro da Gata mas mantém todas os requisitos necessários 

para a atuação dos mais variadíssimos artistas.  Tal como no ano anterior, pretende-se 

que alguns grupos culturais atuem num único dia dedicado exclusivamente para estes, 
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 nos restantes dias a noite iniciará com as bandas e posteriormente os DJ’s. No recinto 

existem também áreas reservadas ao staff, ao catering,  à alimentação, à produção e a 

outros serviços necessários para a realização da atividade.  

Este evento realiza-se durante quatro noites, existindo serviços de transportes 

próprios para os estudantes da Universidade do Minho, tanto do Pólo de Gualtar como 

do Pólo de Azurém. Neste período, realizam-se através de iniciativas de outros 

departamentos da AAUM, nomeadamente do Departamento Cultural e Tradições 

Académicas alguns eventos como as Serenatas Velhas e a Latada e do Departamento 

Pedagógico, tal como o Acolhimento aos novos alunos. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/09/2018 

Data de conclusão das ações: 31/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 1.500,00 € Bilheteira 140.000,00 €

Bilhetes 891,21 € Alimentação 3.848,00 €

Aluguer de Espaço 15.067,50 € Armazém 60.000,00 €

Bandas 50.000,00 € Concessão de Espaço 5.700,00 €

Produção 23.000,00 € Alimentação Produtora 600,00 €

Segurança 24.000,00 € Apoio CM 10.000,00 €

Alimentação 4.000,00 €

Bebidas 44.500,00 €

Transportes 28.000,00 €

Licenças 9.000,00 €

Limpeza

Honorários 442,80 €

Material 200,00 €

Seguro 120,00 €

Deslocações 800,00 €

Alojamento 1.000,00 €

Transporte de valores 250,00 €

Aluguer de Equipamento 250,00 €

Comissões de Bilheteira 2.100,00 €

TPA 30,00 €

Pulseiras 1.000,00 €

Estragos Multiusos 600,00 €

Instalação Elétrica

Estragos autocarros 7.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 213.751,51 € TotalTotalTotalTotal 220.148,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Receção ao 
Caloiro

 

 

 

Nome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de FuncionamentoNome da Atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 200,00 €

Alimentação 50,00 €

Comunicações 0,00 €
TotalTotalTotalTotal 250,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 5 7 

Apoio Técnico 70 30 

Voluntários 90 100 

 

 

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Cartazes, flyers, outdoors 

− Material de escritório 

− T-shirts e casacos 

− Equipamento de som e luz 

− Mesas e cadeiras 

− Utensílios de cozinha 

− Computadores, impressoras e outros objetos informáticos 

− Balcões, quiosques, tendas, algecos, contentores e arcas frigoríficas e 

congeladoras 

− Máquinas de cerveja e tubos de gás 

− Material de alimentação e produção elétrica (por ex. geradores) 

− Alojamento 
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− Estruturas de palco e serviços 

− Bilhetes, impressos e software associados à bilheteira 

− Gradeamento 

− Casas de banho móveis 

− Vendingmachines 

− Material de pichelaria e de eletricidade 

− Lonas e placas de sinalização 

− Tecido 

− Colchões, cobertores e sacos de enjoo 

− Material médico de primeiros socorros e diverso 

− Policiamento e serviço de segurança 

− Pulseiras 

− Credenciais 

− RUM e AAUMTV 

− Meios de transporte 

− Cobertura fotográfica 

− Outros materiais diversos 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar    

O material apresentado como cartazes, flyers e outdoors é um veículo de divulgação 

das nossas atividades, complementando por divulgação nas redes sociais e internet 

com o objetivo de elevar a afluência ao evento. Em todas as atividades a promoção dos 

eventos feita através da AAUMTV é essencial para o sucesso das atividades, tal como a 

RUM; 

Na preparação e no próprio decorrer das atividades é necessário um grande número 

de materiais para o bom funcionamento das mesmas, tais como mesas, cadeiras, 

computadores, impressoras, máquinas de cerveja, tendas, contentores, geradores, 

grades, lonas, etc. 

Na semana da euforia os principais meios utilizados são os Bares Académicos, Braga e 

Guimarães, para a realização de festas que integram o programa dessa semana. Todos 

os bares que participam no rally também são importantes para que a realização da 

atividade aconteça da melhor maneira. Por último, o palco e sistema de som para 

festas ao ar livre, que integram sempre a programação da semana da euforia. 
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No caso das Monumentais Festas do Enterro da Gata, os principais meios necessários 

são o palco principal, tendas, barraquinhas, máquinas de fino, gradeamento, 

policiamento e segurança, bilhetes, pulseiras, credencias, sistemas de som, 

assistência, etc.Existe também a necessidade de material médico para os serviços dos 

bombeiros e Gata na saúde, e de material de pichelaria, eletricidade e produção 

diversa.  

Por fim, a Receção ao Caloiro que sendo uma atividade muito parecida com as 

Monumentais Festas do Enterro da Gata mas numa proporção muito menor, os vários 

meios utilizados são muito semelhantes. 

Nenhuma das atividades do departamento recreativo decorreria da melhor forma sem 

ter estes meios ao seu dispor, pois permitem a segurança e o bom funcionamento das 

atividades.    

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

Unicer Valores, serviços e meios 

MegaHits Serviços  

Universidade do Minho Valores, serviços e meios 

IPDJ Valores 

RUM Serviços e meios 

Câmara Municipal de Braga Valores, serviços e meios 

Câmara Municipal de Guimarães Valores, serviços e meios 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 270 350 

Estrangeiros 0 0 
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Participantes 
Nacionais 40000 40000 

Estrangeiros 500 500 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Dume Estádio AXA 

Braga Guimarães Creixomil Pavilhão Multiusos 

Braga Braga S.Vitor Bar Académico 

Braga Guimarães  Azurém Bar Académico 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Pretende-se avaliar a qualidade e importância destas atividades através da adesão dos 

estudantes, de inquéritos de satisfação que serão realizados, das críticas de imprensa 

e dos parceiros e entidades exteriores à AAUM e da própria avaliação de todos os 

elementos da própria direção da AAUM. 
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SocialSocialSocialSocial    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Vânia Cruz 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Identificar e responder a todos os problemas do foro social que afetam a 

comunidade académica; 

− Defender uma participação mais ativa da comunidade académica através de 

parcerias com instituições; 

− Promover soluções mais eficazes para colmatar as dificuldades financeiras da 

comunidade estudantil durante o seu percurso académico, através do fundo 

social de emergência e criação de parcerias com agentes e/ou instituições; 

− Sensibilizar os estudantes para estilos de vida saudáveis, através da realização 

de rastreios de saúde, campanhas e eventos de caráter cultural e desportivo; 

− Garantir a prestação de cuidados básicos de saúde à comunidade académica 

que se encontra em atividades promovidas pela AAUM, sejam de cariz 

desportivo, cultural ou recreativo; 

− Realizar novas parcerias, reforçando o trabalho em rede já desenvolvido; 

− Ajudar, ao longo do ano, instituições de solidariedade através de inúmeras 

iniciativas, destacando a sensibilidade e responsabilidade social da AAUM; 

− Realizar campanhas de recolha de sangue/medula efetivando uma maior 

aproximação à sociedade civil; 

− Sensibilizar a comunidade académica para diversas questões ambientais; 

− Defender a adaptação das estruturas da Universidade do Minho às dificuldades 

dos estudantes com mobilidade reduzida, bem como a atribuição de apoios a 

estes alunos; 
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− Dotar e certificar a comunidade estudantil para as boas práticas do exercício de 

técnicas de primeiros socorros. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Dádiva de SangueNome da atividade: Dádiva de SangueNome da atividade: Dádiva de SangueNome da atividade: Dádiva de Sangue    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Sensibilizar a comunidade académica para a importância de dar sangue; 

- Colheita de unidades de sangue através da parceria com uma empresa; 

- Obter potenciais dadores de medula óssea; 

- Atingir o recorde nacional de dadores de sangue. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Manutenção da parceria entre a AAUM e o Instituto Português do Sangue e 

Transplantação (IPST). Desta forma, uma vez em cada semestre será realizada uma 

colheita juntamente com a realização de uma formação destinada aos voluntários da 

atividade, denominada por “Promoção do Voluntariado”, de forma a garantir o sucesso 

dos objetivos propostos pelo IPST. 

A afluência dos estudantes da Universidade do Minho é uma das bandeiras de 

reconhecimento da atividade e pretendemos que o número de doações continue a 

aumentar, apostando na forte divulgação junto da comunidade geral. 

 

Esta aEsta aEsta aEsta atividade já se realizou em anos anteriores?tividade já se realizou em anos anteriores?tividade já se realizou em anos anteriores?tividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    1ª Edição1ª Edição1ª Edição1ª Edição    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 05/03/2018 

Data de conclusão das ações: 13/04/2018 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    2ª Edição2ª Edição2ª Edição2ª Edição    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/09/2018 
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Data de conclusão das ações: 29/10/2018 

 

 

Nome da atividade: Gata na SaúdeNome da atividade: Gata na SaúdeNome da atividade: Gata na SaúdeNome da atividade: Gata na Saúde    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Atuar na prestação de cuidados de saúde básicos a todos os presentes nos recintos 

das festividades académicas; 

- Prestar cuidados de saúde básicos a todos os presentes nas atividades desportivas 

realizadas pela AAUM; 

- Minimizar a afluência de indivíduos com excesso de álcool às urgências 

hospitalares; 

- Reduzir o número de indivíduos com lesões traumáticas encaminhados para 

unidades hospitalares; 

- Alertar para comportamentos de risco, como relações sexuais desprotegidas e a 

condução sobre o efeito de álcool, promovendo hábitos de vida saudáveis; 

- Propiciar um processo de aprendizagem aos alunos dos cursos de Medicina e 

Enfermagem na prestação de cuidados básicos de saúde e primeiros socorros. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

No decorrer da atividade, há uma equipa de voluntários criada com o objetivo de 

prestarem determinados cuidados básicos de saúde a todos que se encontram nas 

atividades levadas a cabo pela AAUM, nomeadamente, as Monumentais Festas do 

Enterro da Gata, a Receção ao Caloiro, como também o Caloiro de Molho. Por sua vez, 

a afluência aos hospitais é diminuída, quer devido a casos de estado de embriaguez, 

quer por situações de traumatismo e ataques de pânico/ansiedade. 

A par do que é realizado nos anos anteriores, a atividade é realizada mediante uma 

parceria entre a AAUM, o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho 

(NEMUM) e a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem Calouste 

Gulbenkian (AEESECG) que conduz os estudantes a adquirirem mais competências na 

prestação de primeiros socorros. 

Por outro lado, a AAUM garante a presença de meios mais especializados, na 

prestação dos devidos cuidados, através do estabelecimento de parcerias com os 
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Bombeiros Voluntários de Braga e Guimarães e com as equipas de socorrismo da Cruz 

Vermelha Portuguesa. 

No que concerne aos cuidados prestados durante o Cortejo Académico, a Latada e 

quaisquer atividades de caráter desportivo promovidas pelo Departamento Desportivo 

da AAUM haverá, igualmente, uma equipa de voluntários capazes de dar resposta 

rápida a emergências. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    ––––    Enterro da GataEnterro da GataEnterro da GataEnterro da Gata    

Data de início de desenvolvimento das ações: 12/05/2018 

Data de conclusão das ações: 18/05/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Cruz Vermelha 2.480,00 €

Lavagem de casacos e cobertores 150,00 €

Material de limpeza 15,00 €

Material médico 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 2.945,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Gata na 
Saúde - 

Enterro da 
Gata"

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    ––––    Caloiro de MolhoCaloiro de MolhoCaloiro de MolhoCaloiro de Molho    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material Médico 40,00 €

TotalTotalTotalTotal 40,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Gata na 
Saúde - 

Caloiro de 
Molho"

 



 

 

134 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização ––––    Receção ao CaloiroReceção ao CaloiroReceção ao CaloiroReceção ao Caloiro    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Bombeiros 1.491,60 €

Lavagem de casacos e cobertores 123,00 €

Material de limpeza 15,00 €

Material médico 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.929,60 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Gata na 
Saúde - 

Receção ao 
Caloiro"

 

 

Nome daNome daNome daNome da    atividade: Curso Europeu de Primeiros Socorrosatividade: Curso Europeu de Primeiros Socorrosatividade: Curso Europeu de Primeiros Socorrosatividade: Curso Europeu de Primeiros Socorros    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Permitir aos estudantes da Universidade do Minho adquirir conhecimentos gerais 

exteriores à sua formação académica, para que se tornem capazes de avaliar 

situações e desenvolver técnicas de primeiros socorros adequadas, desde a 

estabilização da vítima até à chegada dos meios de socorro diferenciados; 

- Habilitar os estudantes a reagir de forma eficaz e adequada diante de inúmeras 

situações de urgência, a partir de uma abordagem a situações de paragem 

cardiorrespiratória, tanto em adultos como crianças; 

- Promover aos estudantes uma formação em suporte básico de vida, segundo as 

linhas europeias, a um preço mais acessível. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

No âmbito de uma parceria entre a AAUM e a Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha 

Portuguesa surge a implementação da formação de Primeiros Socorros, devidamente 

certificada, ao alcance de todos os alunos da Universidade do Minho. Assim, esta 

formação pretende capacitar os estudantes a reagir em situações de emergência pré-

hospitalar. 
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O Departamento Social tem como objetivo principal a realização de duas edições, 

sendo que uma delas direcionada para o campus de Azurém. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/09/2018 

Data de conclusão das ações: 31/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor
Formador 550,00 € Inscrições 650,00 €
Certificados 2017 90,00 €

TotalTotalTotalTotal 640,00 € TotalTotalTotalTotal 650,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

CEPS 

 

 

Nome da atividade: Pintar um Mundo MelhorNome da atividade: Pintar um Mundo MelhorNome da atividade: Pintar um Mundo MelhorNome da atividade: Pintar um Mundo Melhor    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover um leilão, junto da comunidade académica e de entidades parceiras da 

AAUM num evento de grande dimensão, isto é, podendo inserir-se o mesmo nas 

Comemorações do 40º Aniversário da AAUM; 

- Agilizar junto dos artistas das Monumentais Festas do Enterro da Gata e Receção 

ao Caloiro a sua parceria nesta causa, pintando uma tela a seu gosto; 

- Reverter o valor angariado com o leilão para o Fundo Social de Emergência. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Durante as Monumentais Festas do Enterro da Gata e da Receção ao Caloiro serão 

disponibilizadas aos artistas as telas, bem como os respetivos materiais de pintura 

garantindo que estes possam pintá-las conforme preferirem. Posteriormente, as telas 

serão leiloadas e a verba angariada reverterá para o Fundo Social de Emergência. 
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material de pintura e diversos 25,00 € Venda de telas 150,00 €

Telas 110,00 €
TotalTotalTotalTotal 135,00 € TotalTotalTotalTotal 150,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Pintar UM 
Mundo 

Melhor"
 

 

 

Nome da atividade: Jantar deNome da atividade: Jantar deNome da atividade: Jantar deNome da atividade: Jantar de    residênciasresidênciasresidênciasresidências    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apoiar financeiramente os alunos que residem nas Residências Universitárias, 

através da realização de um jantar de Natal; 

- Promover o convívio dos elementos da direção da AAUM, de um grupo cultural da 

Universidade do Minho e dos alunos residentes. 

 

Breve deBreve deBreve deBreve descrição da atividadescrição da atividadescrição da atividadescrição da atividade    

A maioria dos alunos que se encontram nas residências são alunos bolseiros, por sua 

vez trata-se de alunos socialmente carenciados. Desta forma, é neste sentido que a 

AAUM assegura um apoio financeiro para a realização de um jantar de natal a realizar 

nas próprias residências.Por sua vez, tendo como objetivo maior dinamizar o jantar são 

convidados a juntar-se ao mesmo os membros da direção da AAUM, bem como um 

grupo cultural. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    
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Data de início de desenvolvimento das ações: 01/12/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Jantar Braga 200,00 €

Jantar Guimarães 200,00 €
TotalTotalTotalTotal 400,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Jantar de 
Residências

"
 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Projeto Projeto Projeto Projeto LataLataLataLata    Amiga e SolidáriaAmiga e SolidáriaAmiga e SolidáriaAmiga e Solidária 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Estabelecer uma parceria com uma empresa de recolha de latas (Vitrus); 

- Recolher latas no percurso da Latada para posterior troca de verba monetária ou 

em bens físicos para o FSE ou alguma Instituição; 

- Intensificar o cariz solidário da AAUM através da intervenção social na comunidade; 

- Sensibilizar os estudantes da academia a dar melhor utilização às latas nesta 

festividade; 

- Incentivar os alunos para um gesto que tem uma enorme causa social. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

No decorrer do mandato é desenvolvido este projeto que incide sobre a recolha do 

número máximo de latas utilizado na Latada, bem como a criação de postos pelos 

Campi da Universidade do Minho, para angariação de fundos financeiros, através da 

entrega destas numa empresa de recolha. Posteriormente, a empresa Vitrus faz a 

troca das respetivas latas pela verba monetária.O departamento Social pretende 

desenvolver esta atividade, tendo como um dos objetivos assegurar o armazenamento 

das latas, sendo que a Vitrus fica encarregada do transporte das latas junto de uma 

entidade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Reunião de Aproximação às Comissões de ResidenteReunião de Aproximação às Comissões de ResidenteReunião de Aproximação às Comissões de ResidenteReunião de Aproximação às Comissões de Residentessss    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Identificar junto das Comissões de Residentes quais as mudanças que pretendem 

ver implementadas; 

- Analisar em reuniões semestrais, com os responsáveis das respetivas Residências, 

os problemas detetados nestas; 

- Fazer a ponte entre os alunos residentes e os Serviços de Ação Social da 

Universidade do Minho (SASUM), como também do Conselho de Ação Social da 

Universidade do Minho, alertando os mesmo para os problemas de caráter social 

enunciados nas reuniões de Comissões. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Através das reuniões, de caráter semestral, com as Comissões de Residentes 

pretende-se dar resposta aos problemas destacas pelos residentes mais carenciados. 

Por outro lado, espera-se atuar nos casos de carência identificados, em colaboração 

com os SASUM, discutindo os factos apresentados e solucionando-os. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::Fundo Social de EmergênciaFundo Social de EmergênciaFundo Social de EmergênciaFundo Social de Emergência    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover, apoiar e divulgar atividades no sentido de angariar dinheiro para o 

Fundo Social de Emergência; 

- Divulgar junto da Academia a existência deste fundo; 

- Apoiar os alunos em situações de carência extrema através da contribuição 

financeira via Fundo Social da Universidade do Minho. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O Fundo Social tem por base a angariação de recursos económicos, quer através da 

contribuição financeira direta resultante de verbas alcançadas em atividades da AAUM, 

nomeadamente, Pintar UM Mundo Melhor, quer através de parcerias estabelecidas em 

outras atividades com o objetivo de apoiar os estudantes em situações extremas de 

carência. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Gráfica - Calendários 2018 1.045,50 € Calandários 1.045,50 €

Atividades Solidárias 300,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.345,50 € TotalTotalTotalTotal 1.045,50 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Fundo 
Social de 

Emergência
 

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::Campanha de SensibilizaçãoCampanha de SensibilizaçãoCampanha de SensibilizaçãoCampanha de Sensibilização    ––––    Igualdades de GéneroIgualdades de GéneroIgualdades de GéneroIgualdades de Género    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    
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- Sensibilizar os estudantes da Universidade do Minho para temas sociais, sendo o 

deste ano a desigualdade de género; 

- Chamar a atenção da comunidade estudantil para uma temática importante;  

- Abordar as várias vertentes do tema principal;  

- Informar a comunidade estudantil de forma a promover a igualdade de género. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade visa sensibilizar os alunos para várias temáticas, ao longo do ano. No 

presente mandato abordaremos a desigualdade de género, sendo que todos os meses 

haverá diferentes informações acerca do mesmo. Pretendemos promover ações 

diretas para chamar a atenção para este tema, de forma a despertar consciências, 

mobilizando assim mais apoios, pressionando para a mudança. 

    

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 191,00 €

TotalTotalTotalTotal 191,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Campanha 
de 

Sensibilizaç
ão

 

 

 

Nome da atividade: Dia da BeneficênciaNome da atividade: Dia da BeneficênciaNome da atividade: Dia da BeneficênciaNome da atividade: Dia da Beneficência    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Dinamizar um dia de atividades lúdicas no Gatódromo e no Pavilhão Multiusos de 

Guimarães para crianças de uma instituição de solidariedade social; 
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- Proporcionar um lanche partilhado entre os membros da instituição e os dirigentes 

da AAUM; 

- Permitir aos intervenientes um contacto mais próximo com um artista do cartaz 

das Monumentais Festas do Enterro da Gata e Receção ao Caloiro. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O dia da beneficência é uma atividade que se tem realizado nos últimos anos, inserida 

nas Monumentais Festas do Enterro da Gata e na Receção ao Caloiro, procurando 

evidenciar a responsabilidade da AAUM junto da sociedade no apoio a jovens 

carenciados. Nesta atividade, convidamos as crianças de uma instituição de 

solidariedade social de referência do distrito para passarem um dia diferentes e 

certamente marcantes nas suas vidas. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    ----    Enterro da GataEnterro da GataEnterro da GataEnterro da Gata    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 15/04/2018 

Data de conclusão das ações: 15/05/2018 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    ----    Receção ao CaloiroReceção ao CaloiroReceção ao CaloiroReceção ao Caloiro    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/09/2018 

Data de conclusão das ações: 10/10/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Guia Guia Guia Guia ––––    Bolsa de Emprego na UMBolsa de Emprego na UMBolsa de Emprego na UMBolsa de Emprego na UM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Permitir aos alunos da UM aceder a propostas de trabalho a nível interno; 

- Fornecer uma base de informação que permita simplificar os diversos processos 

de procura; 

- Instrumento que assegure a ligação entre a oferta e procura de emprego. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    
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A Bolsa de emprego visa facilitar a procura de emprego por parte dos estudantes da 

Academia, fornecendo-lhes uma base onde podem procurar oportunidades de 

emprego dentro da Universidade, como por exemplo as ofertas de empregos dos 

SASUM, e também externos à Universidade. Esta bolsa tem como público-alvo os 

alunos que ainda não terminaram a licenciatura e/ou Mestrado, visto que são alunos 

que ainda não podem exercer as suas profissões. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade:+ Saúde:+ Saúde:+ Saúde:+ Saúde    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Alertar as comunidades de Braga e Guimarães para questões de índole público, 

nomeadamente, a saúde, a partir do rastreio de doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus e obesidade, assim como, a avaliação do estado mental e 

avaliação optométrica; 

- Avançar com a atividade dentro dos campi garantindo que a comunidade 

académica possa beneficiar dos mesmos rastreios; 

- Enquadrar os rastreios nas festividades das cidades (São João e Semana Social), 

de forma a atingir um maior público alvo; 

- Divulgar junto das comunidades hábitos de vida saudável, no que diz respeito à 

alimentação e à prática de desporto; 

- Integrar diferentes recursos humanos da comunidade académica nas atividades 

dos rastreios, através da colaboração com o NEMUM, a AEESECG, o Núcleo de 

Estudantes de Optometria da Universidade do Minho (NEOUM) e a Associação de 

Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho (AEPUM); 
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- Promover um momento de aprendizagem para os alunos participantes, 

permitindo-lhes colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso 

que frequentam. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Desenvolvimento de um programa de rastreios nas cidades de Braga e Guimarães, 

bem como dentro dos campi da Universidade do Minho. Assim, o objetivo primordial 

recai na sensibilização da sociedade para questões de saúde incidindo, sobretudo, nas 

doenças cardiovasculares, do foro mental, oftálmicas, ou ainda, no que diz respeito a 

uma alimentação saudável e à prática regular de exercício físico.  

Este programa surge com a parceria da AAUM com o NENUM, a AEESECG, o NEOUM e 

a AEPUM, uma vez que oferece aos estudantes uma possibilidade de adquirirem 

competências nestas áreas. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização ––––    BragaBragaBragaBraga    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/06/2017 

Data de conclusão das ações: 30/06/2017 

 

CalendarizaçãCalendarizaçãCalendarizaçãCalendarização o o o ––––    GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/09/2017 

Data de conclusão das ações: 29/10/2017 

 

 

Nome da ativNome da ativNome da ativNome da atividadeidadeidadeidade::::    Semana SocialSemana SocialSemana SocialSemana Social    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Sensibilizar a comunidade estudantil para a importância das causas sociais e do 

papel preponderante enquanto agente da mudança; 

- Envolver toda a comunidade académica, docentes e não docentes, na interação das 

diferentes atividades realizadas ao longo da semana; 



 

 

144 

 

- Fomentar a prática de exercício físico e da importância de uma alimentação 

saudável em toda a comunidade; 

- Expor a toda a comunidade diversos projetos de caráter social e consciencializa-los 

sobre a importância da participação ativa e a sua colaboração no desenvolvimento 

destes; 

- Angariar fundos financeiros para o Fundo Social de Emergência, através da 

realização de várias atidas; 

- Concentrar diversas atividades do departamento nesta semana permitindo 

consciencializar os alunos para a importância social do mesmo. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A Semana Social enquadra-se numa semana específica a designar pelo departamento 

e consiste na execução de várias atividades de caráter lúdico, desportivo e pedagógico, 

com o objetivo de alertar a comunidade académica para a importância da prática de 

desporto, bem como por uma alimentação saudável. Por outro lado, as atividades 

realizadas pretendem angariar verbas que ficariam disponíveis para o Fundo Social de 

Emergência. 

− Realização de uma Corrida Solidária, a decorrer na cidade de Braga e/ou 

Guimarães; 

− Realização das Dádivas de Sangue; 

− Execução do Curso Europeu de Primeiros Socorros; 

− Realização da atividade +Saúde dentro do campus; 

− Inserção do Dia da Alimentação (recolha de alimentos- Refood; palestra de 

nutricionista conceituado); 

− Debate com ativista reconhecido a nível nacional- Desigualdade de géneros; 

− Realização de uma formação de âmbito pedagógico-social; 

− Caminhada Social – Guimarães; 

− Testes de Mobilidade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/09/2018 
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Data de conclusão das ações: 29/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 236,56 € Inscrições 600,00 €

Dorsais 60,00 €

T-shirts e estampagens 325,00 €

Ofertas 204,51 €

Despesas de alimentação de oradores 150,00 €

Despesa de transporte de oradores 150,00 €
TotalTotalTotalTotal 1.126,07 € TotalTotalTotalTotal 600,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

"Semana 
Social "

 

 

 

Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 150,00 €

Alimentação 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 200,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

    

 

 

Nome da Atividade: Despesas CorrentesNome da Atividade: Despesas CorrentesNome da Atividade: Despesas CorrentesNome da Atividade: Despesas Correntes    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Vencimentos e encargos 29.970,00 €

TotalTotalTotalTotal 29.970,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas 
Correntes

    

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 
1 5 

Apoio Técnico 50 50 

Voluntários 25 30 

 

 

Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material necessárionecessárionecessárionecessário    

− Espaços AAUM 

− Sala de reuniões 

− Carrinha AAUM 

− Material de escritório (computador, projetor multimédia, colunas, folhas, canetas) 

− Mesas e cadeiras 

− Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho (Azurém e Gualtar) 

− Cartazes 
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− Flyers 

 

 

Explicação da Explicação da Explicação da Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarestratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarestratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarestratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar    

Os Espaços AAUM serão utilizados para as formações do Curso Europeu de Primeiros 

Socorros, Promoção do Voluntariado e para a formação dos voluntários da Gata na 

Saúde. A sala de reuniões da AAUM servirá para posteriores reuniões com parceiros 

durante o ano. A carrinha da AAUM servirá tanto para o transporte de materiais das 

diversas atividades, como também para o transporte dos dirigentes responsáveis pela 

atividade e seus colaboradores. Ainda assim, para o bom funcionamento das 

atividades, será necessário material de escritório, quer para a organização das 

mesmas, quer para o decorrer destas. Relativamente às mesas e cadeiras serão 

necessárias durante as Dádivas de Sangue, +Saúde e Corrida Social. No que concerne 

aos pavilhões desportivos da universidade servirão de palco para o decorrer das 

Dádivas de Sangue. Finalmente, os demais meios a utilizar, encontram-se 

descriminados e justificados na descrição de cada atividade. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratose a realização de contratose a realização de contratose a realização de contratos/protocolos de parceria? s/protocolos de parceria? s/protocolos de parceria? s/protocolos de parceria? Sim. 

 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

IPST 

Unidade Móvel da Dádiva de Sangue, profissionais de 

saúde, material decolheita,material de divulgação 

para as “Dádivas de Sangue”, formação 

“Promoção do Voluntariado”. 

Bombeiros Voluntários de Braga Profissionais de saúde e transporte de emergência 
para“Gata na Saúde – Enterro da Gata”. 

Bombeiros Voluntáriosde Guimarães 

Profissionais de saúde e transporte de 

emergência para “Gata na Saúde –Receção ao 

Caloiro” e “Corrida  

Social”. 
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NEMUM e AEESECG 
Coordenação dos recursos humanos para a “Gata na 

Saúde”, “+ Saúde” edemais rastreios a realizar. 

Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

Formação do Curso Europeu de Primeiros Socorros.

AFUM 
Parceiro no “Projeto Tampa Amiga” – recolha 

das tampas de plástica na universidade. 

Vitrus, Resinorte e Camara Municipal de 

Guimarães. 

Parceiro no “Projeto Lata Amiga” – troca das 

latas de metal por verba monetária. 

Prozis 
Corrida Social – dinamização da corrida e 

cedência de material diverso. 

BA Guimarães e BA Braga Parceiro na Noite Solidária da Semana AAUM. 

Escola de Engenharia da UM 
Colaboração na elaboração do relatório final 

dos testes de mobilidade reduzida. 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 10 20 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 1500 1500 

Estrangeiros 0 0 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Local 

Braga Braga Espaço AAUM, Gatódromo, Rua do Castelo,

Pavilhão Desportivo de Gualtar, Universidade 

do Minho, Centro Histórico. 

Braga Guimarães Espaço AAUM, Centro Histórico, 

Universidade do Minho, Pavilhão Multiusos, 
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Largo das Oliveiras. 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação, de grande parte das atividades, será feita tendo em conta, em primeiro 

lugar, a sua realização ou não, e seguidamente, o grau de satisfação dos diferentes 

agentes envolvidos. Será também tido em conta o grau de execução orçamental da 

mesma.  

A avaliação do grau de satisfação terá como base a aplicação de questionários em 

grande parte da atividade, no final da mesma, com o intuito de abordar uma série de 

questões relativas à mesma, tais como, qualidade e quantidade na divulgação 

apresentada, comparação entre nível de informação/experiência prévia e pós-

atividade, qualidade no estabelecimento da ponte entre oferta e procura, entre outros.  

Desta forma, pretende-se a avaliação, quer objetiva, quer subjetiva de todas as 

atividades destacadas no presente Plano de Atividades. 
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SecretariadoSecretariadoSecretariadoSecretariado&&&&FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Rui Oliveira 

 

Objetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivosgerais do Plano de Ação/Departamento    

− Realizar o levantamento de necessidades de formação dos dirigentes, e criação 

de um plano de ajustado à direção e aos dirigentes;  

− Promover espaços de debate e troca de ideias em pontos de interesse da 

AAUM; 

− Fornecer formações que facilitem a sua aproximação a processos da estrutura.  

 

 

IIIIIIII    

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: RRRRetiro Direção AAUMetiro Direção AAUMetiro Direção AAUMetiro Direção AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Desenvolver o espírito de equipa e de entreajuda entre os membros da direção da 

AAUM; 

- Fornecer informações gerais para o bom funcionamento da estrutura; 

- Promover um espaço de reflexãocom figuras de forte ligação à AAUM para obter 

mais conhecimento do funcionamento da Associação. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade pretende agrupar os membros da direção da AAUM num local 

relativamente remoto para que o grupo fortaleça o seu espírito de equipa, aprimorando 
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capacidades de trabalho em equipa. A atividade terá início na sexta-feira ao final do dia 

e acabará novamente ao final do dia de domingo, tendo no seu programa incluído 

formações/palestras e práticas de teambuilding.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/03/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Alojamento 940,50 €

Deslocações Formadores 56,00 €

Transportes 196,00 €

Material para formações 15,00 €

Alimentação 1.044,00 €
TotalTotalTotalTotal 2.251,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Retiro 
AAUM

 

 

 

Nome da atividade: Formação de FuncionáriosNome da atividade: Formação de FuncionáriosNome da atividade: Formação de FuncionáriosNome da atividade: Formação de Funcionários    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Formar todos os funcionários da AAUM, de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços prestados à comunidade académica; 

- Avaliação do desempenho de todos os funcionários da AAUM ao longo do ano; 

- Manter o nível de formação adequada e legal; 

- Manter os funcionários motivados e em contínua progressão profissional. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Facultar formação a todos os funcionários da AAUM, de forma a melhorar a execução 

das suas tarefas especificas, permitindo avaliar o seu desempenho ao longo do ano. 

Havendo uma melhoria na qualidade dos serviços fornecidos à comunidade académica.  
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Esta atEsta atEsta atEsta atividade já se realizou em anos anteriores?ividade já se realizou em anos anteriores?ividade já se realizou em anos anteriores?ividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Ação de Formação 1.590,50 €

TotalTotalTotalTotal 1.590,50 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Formação de 
Funcionários

 

 

Nome da atividade: Formações Nome da atividade: Formações Nome da atividade: Formações Nome da atividade: Formações InternaInternaInternaInternassss    

    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Melhorar a adaptação a plataformas de uso diário da Associação: AAUM GO, email, 

Slack, Nuvens online (Google Drive, OneDrive); 

- Conhecimento do funcionamento do Sistema da Qualidade, para o cumprimento 

dos seus parâmetros; 

- Aprofundar métodos de trabalho e conhecimentos do funcionamento, específicos 

dos departamentos ou áreas da Associação. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Realização de atividades de formação práticas, ajustáveis às necessidades dos 

dirigentes e consoante as solicitações dos mesmos.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 
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Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Formadores 20,00 €

TotalTotalTotalTotal 20,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Formação 
Interna

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 3 13 

Apoio Técnico 1 3 

Voluntários 23 14 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Espaços AAUM 

− Sala de formações da AAUM 

− Carrinha da AAUM 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarutilizarutilizarutilizar    

A carrinha da AAUM servirá para realizar a deslocação dos dirigentes para a atividade 

do Retiro da direção. A sala de formações e Espaço AAUM servirá como espaço de 

formações formais e informais para a organização dos eventos e realização de 

formações. 
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PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 1 0 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 25 15 

Estrangeiros 0 0 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar  

Braga Guimarães Azurém  

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

O modelo de avaliação das atividades será composto principalmente por duas fases. A 

primeira que é a realização das várias atividades propostas, tendo em conta que as 

realizações das mesmas são derivadas de uma parte importante que é o levantamento 

e exposição das necessidades dos dirigentes e funcionários. O segundo método de 

avaliação será no final de cada formação a existência de uma dinâmica para de uma 

forma não formal, se consiga ter noção de como decorreu a formação. 
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VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Márcia Gonçalves 

 

Objetivos gerais do Plano de Objetivos gerais do Plano de Objetivos gerais do Plano de Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoAção/DepartamentoAção/DepartamentoAção/Departamento    

− Aproximar a Associação Académica da Universidade do Minho à comunidade 

académica e à sociedade civil; 

− Valorização do papel da AAUM como estrutura cívica, cultural e científica dos 

estudantes; 

− Fomento da prática do voluntariado junto da comunidade académica;  

− Estímulo da responsabilidade social assim como incentivo do serviço cívico por 

parte dos estudantes; 

− Promoção de envolvimento e cooperação na comunidade da própria 

Universidade do Minho e das suas escolas e núcleos, assim como dos demais 

grupos académicos.  

− Inclusão livre de todos os estudantes no associativismo; 

− Valorização de todos os colaboradores e voluntários que trabalham em prol da 

AAUM e da comunidade; 

− Manutenção e criação de ligação de voluntariado com órgãos externos à AAUM;  

− Apoiar instituições de solidariedade, através de iniciativas diversas, colocando a 

AAUM numa posição de destaque no âmbito social; 

− Prestação de serviços de apoio em todas as atividades realizadas pela AAUM ou 

externos. 

 

 

IIIIIIII    
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Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: UM FuturoUM FuturoUM FuturoUM Futuro    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Criar um ponto de ligação entre a comunidade e o mundo estudantil, promovendo a 

educação nos mais jovens;  

- Promoção de envolvimento e cooperação na comunidade; 

- Incentivo de responsabilidade social nos estudantes de ensino superior;  

- Desenvolvimento de um plano cultural, científico e pedagógico diversificado e de 

livre acesso à população do bairro social em que o projeto se insere; 

- Promoção de desenvolvimento pessoal, interpessoal e social dos estudantes, 

permitindo-lhes interagir com diferentes realidades, perspetivas e formas de 

pensamento;  

-  Aquisição de competências no âmbito da comunicação e pedagogia, assim como 

estimulação do serviço cívico por parte do estudante e, consequente aumento da 

responsabilidade cívica;  

- Promoção da aquisição de competências e conhecimentos com oportunidades na 

resolução de problemas e consequente aquisição de competências no contexto 

específico em que os participantes desenvolvem a sua atividades; 

- Reforçar o valor social e caritativo da AAUM na sociedade.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Disponibilizar a toda a comunidade académica um conjunto diversificado e rico de 

projetos e atividades em várias áreas de intervenção social, promovendo a sua 

colaboração ativa no desenvolvimento dos mesmos.  

O objetivo primordial é permitir o contacto direto dos alunos com a realidade 

problemática do bairro social em que estão inseridos (Bairro das Enguardas). Deste 

modo, a AAUM, mais que um agente promotor, funciona como exemplo e referencial 

na tentativa de resolver problemas sociais na região, com o apoio dos seus parceiros e 

atraindo os estudantes do ensino superior, para que estes com as suas competências e 

espírito solidário sejam fundamentais na resolução dos mesmos.  

O grande enfoque do projeto será, iniciativas que procurem atuar sobre grupos de 

risco como crianças, jovens adolescentes, idosos, pessoas ou famílias com graves 
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carências socioeconómicas, culturais e de saúde. Através de uma conexão em rede, 

possibilitará a AAUM estabelecer uma relação de importância social com as restantes 

entidades da comunidade local. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Atividades de implementação 1.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.000,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

UM Futuro

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Feira de Voluntariado Feira de Voluntariado Feira de Voluntariado Feira de Voluntariado ––––    Campanha de SensibilizaçãoCampanha de SensibilizaçãoCampanha de SensibilizaçãoCampanha de Sensibilização    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Divulgar as várias oportunidades de voluntariado promovidas pela AAUM, por 

organizações de solidariedade existentes na Universidade do Minho e de 

organizações existentes na própria cidade de Braga; 

- Promover o espírito solidário e humanitário de toda a comunidade estudantil, 

através de testemunhos dados por pessoas de referência no mundo do 

voluntariado; 

- Sensibilização de toda a comunidade académica para a prática do voluntariado, 

através de uma campanha de sensibilização em ambos os campi. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    
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Organização de uma feira de voluntariado, no átrio do CP2 do Campus de Gualtar, no 

sentido de sensibilizar toda a comunidade académica para a prática do voluntariado, 

nomeadamente em atividades de cariz social promovidas pela AAUM. 

Através da apresentação de testemunhos dados por pessoas exemplares na área do 

voluntariado, pretende-se despertar o sentido solidário e humanista de toda a 

comunidade estudantil.  

O objetivo fundamental é aumentar o voluntariado na comunidade académica, 

colocando, simultaneamente, a AAUM numa posição de destaque no âmbito social. 

De forma a aumentar o impacto da iniciativa, promover a distribuição de panfletos 

alusivos à prática de voluntariado nas bibliotecas e salas 24 dos campi, recorrendo a 

“influencers”- pessoas influentes no seio académico- para a campanha. Esta 

divulgação deverá também abranger as redes sociais. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/07/2018 

Data de conclusão das ações: 05/10/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 45,00 €

TotalTotalTotalTotal 45,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Feira de 
Voluntariado

 

 

Nome da atividade: “Nome da atividade: “Nome da atividade: “Nome da atividade: “VoluntariUMVoluntariUMVoluntariUMVoluntariUM””””    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Criação de um portal facilitador de comunicação entre os alunos, as várias 

instituições e os respetivos projetos de voluntariado; 
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- Promover projetos de voluntariado em centros e instituições de cariz social na 

comunidade académica; 

- Divulgar os resultados das atividades de cariz social e de associativismo 

desenvolvidas pela AAUM; 

- Colaboração em diversos projetos de voluntariado existentes na comunidade; 

- Bonificação certificativa dos voluntários; 

- Abertura da participação da comunidade académica nos eventos e atividades 

organizadas. 

    

VertentesVertentesVertentesVertentes    

Criação/renovação de protocolos para um programa de voluntariado 

Criação de um programa de voluntariado onde estivessem disponíveis todas as ofertas 

relativas às várias entidades com as quais a AAUM tem protocolo, de forma a 

possibilitar o acesso a toda comunidade académica, fazendo com que haja uma 

evolução cívica de todos os estudantes da U.M. 

 

Criação de uma base de dados com todos os voluntários da AAUM 

Base de dados com informações relativas a todos os colaboradores e voluntários, 

nomeadamente possíveis habilitações/competências (curso de primeiros socorros, 

fotografia) e de preferência pela área que pretendem integrar. Isto permite uma 

melhor organização e gestão dos recursos humanos nas várias atividades da AAUM. 

 

Recrutamento de voluntários 

O recrutamento proporciona um processo de escolha livre de voluntários para 

trabalhar nos vários eventos da AAUM, fornecendo uma maior abertura a toda a 

comunidade académica e um processo justo para com aqueles que deram o seu 

contributo. 

 

Breve descrição da ativBreve descrição da ativBreve descrição da ativBreve descrição da atividadeidadeidadeidade    

Criação de um portal, inserido no site da AAUM, de forma a facilitar o acesso da 

comunidade estudantil a todos os projetos e iniciativas de voluntariado promovidas 

pela Associação Académica da Universidade do Minho. Neste deverão constar também, 

além de todas as atividades e parceiros envolvidos, os resultados das iniciativas de 
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cariz social promovidas pela AAUM e pelas organizações externas que tenham 

protocolo de voluntariado, permitindo, assim, além da valorização da academia como 

foco de voluntariado, a expansão e criação de mais oportunidades de voluntariado para 

todos os estudantes da Universidade do Minho. Além disso pretende-se uma melhor 

gestão do corpo voluntário e de colaboradores da AAUM.    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Voluntariado no Hospital de BragaVoluntariado no Hospital de BragaVoluntariado no Hospital de BragaVoluntariado no Hospital de Braga    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Fomentar o voluntariado junto da comunidade académica, nomeadamentenum 

ambiente vulnerável; 

- Apelar ao sentido humanístico do meio académico; 

- Colocar a AAUM numa posição de destaque no âmbito social;  

- Reforçar a importância da prática de voluntariado e papel da AAUM comoagente 

motivacional.  

 

Breve descrição daBreve descrição daBreve descrição daBreve descrição da    atividadeatividadeatividadeatividade    

Voluntariado inserido no Hospital de Braga, pela proximidade geográfica ao campus de 

Gualtar da Universidade do Minho e pelo potencial que apresenta para a prática de 

voluntariado. É realizado em várias áreas do Hospital, de acordo com o perfil de cada 

voluntário. Ocorre anualmente, após processo de inscrição e entrevista. É da total 

responsabilidade da AAUM o recrutamento dos voluntários para a atividade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    
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Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Banco AlimentarBanco AlimentarBanco AlimentarBanco Alimentar    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Fomentar o voluntariado junto da comunidade académica; 

- Incentivar a participação dos alunos numa causa solidária;  

- Colocar a AAUM numa posição de destaque no âmbito social;  

- Apelar ao sentido humanístico do meio académico.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Em meados de Maio e Novembro realizam-se campanhas do Banco Alimentar Contra a 

Fome. Desta forma, a AAUM, compromete-se a recrutar um número de voluntários 

que ficarão alocados ao supermercado destacado para esse fim. 

Por sua vez, é da inteira responsabilidade da AAUM a coordenação, o recrutamento e 

certificação da atividade. 

Finalmente, a partir desta atividade enaltecer o cariz solidário da comunidade 

académica. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/05/2018 

Data de conclusão das ações: 30/11/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Voluntariado nos Estabelecimentos Prisionais de Braga e Voluntariado nos Estabelecimentos Prisionais de Braga e Voluntariado nos Estabelecimentos Prisionais de Braga e Voluntariado nos Estabelecimentos Prisionais de Braga e 

GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    
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- Fomentar a prática de voluntariado junto da comunidade académica, numa 

realidade distinta; 

- Alargar a oferta de voluntariados disponíveis a todos os estudantes da 

universidade; 

- Permitir à comunidade académica o contacto com realidades diversificadas;  

- Possibilitar um desenvolvimento cívico e pessoal, através do contacto com uma 

realidade tão particular.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Voluntariado que inclui diversos projetos de ação, promovidos em parceria com a 

Pastoral Penitenciária, que ocorre anualmente, após processo de inscrição e 

formação, necessária ao efetivo início da atividade por parte dos voluntários. É da total 

responsabilidade da AAUM o recrutamento e certificação da atividade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Dia Dia Dia Dia Mundial da CriançaMundial da CriançaMundial da CriançaMundial da Criança    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Atividade lúdica promovida por um núcleo ou grupo cultural da AAUM numa 

instituição/ entidade carenciada na zona de Braga, no âmbito das celebrações do 

Dia Mundial da Criança; 

- Inserir os estudantes universitários no meio social, fomentando o espírito solidário 

e humanístico; 

- Promover a AAUM como referência no âmbito do voluntariado. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    



 

 

163 

 

Atividade lúdica proporcionada por um núcleo ou grupo cultural da Universidade do 

Minho numa instituição carenciada na zona de Braga. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/03/2018 

Data de conclusão das ações: 01/06/2018 

    

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material diverso 15,00 €

TotalTotalTotalTotal 15,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Dia da Criança

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Semana de Natal no Hospital de BragaSemana de Natal no Hospital de BragaSemana de Natal no Hospital de BragaSemana de Natal no Hospital de Braga    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Inclusão de núcleos, grupos culturais e estudantes voluntários da universidade do 

Minho na prática do voluntariado; 

- Fomento da prática de voluntariado à comunidade académica; 

- Alargamento da oferta de voluntariado aos estudantes; 

- Possibilidade a qualquer estudante, da prática de voluntariado. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Realização de atividades diversificadas, em regime de voluntariado, promovidas por 

núcleos, grupos culturais ou estudantes voluntários numa realidade diferente como é 

a do Hospital de Braga, inseridas nas celebrações da época natalícia. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 13/07/2018 

Data de conclusão das ações: 20/12/2018 

    

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material diverso 30,00 €

TotalTotalTotalTotal 30,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Semana de 
Natal

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Formação inicialFormação inicialFormação inicialFormação inicial    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Contextualizar todos os colaboradores acerca da estrutura e organização da AAUM, 

de forma a integra-los da melhor forma possível nas atividades que irão ocorrer ao 

longo do ano;    

- Criar um espírito de união e entre ajuda entre os colaboradores, de maneira a criar 

um grupo de trabalho coeso.    

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Contextualizar todos os colaboradores sobre a AAUM enquanto entidade do 

associativismo, fornecendo a informação de todas as atividades da AAUM. Através de 

dinâmicas de grupo, pretende-se criar maior à vontade e companheirismo entre todos. 

Assim garantimos uma melhor concretização das tarefas que serão necessárias ao 

longo do ano e nas quais os colaboradores estarão envolvidos.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/01/2018 

Data de conclusão das ações: 05/03/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor
Transportes de colaboradores 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 50,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Formação 
Inicial

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Formações EspecíficasFormações EspecíficasFormações EspecíficasFormações Específicas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Facultar formação (formal ou informal) a colaboradores e voluntários da AAUM; 

- Garantir uma melhor qualidade de serviços prestados por parte da AAUM em todos 

os seus projetos; 

- Promover a oportunidade de todos os estudantes envolverem nas atividades da 

AAUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Fornecer formações específicas ao longo do ano conforme as necessidades de cada 

departamento para as respetivas atividades, de forma a dar oportunidade e valências a 

todos os estudantes em diversas dessas atividades, com intuito de enaltecer ainda 

mais o trabalho que a AAUM tem vindo a fazer.    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Não.  

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 20/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

    

 

Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    
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Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor
Alimentação 50,00 €

Deslocações 100,00 €
TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 4 

Apoio Técnico 0 0 

Voluntários 400 600 

 

 

Meios Meios Meios Meios Técnicos/Material neceTécnicos/Material neceTécnicos/Material neceTécnicos/Material necessáriossáriossáriossário    

− Espaços AAUM 

− Sala de reuniões 

− Material de escritório 

− Carrinha AAUM 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar    
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Os Espaços AAUM serão utilizados para as várias formações, formais e informais, 

necessárias para a organização e preparação dos eventos. A sala de reuniões da AAUM 

servirá para posteriores reuniões com parceiros durante o ano. Para o bom 

funcionamento das atividades, será necessário material de escritório, quer para a 

organização das mesmas como para o decorrer destas. Demais meios a utilizar, 

encontram-se descriminados e justificados na descrição de cada atividade. A carrinha 

da AAUM servirá tanto para o transporte de materiais das diversas atividades, como 

também para o transporte dos dirigentes responsáveis pela atividade e seus 

colaboradores    

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade ParceiraNome da Entidade ParceiraNome da Entidade ParceiraNome da Entidade Parceira    Contributo AssociadoContributo AssociadoContributo AssociadoContributo Associado    

QUERCUS-Delegação de Braga Criação de protocolo 

Hospital de Braga Manutenção de protocolo 

Hospital de Guimarães Criação de protocolo 

ABRA Criação de protocolo  

Banco alimentar Renovação de protocolo 

Cruz vermelha Braga Criação de protocolo 

ABRA Criação de protocolo 

Pastoral Universitária Criação de protocolo 

 

 

Número de JovensNúmero de JovensNúmero de JovensNúmero de Jovens    (até 30 anos) envolvidos(até 30 anos) envolvidos(até 30 anos) envolvidos(até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 1 2 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 200 300 

Estrangeiros 0 0 
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LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar  

Braga Guimarães Azurém  

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação de grande parte das atividades será feita tendo em conta, em primeiro 

lugar, a sua realização ou não, e seguidamente, o grau de satisfação dos diferentes 

agentes envolvidos. 

A avaliação do grau de satisfação terá como base a aplicação de questionários em 

grande parte das atividades, no final das mesmas, com o intuito de abordar uma série 

de questões relativas das mesmas, tais como, comparação entre nível de 

informação/experiência prévia e pós atividade, qualidade no estabelecimento da ponte 

entre oferta e procura, entre outros. 
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InformáticoInformáticoInformáticoInformático    

    

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento 

Luís Félix e João Carvalho 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Manutenção e melhoria dos serviços informáticos e das ferramentas 

tecnológicas utilizados pela AAUM; 

− Apoio informático; 

− Desenvolvimento de plataformas que ajuda os vários departamentos. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Renovação do Parque InformáticoNome da atividade: Renovação do Parque InformáticoNome da atividade: Renovação do Parque InformáticoNome da atividade: Renovação do Parque Informático    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Realizar as atualizações necessárias no parque informático; 

- Adquirir novas ferramentas tecnológicas.   

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

No sentido de fornecer aos departamentos todas as ferramentas necessárias para o 

bom funcionamento serão realizadas algumas atualizações e aquisições de 

ferramentas nesse sentido. 

 

EsEsEsEsta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãCalendarizaçãCalendarizaçãCalendarização  

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Material informático 593,60 €

Licenças/ Material Reserva 900,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.493,60 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Renovação 
do Parque 

Informárico
 

 

 

Nome da atividade: AAUM DigitalNome da atividade: AAUM DigitalNome da atividade: AAUM DigitalNome da atividade: AAUM Digital    

 

Objetivos específObjetivos específObjetivos específObjetivos específicosicosicosicos    

- Fornecer serviços online. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

É necessário, para a plataforma AAUM Digital, um serviço que englobará todos os sites 

da AAUM, AAUMTV, GIP, Liftoff, etc… 

Para cumprir as normas imposta pelo Sistema de Gestão de Qualidade (ISO 9001:2015) 

é necessário um serviço de backup de informação para assegurar a salvaguarda de 

todos os arquivos. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Aluguer servidor e serviço backup 1.328,40 €

Plataforma Gestão Orçamental 2.091,00 €

TotalTotalTotalTotal 3.419,40 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

AAUM 
Digital

 

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afectar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 0 

Apoio Técnico 4 0 

Voluntários 2 0 

 

 

Material necessárioMaterial necessárioMaterial necessárioMaterial necessário    

− Computador  

 

Explicação da estratégia de actuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de actuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de actuação e defesa dos meios a utilizarExplicação da estratégia de actuação e defesa dos meios a utilizar    

Para assegurar que todo o circuito informático da AAUM funcione corretamente é, 

necessária, uma constante renovação do material informático, assim, o departamento 

informático tem como principal tarefa assegurar esta renovação, tal como adquirir 

novas ferramentas para melhorar o parque informático sempre que possível. 

Outros dos objetivos é assegurar a segurança no parque, daí haver uma auditoria ao 

parque, tal como o aluguer de um servidor e serviço de backup.    
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PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Não. 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Sede da AAUM 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação será através da análise dos dados recolhidos ao longo do mandato em 

vigor. Pretende-se melhorar o parque informático da sede da AAUM, em relação aos 

anos anteriores, tendo em visto um melhor desempenho e melhor segurança do 

parque. 
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NúcleosNúcleosNúcleosNúcleos    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Rocha 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Auxiliar e disponibilizar recursos nos processos de criação e gestão dos 

Núcleos de Estudantes da Universidade do Minho; 

− Incentivar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos Núcleos e Secções 

da Universidade do Minho; 

− Promover uma cultura de proximidade com os Núcleos de Estudantes, 

dotando-os de todas as ferramentas necessárias para um melhor 

esclarecimento e formação dos corpos dirigentes; 

− Apoiar logística e financeiramente as atividades realizadas pelos Núcleos; 

− Destacar positivamente o trabalho e devida evolução dos Núcleos de 

Estudantes e Secções da Universidade do Minho. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da aNome da aNome da aNome da atividade: tividade: tividade: tividade: ProgramaProgramaProgramaPrograma    de Apoio a Nde Apoio a Nde Apoio a Nde Apoio a Núcleosúcleosúcleosúcleos    e Se Se Se Secções da Universidade do ecções da Universidade do ecções da Universidade do ecções da Universidade do 

MinhoMinhoMinhoMinho    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover o apoio financeiro necessário para suportar as despesas geradas 

aquando da realização de atividades para os estudantes;  
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- Incentivar e apoiar a formação de novos núcleos, assim como a reativação de 

Núcleos que tenham cessado, para que haja uma maior representatividade de 

estudantes.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade visa apoiar os Núcleos da Universidade do Minho, quer do ponto de vista 

financeiro, quer mesmo organizacionalmente. No que respeita ao apoio financeiro, 

este pretende ser um instrumento crucial auxiliador nas despesas das atividades dos 

Núcleos, serve também para incrementar o surgimento de novos Núcleos, através da 

vertente organizacional, desta atividade, a partir do incentivo e apoio à formação de 

novos Núcleos, bem como a reativação de outros entretanto desativados, de modo a 

haver uma maior representatividade dos Estudantes, na Universidade do Minho.   

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaCalendarizaCalendarizaCalendarizaçãoçãoçãoção    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Apoios 11.000,00 €

Criação de novos Núcleos 1.650,00 €

TotalTotalTotalTotal 12.650,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
ActividadeActividadeActividadeActividade

Apoio aos 
Núcleos

    

 

Nome da atividade: Assembleias de NúcleosNome da atividade: Assembleias de NúcleosNome da atividade: Assembleias de NúcleosNome da atividade: Assembleias de Núcleos    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Reuniões que requerem presença obrigatória por parte dos núcleos para o debate 

de problemas e respetivas soluções para as necessidades dos Núcleos; 

- Propor, apresentar e aprovar documentos importantes relativos aos Núcleos; 
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- Divulgação de atividades realizadas pela AAUM direcionadas para os Núcleos; 

- Assembleias consultivas e, simultaneamente, executivas, de estratégias e 

programas de sensibilização da comunidade académica; 

- Auscultação deste órgão consultivo da AAUM, acerca dos problemas e eventuais 

soluções para os mesmos, que a comunidade académica sinta, bem como incutir 

progressivamente um cariz avaliativo (através de um parecer consultivo), acerca da 

atividade da AAUM.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Assembleias de Núcleos são reuniões agendadas, ordinária ou extraordinária, que têm 

o intuito de reunir todos os dirigentes associativos para se proceder à aprovação de 

documentos relativos aos Núcleos, ao levantamento de dúvidas e problemas relativos 

aos Núcleos, ao levantamento de dúvidas e problemas relativos à ação do 

Departamento de Apoio a Núcleos e da AAUM. Também são apresentadas informações 

acerca das atividades desenvolvidas para estas entidades.  

As Assembleias de Núcleo vão-se realizar, pelo menos, duas vezes e decorrerão tanto 

no campus de Gualtar como no de Azurém.  

 

Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em Esta atividade já se realizou em anos anteriores?anos anteriores?anos anteriores?anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/02/2018 

Data de conclusão das ações: 21/11/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 252,00 €

TotalTotalTotalTotal 252,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
ActividadeActividadeActividadeActividade

Assembleia 
de Núcleos

 

 

Nome da atividade: FórUM de NNome da atividade: FórUM de NNome da atividade: FórUM de NNome da atividade: FórUM de Núcleosúcleosúcleosúcleos    
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Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Criar um espaço para a comunicação, debate e partilha de conhecimentos entre 

Núcleos e dos Núcleos com o departamento; 

- Promoção de sinergias. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade pretende reunir os dirigentes dos Núcleos da Universidade do Minho, 

durante um fim-de-semana num local fora das cidades de Braga ou Guimarães. A 

programação desta atividade foca-se na formação dos dirigentes dos Núcleos, tendo 

em vista o desenvolvimento de competências necessárias enquanto líderes 

associativos e um programa cada vez mais diversificado na formação, capacitação e 

criação de sinergias entre os diversos dirigentes dos núcleos e secções participantes. 

Está também presente nesta atividade, uma componente de discussão sobre as 

temáticas da academia e ensino superior, de forma a incentivar os núcleos a 

desempenharem um papel ativo e interventivo no contexto académico e civil. Por 

último, haverá ainda espaço para momentos de convívio e socialização entre os seus 

participantes com intuito de fomentar as relações e troca de conhecimento.  

 

EsEsEsEsta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? ta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 07/01/2018 

Data de conclusão das ações: 17/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    
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DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 800,00 € Inscrições Extra 150,00 €

Estadia 1.170,00 €

Alimentação 1.892,00 €

Materiais 50,00 €

Deslocações Formadores 200,00 €

TotalTotalTotalTotal 4.112,00 € TotalTotalTotalTotal 150,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Fórum de 
Núcleos

 

 

Nome da atividade: Formações MensaisNome da atividade: Formações MensaisNome da atividade: Formações MensaisNome da atividade: Formações Mensais    

    

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Realização de formações que possibilitem a transmissão de novos conhecimentos 

aos dirigentes associativos; 

- Incentivar a ação dos dirigentes associativos nos seus núcleos, para que os 

mesmos se tornem mais ativos, podendo assim dar um apoio extracurricular aos 

estudantes que representam. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Programa de formação contínuo ao longo do ano, nas diversas matérias e áreas que 

compõem a gestão diária dos diversos Núcleos, bem como, no auxílio à definição e 

organização das suas atividades. Estas são destinadas à presidência dos Núcleos, 

sendo que na indisponibilidade estes se devem fazer representar por dirigentes do 

núcleo, no sentido de os capacitar no exercício das suas funções. Serão realizadas, 

mensalmente, com duração de uma ou duas horas (com salvaguarda de que o 

departamento de apoio a Núcleos pode não achar necessária a realização em 

determinado mês).  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 07/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transportes 336,00 €

Formadores 240,00 €

TotalTotalTotalTotal 576,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Formações 
Mensais

    

 

Nome da AtividadeNome da AtividadeNome da AtividadeNome da Atividade::::Café Associativo AAUMCafé Associativo AAUMCafé Associativo AAUMCafé Associativo AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover um maior contacto entre a AAUM e os núcleos;  

- Criação de conversas abertas entre os diversos dirigentes dos Núcleos de modo a 

que possam surgir atividades conjuntas entre os mesmos. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Café informal entre os vários dirigentes dos núcleos e um convidado especial que irá 

abordar determinada temática, promovendo a troca de ideias entre os presentes. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 22/10/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 84,00 €

TotalTotalTotalTotal 84,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Café 
Associativo 

AAUM
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Nome da AtividadeNome da AtividadeNome da AtividadeNome da Atividade::::SinergiasSinergiasSinergiasSinergias    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apresentação dos núcleos entre si, dando-os a conhecer o plano de atividades dos 

outros núcleos, bem como a oportunidade de explicação do mesmo e possibilidade 

de agregação de recursos/equipas e até parcerias. 

- Apresentação do departamento de Apoio a Núcleos aos mesmos, explicando a 

função do departamento e os seus efeitos. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

O ‘’Sinergias’’ é um dia dedicado à apresentação do departamento de Apoio a Núcleos 

e cada núcleo terá a possibilidade de apresentar as atividades que vão desenvolver ao 

longo do ano 2018, tal como a organização do seu núcleo.  

 

Esta atividade já se Esta atividade já se Esta atividade já se Esta atividade já se realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 29/04/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 84,00 €

TotalTotalTotalTotal 84,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Sinergias

 

 

Nome da Nome da Nome da Nome da Atividade:Atividade:Atividade:Atividade:Este mês na UniversidadeEste mês na UniversidadeEste mês na UniversidadeEste mês na Universidade    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover e aumentar a visibilidade das atividades desenvolvidas pelos núcleos; 
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- Dar a conhecer aos núcleos o que os outros fazem e quando o fazem de forma a 

proporcionar sinergias entre os mesmos; 

- Dar a conhecer à comunidade académica as atividades desenvolvidas pelos núcleos 

que poderão ir de encontro ao interesse da mesma, podendo assim proporcionar 

um aumento da adesão às atividades. 

 

BrBrBrBreve descrição da atividadeeve descrição da atividadeeve descrição da atividadeeve descrição da atividade    

Organização de um post mensal, nas redes sociais da Associação Académica da 

Universidade do Minho, onde estejam referenciadas um apanhado das atividades 

realizadas pelos núcleos, informando toda a comunidade académica e não académica 

das iniciativas que são executadas na Universidade do Minho. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 10/02/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da Atividade:Nome da Atividade:Nome da Atividade:Nome da Atividade:DiDiDiDia do Associativismo Estudantila do Associativismo Estudantila do Associativismo Estudantila do Associativismo Estudantil    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Promover o contacto entre Núcleos e os seus respetivos dirigentes associativos; 

- Reforçar a importância do associativismo jovem junto dos dirigentes associativos 

da Universidade do Minho e da comunidade na qual se inserem; 

- Discussão/abordagem temática com vista a desenvolver um tema com fins socais e 

práticos, presente no dia-a-dia dos estudantes do ensino superior. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade ocorrerá aquando da celebração nacional do dia do Associativismo e tem 

como missão a consciencialização dos dirigentes associativos, para a importância do 

Associativismo jovem. E também agregar conhecimentos/competências dos diferentes 

dirigentes associativos, no desenvolvimento de uma temática, de importância 
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acrescentada para os estudantes do Ensino Superior, de cariz social. E ainda ocorrerá 

uma sessão sobre Associativismo conduzida por uma entidade, com experiência 

relevante no Associativismo.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 03/03/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transporte 84,00 €

TotalTotalTotalTotal 84,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Dia do 
Associativis

mo

 

 

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::    Criação do Guia para Gestão de Núcleos AAUMCriação do Guia para Gestão de Núcleos AAUMCriação do Guia para Gestão de Núcleos AAUMCriação do Guia para Gestão de Núcleos AAUM    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Guia prático que disponibiliza as ferramentas necessárias aos dirigentes 

associativos que iniciam o seu percurso sobre as burocracias que têm de tratar e a 

melhor forma de o fazer;  

- Garantir uma maior facilidade aos dirigentes dos núcleos que iniciam o seu 

percurso; 

- Maior participação e interesse para os Núcleos. 

 

Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da Breve descrição da atividadesatividadesatividadesatividades    

Criação de um guia orientador das funções e deveres básicos e de iniciação que cada 

dirigente deve ter em conta no seu núcleo, facilitando a transição entre as direções. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

    

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade::::    Reuniões Individuais e Setoriais de NúcleosReuniões Individuais e Setoriais de NúcleosReuniões Individuais e Setoriais de NúcleosReuniões Individuais e Setoriais de Núcleos    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos específicosespecíficosespecíficosespecíficos    

- Esclarecer dúvidas pontuais existentes e ajudar em situações mais específicas; 

- Perceber os problemas associados a cada Escola ou Instituto; 

- Permitir uma maior proximidade entre o departamento de Apoio a Núcleos e os 

Núcleos; 

- Auxiliar as Comissões Instaladoras na legislação e registo dos novos Núcleos. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

As reuniões individuais e setoriais de núcleos consistem na realização de reuniões 

particulares com os núcleos quando solicitadas pelos núcleos ou quando o 

departamento de Apoio a Núcleos achar necessário por algum motivo. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

Nome da Atividade: Despesas deNome da Atividade: Despesas deNome da Atividade: Despesas deNome da Atividade: Despesas de    FuncionamentoFuncionamentoFuncionamentoFuncionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 
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Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 100,00 €

Alimentação 50,00 €

TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

    

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 1 3 

Apoio Técnico 10 10 

Voluntários 24 20 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Fotocópias 

− Canetas 

− Projetores 

− Publicidade 

− Fitas 

− Carrinha AAUM 

− Autocarros 

− Espaço AAUM 

− Salas de Formação 
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Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais 1 1 

Estrangeiros 0 0 

Participantes 
Nacionais 150 150 

Estrangeiros 0 0 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Campus Gualtar 

Braga Guimarães Azurém Campus Azurém 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Preenchimento de inquéritos de satisfação e sugestão da atividades disponibilizado aos 

participantes. 
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Pós GraduaçãoPós GraduaçãoPós GraduaçãoPós Graduação    

I 

 

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Ana Rita Garrido Silva 

 

Objetivos gerais do Objetivos gerais do Objetivos gerais do Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/Departamento    

− Representar os alunos de 2º e 3º Ciclo da UMinho;  

− Desenvolver um trabalho específico com vista a integrar os alunos de estes 

ciclos e defender os seus direitos, promovendo a divulgação da atividade 

cientifica junto da comunidade académica, desenvolvida por estes; 

− Oferta de cursos de formação, workshops e seminários específicos, com 

objetivo de contribuir para formação científica e pessoal dos alunos de pós-

graduação, bem como, debater temas que vão ao encontro das necessidades 

destes; 

− Promover competências transversais que complementem a formação 

académica de cada aluno;  

− Valorização do trabalho científico e disponibilização de ferramentas de apoio 

que auxiliem o desenvolvimento de teses e investigações;  

− Estabeleces estratégias que promovam a ligação dos alunos de pós-graduação 

com empresas, investidores, centros de investigação. 

 

 

IIIIIIII    

 

 

Nome da atividade: ComplementaNome da atividade: ComplementaNome da atividade: ComplementaNome da atividade: Complementa----tetetete    

    

Objetivos eObjetivos eObjetivos eObjetivos específicosspecíficosspecíficosspecíficos    

- Promover competências transversais que complementem a formação académica 

de cada aluno; 
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- Capacitar cientificamente os alunos de pós-graduação em áreas essências para a 

persecução das suas competências; 

- Incrementar a comunhão e câmbio de impressões entre os alunos das várias pós-

graduações; 

- Desenvolvimento de capacidades de autopromoção e adaptação a novas realidades. 

    

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Conjunto de formações sobre ferramentas que os alunos de pós-graduação 

consideram pertinentes para a sua formação e que procuram trabalhar componentes 

práticas e operacionais que satisfaçam as necessidades destes. As atividades aqui 

realizadas não são exclusivas aos alunos de pós-graduação, mas abertas a toda a 

comunidade da UMinho. Assim, esta atividade pretende preparar os alunos para que se 

sintam à vontade para trabalhar com ferramentas necessárias não só nas unidades 

curriculares como também no mercado de trabalho. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    ----    1.ª Edição1.ª Edição1.ª Edição1.ª Edição    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 30/04/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Formadores 1.200,00 € Inscrições 2.250,00 €

Material de escritório/ Fotocópias 100,00 €

Transporte formador 22,40 €

Divulgação 88,56 €
TotalTotalTotalTotal 1.410,96 € TotalTotalTotalTotal 2.250,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

1.ª Edição

 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização----    2222....ªªªª    EdiçãoEdiçãoEdiçãoEdição    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 30/04/2018 
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OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Formadores 1.200,00 € Inscrições 2.250,00 €

Material de escritório/ Fotocópias 100,00 €

Divulgação 88,56 €
TotalTotalTotalTotal 1.388,56 € TotalTotalTotalTotal 2.250,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

2.ª Edição

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: AAUMentaAAUMentaAAUMentaAAUMenta----te Indústria 4.0te Indústria 4.0te Indústria 4.0te Indústria 4.0    

 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos eeeespecíficosspecíficosspecíficosspecíficos    

- Promover uma sessão de conhecimento que vai ao encontro dos interesses de 

diversas áreas de estudo. 

- Promover o contacto dos estudantes com entidades conhecedoras da área; 

- Partilha de experiências; 

- Contribuir para que os alunos da Universidade do Minho, autores de 

reflexões/relatórios sobre a Indústria 4.0 possam expor e defender as suas visões 

perante um auditório repleto de colegas e de entidades conhecedoras da área. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Evento a decorrer num dos Campi da Universidade do Minho. Seminário sobre 

“Indústria 4.0” com vista a promover a partilha de experiências entre alunos e 

profissionais da área. Pretende-se que sejam escolhidos três ou quatro oradores, 

sendo pelo menos dois alunos da Universidade, de diferentes áreas de estudo, que 

sejam autores de teses/relatórios/reflexões acerca do tema, bem como pelo menos 

dois profissionais da área, afetos a empresas da região, bem posicionadas neste 

campo.  

Procura-se que haja troca de conhecimentos e de ideias no decorrer da conversa. É de 

realçar que o debate também é algo fundamental neste evento.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Não. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 05/07/2018 

Data de conclusão das ações: 30/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Divulgação 170,00 € Patrocínios 530,00 €

itório 100,00 €

Coffe-break 210,00 €

Lembranças oradores 50,00 €
TotalTotalTotalTotal 530,00 € TotalTotalTotalTotal 530,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

AAUMenta-te

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: ComplementaComplementaComplementaComplementa----te Pluste Pluste Pluste Plus    

 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivos es es es específicosspecíficosspecíficosspecíficos    

- Diligenciar competências transversais que complementem a formação académica 

de cada aluno; 

- Desenvolvimento de capacidades de autopromoção e adaptação a novas realidades.  

- Habilitar cientificamente os alunos de pós-graduação em áreas essências para a 

persecução das suas competências;  

- Fomentar a comunhão e câmbio de impressões entre os alunos das várias pós-

graduações. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Pretendemos com esta atividade desenvolver capacidades extracurriculares para os 

alunos de pós-graduação serem capazes de executar trabalhos científicos de prestígio....    

 

Esta atividade já se realizou em aEsta atividade já se realizou em aEsta atividade já se realizou em aEsta atividade já se realizou em anos anteriores?nos anteriores?nos anteriores?nos anteriores?Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 
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Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Formadores 75,00 € Inscrições 75,00 €

TotalTotalTotalTotal 75,00 € TotalTotalTotalTotal 75,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Complementa-te 
Plus

 

 

Nome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de FuncionamentoNome da atividade: Despesas de Funcionamento    

 

Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos anteriores?anteriores?anteriores?anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 100,00 €

Alimentação 50,00 €
TotalTotalTotalTotal 150,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas de 
Funcionamento

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 6 6 
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Apoio Técnico 5 1 

Voluntários 6 6 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

O programa Complementa-te conta com, pelo menos, 90 inscrições por edição, não 

sendo este o objetivo estabelecido.  

Quanto ao workshop, o departamento espera contar com 25 inscrições. 

Relativamente ao seminário, dado que não existe custo de inscrição, esperamos poder 

contar com cem espectadores.  

O sucesso da concretização de todos os objetivos propostos será avaliado mediante a 

adesão dos alunos de pós-graduação às atividades desenvolvidas, expressa no número 

de participantes por atividade e o grau de satisfação atingido, medido por um 

questionário de avaliação.  

Ao longo do ano, os alunos, serão frequentemente interpelados para dar sugestões 

e/ou apreciações sobre o Departamento de Pós Graduação e as suas atividades, bem 

como a expor as suas necessidades ou dúvidas via e-mail, fórum de discussão ou pelo 

Facebook. 



 

Transportes Braga Transportes Braga Transportes Braga Transportes Braga ––––    GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

 

Objetivos gerais do Objetivos gerais do Objetivos gerais do Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/DepartamentoPlano de Ação/Departamento    

− Garantir aos estudantes transportes a preços sociais na deslocação entre 

os campus de Braga e Guimarães. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Despesas e Receitas Nome da atividade: Despesas e Receitas Nome da atividade: Despesas e Receitas Nome da atividade: Despesas e Receitas CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir o transporte dos alunos entre campus; 

- Praticar um preço social na deslocação dos alunos entre campus. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Os transportes Braga-Guimarães visam assegurar uma proximidade entre os campus 

garantindo assim aos estudantes uma deslocação a preços sociais. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Serviço de autocarro 235.000,00 € Venda de bilhetes 207.000,00 €

Bilhetes de autocarro 3.567,00 € Subsídio de Transportes 49.640,00 €

Patrocínio Bilhetes 2.000,00 €

Subsídio Funcionários 484,00 €
TotalTotalTotalTotal 238.567,00 € TotalTotalTotalTotal 259.124,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas e 
Receitas 

Correntes

 

 

IIIIIIIIIIII    

 

 

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Venda de Bilhetes 

− Aluguer de Transportes 

− Realização de um plano de viagens diário 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho    3     1 

Apoio Técnico    2     0 

Voluntários    1     1 

 

 

Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material necessárionecessárionecessárionecessário    

− Bilhetes 

− Equipamento passe 

− Passe 

− Autocarro 
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Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar     

Os alunos compram os bilhetes nos gabinetes de apoio a alunos usando 

posteriormente para usufruir de uma viagem entre os dois pólos dos campus. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Sim. 

 

ParceriasParceriasParceriasParcerias    

Nome da Entidade Parceira Contributo Associado 

Barquense Patrocínio 

Universidade do Minho Subsídio 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais     5    4 

Estrangeiros     0    0 

Participantes 
Nacionais    700  400 

Estrangeiros    60   60 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
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A avaliação e realizada através de inquéritos aos alunos sobre a prestação de serviço. 
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Transportes Transportes Transportes Transportes AAUMAAUMAAUMAAUM    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Aluguer do autocarro da AAUM para serviços internos e externos. 

    

    

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Despesas e Receitas Despesas e Receitas Despesas e Receitas Despesas e Receitas CorrentesCorrentesCorrentesCorrentes    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Divulgação e despesas inerentes ao aluguer do autocarro da AAUM. 

- Despesas inerentes ao próprio autocarro e serviço. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

A AAUM possibilita a todas as secções da Universidade do Minho como grupos 

culturais e núcleos o aluguer do autocarro da AAUM a preços mais baixos que o 

mercado. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 
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Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento     

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Manutenção 10.000,00 € Subsídio UM 10.360,00 €

Gasóleo 32.500,00 € Prestação de Serviços 65.000,00 €

Via Verde 3.700,00 €

Vencimentos e Encargos 17.100,00 €

Seguros 4.050,00 €

Comunicações 10,00 €

Aluguer de autocarros 4.000,00 €

Leasing do autocarro 26.992,80 €

Alimentação motorista 50,00 €

Deslocações motorista 50,00 €

Extintor Autocarro 20,00 €

Material de Limpeza 50,00 €

Manutenção Tacógrafo 350,00 €

Internet Autocarro 258,36 €

Serviço 2º motorista 100,00 €

Inspeção 50,00 €
TotalTotalTotalTotal 99.281,16 € TotalTotalTotalTotal 75.360,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas e 
Receitas 

Correntes

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Aluguer do autocarro 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho    1     1 

Apoio Técnico    1     1 
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Voluntários    0     0 

 

 

Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Autocarro 

− Telefone 

− Mapas de motorista 

− GPS 

− Via Verde 

 

 

Número de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidos    

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais     6     1 

Estrangeiros     0     0 

Participantes 
Nacionais     300   300 

Estrangeiros     100   100 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga Gualtar Universidade do Minho 

Braga Guimarães Azurém Universidade do Minho 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

A avaliação é realizada através de uma comunicação direta com os intervenientes. 
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ConcessõesConcessõesConcessõesConcessões    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

    

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Despesas e receitas provenientes dos espaços AAUM concedidos aos 

concessionários; 

− Assegurar o cumprimento das condições contratualizadas pelo 

concessionário e pela AAUM; 

− Preservação dos espaços concessionados nas melhores condições. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Receitas e Despesas CorrentesNome da atividade: Receitas e Despesas CorrentesNome da atividade: Receitas e Despesas CorrentesNome da atividade: Receitas e Despesas Correntes    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Despesas e receitas provenientes dos espaços AAUM concedidos aos 

concessionários.   

 

Breve descrição da atividBreve descrição da atividBreve descrição da atividBreve descrição da atividadeadeadeade    

Preservar e assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos concessionários aos 

alunos. 

 

Esta atividadeEsta atividadeEsta atividadeEsta atividade    já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento efetivo das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Vencimentos 13.800,00 € Reprografia Azurém 27.060,00 €

Vencimentos Funcionários 9.526,05 €

Reprografia Gualtar 50.737,50 €

Place Me 5.166,00 €

BA Guimarães 13.837,50 €

BA Braga 16.500,00 €

TUB 4.735,50 €
TotalTotalTotalTotal 13.800,00 € TotalTotalTotalTotal 127.562,55 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas e 
Receitas 

Correntes

 

 

    

IIIIIIIIIIII    

    

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Acompanhamento periódico    

− Auxílio em resolução de problemas 

− Parcerias 

− Contratos 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 2 

Apoio Técnico 0 0 

Voluntários 2 0 
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Meios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessárioMeios Técnicos/Material necessário    

− Telefones 

− Fax 

− E-mail 

− Computador 

− Internet 

− Correio 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar     

Um acompanhamento contínuo e constantes parcerias com os concessionários são o 

segredo para o excelente funcionamento e cumprimento dos contratos de cessão de 

exploração, que a AAUM realiza com as diversas entidades concessionárias. Apenas 

assim é possível que estas parcerias e contratos resultem, assegurando assim o fim 

último que é a prossecução do interesse dos estudantes e o proporcionar de um 

serviço cada vez melhor e eficaz.  

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? se a realização de contratos/protocolos de parceria? Não. 

    

 

LocalizaLocalizaLocalizaLocalizaçãoçãoçãoção    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga S. Vítor Sede AAUM 

Braga Guimarães Azurém Sede AAUM 

 

 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Consoante a natureza do serviço concessionado serão estabelecidas as metodologias 

de avaliação, nomeadamente: inquéritos, cliente fantasma.  
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FinanceiroFinanceiroFinanceiroFinanceiro    

 

IIII    

    

    

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Promover a satisfação de todas as necessidades no que concerne às 

despesas inerentes à execução das demonstrações financeiras e dos mapas 

financeiros da AAUM, bem como toda a consultoria e informação externa 

imprescindível ao bom funcionamento da Tesouraria. 

 

 

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividadeNome da atividadeNome da atividadeNome da atividade:Despesas e Receitas Correntes:Despesas e Receitas Correntes:Despesas e Receitas Correntes:Despesas e Receitas Correntes    

    

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Orientar todas as atividades no que diz respeito ao cumprimento do orçamento 

estabelecido previamente; 

- Apoiar todos os Departamentos na área financeira. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Esta atividade tem como objetivo alcançar e assegurar o regular funcionamento de 

todas as atividades/eventos. 

 

Esta atividadeEsta atividadeEsta atividadeEsta atividade    já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? já se realizou em anos anteriores? Sim. 
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CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

IVA 36.000,00 € IVA 29.000,00 €

Vencimentos e Encargos 69.900,00 €

ROC 7.380,00 €

Comunicações 25,00 €

Contrato de Continuidade Primavera 1.835,58 €

Despesa Bancárias 1.000,00 €

Encargos Contas Correntes 3.000,00 €

Contrato de Assistência - pack horas 2.152,50 €
TotalTotalTotalTotal 121.293,08 € TotalTotalTotalTotal 29.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas e 
Receitas 

Correntes

 

 

IIIIIIIIIIII    

    

    

Metodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/AçõesMetodologias/Ações    

− Trabalhar com precisão 

− Adotar a concentração necessária no decorrer das atividades 

− Cumprir os prazos estabelecidos 

 

 

Meios HumanosMeios HumanosMeios HumanosMeios Humanos    

 Género 

Tipo de recursos a afetar Masculino Feminino 

Regime contratual de Trabalho 0 3 

Apoio Técnico 0 0 

Voluntários 0 0 
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Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material Meios Técnicos/Material necessárionecessárionecessárionecessário    

− Computadores 

− FAX 

− Telefone/Telemóvel 

− Impressora Multifunções 

 

 

Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar Explicação da estratégia de atuação e defesa dos meios a utilizar         

Toda a logística necessária, centra-se nomeadamente na organização e 

processamento dos mais diversos arquivos que dizem respeito ao departamento 

financeiro, contribuindo para uma contabilidade organizada e coerente, colocando-se 

desta forma a par da imagem desta associação. 

 

 

PrevêPrevêPrevêPrevê----se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria?se a realização de contratos/protocolos de parceria? Não. 

 

 

Número de Jovens (até 30 anNúmero de Jovens (até 30 anNúmero de Jovens (até 30 anNúmero de Jovens (até 30 anos) envolvidosos) envolvidosos) envolvidosos) envolvidos 

    Género 

    Masculino Feminino 

Organizadores 
Nacionais     2    0 

Estrangeiros     0    0 

Participantes 
Nacionais     25    9 

Estrangeiros     0    0 

 

 

LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    

 

Distrito Concelho Freguesia Local 

Braga Braga S. Vítor Sede AAUM 

Braga Guimarães Azurém Sede AAUM 
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AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

O grau de concretização será avaliado por profissionais que acompanharão o 

desenrolar da atividade de forma mensal. 



 

Clientes/Fornecedores 201Clientes/Fornecedores 201Clientes/Fornecedores 201Clientes/Fornecedores 2017777    

 

Designação ValorValorValorValor DesignaDesignaDesignaDesignação ValorValorValorValor
Afonsina 0,00 € Universidade.do.Minho 2.154,90 €

Honorários-2782001 655,00 € ARCUM 1.114,70 €

Megatrónica 157,99 € Teatro.Universitário.do.Minho 328,47 €

FADU.(281999) 4.635,00 € Filipa.Gomes.Correia 180,00 €

Graficamares 19.399,81 € Associação.Académica.da.UTAD 5,30 €

Barquense.Viagens 67.170,92 € Disponibilidades 52.958,27 €

Bruno.Mendes 39,85 € Jograis 0,00 €

Fonte.Fresca 46,55 € Insólito 17.712,00 €

Girpe.-.Segurança.Privada,.Lda. 42.262,45 € José.Carlos.Faria.Alves.-.Viagens.e.Turismo,.Lda0,00 €

Fotolandya 138,56 € Barquense.Viagens 2.000,00 €

Jaime.de.Carvalho,.S.A. 31.924,05 € Foto.Landya.-.Eduardo.Rocha.Oliveira 800,00 €

Ramôa 1.814,79 € Escola.de.Condução.Bela.Vista 750,00 €

Universidade.do.Minho 118,38 € NEBAUM-Núcleo.de.Biologia.Aplicada.da.UM19,05 €

Rosa.e.Mar.Transportes,.Lda. 150,00 € NECSUM.-.Núcleo.de.Sociologia 32,55 €

Ovnitur 59.639,46 € Pulsar.Discreto,.Lda. 0,00 €

Carlos.Maurício.Moreira.-.Unip..Lda. 307,50 € Copissaurio.Repro 29.453,46 €

Núcleos.-.2722999 14.230,00 € Continental.Mabor.-.Indústria.de.Pneus,.S.A.0,00 €

Grupos.Culturais-2722999 11.498,99 € Ideia.Atlântico 0,00 €

João.&.Adolfo,.Lda. 0,00 € Salvador.Caetano 0,00 €

Pneu.Feliz-.Comércio.de.pneus,.Lda. 2.750,77 € PEV.Entertainment,.Lda. 3.221,18 €

Credores.Diversos.-.Recreativo 14,88 € Tertúlia.Padrão,.Lda. 12.975,00 €

Credores.Diversos.-.Presidência 1.569,30 € IEFP.-.Centro.de.Emprego.Braga 0,00 €

Credores.Diversos.-.Adm..Interna 38,85 € Associação.Académica.Beira.Interior 0,00 €

Contrato.programa.AAUM-RUM 1.245,71 € Fernando.Silva.Mendes 0,00 €

Credores.Diversos.-.Desportivo 1.194,22 € SASUM.(CAS.-.Alimentação) 7.000,00 €

Conta.Corrente 50.000,00 € SASUM.(CAS) 10.000,00 €

Empréstimo.Caixa.Works 1.207,57 € SASUM.(Participação.Internacional) 0,00 €

Toldes.Águia.-.Festas,.Lda 2.583,00 € Devolução.Fundação.AAUM 8.500,00 €

Simplux 856,33 € Retenções.na.Fonte.IRC 315,55 €

Catim 1.545,20 € Magiksalero.-.Restaurante.Bar.Unipessoal,.Lda.0,00 €

Kalhambeke.-.Nuno.Pacheco 1.615,00 € Frenetikmorning.-.Eventos.Unipessoal,.Lda.0,00 €

Paula.Cristina.Vieira.Unipessoal,.Lda 714,00 € Signa.Design.-.Unipessoal,.Lda. 1.200,00 €

Facebook.Ireland.Limited 160,05 € Rebelsummer,.Lda. 0,00 €

Associação.Académica.da.Universidade.de.Aveiro203,00 € Rangel.Invest.-.Investimentos.Logísticos 0,00 €

NAVE.-.Associação.Nova.Aventura 45,50 € Pedro.Bandeira.(297) 8.000,00 €

Retenções.IRS 5.185,63 € Bosch.-.Car.Multimedia.Portugal,.SA 0,00 €

NOS-2722999 33,83 € Subsídio.IPDJ.IDA.2017 1.000,00 €

Contribuições.Segurança.Social 14.892,05 € Jaime.de.Carvalho.&.Filhos,.S.A. 39,88 €

Hotel.Roma 249,00 € José.Miguel.Oliveira.Freitas 250,00 €

Bombeiros.Voluntários.de.Braga 200,00 € Tiago.Francisco.Mota.Sequeira 150,00 €

Vacrin.-.Instalações.Térmicas.Unip..Lda. 1.000,00 € Colep.Portugal.SA 0,00 €

Tempo.Livre 18.053,48 € Japgest,.SGPS.SA 0,00 €

Bombeiros.Voluntários.de.Guimarães 300,90 € TUB.-.Transportes.Urbanos.de.Braga 430,50 €

Conselho.Nacional.da.Juventude 399,04 € Sonae.Center.Serviços.II,.S.A. 0,00 €

Ambiglobal 369,00 € MEO.-.Serviços.de.Comunicações.e.Multimédia,.SA.19.624,65 €

Bragamal 1.800,04 € Bruno.Alexandre.de.Carvalho.Mendes,.Unipessoal,.Ldª1.628,10 €

Samura.Unipessoal,.Lda. 4.797,00 € Câmara.Municipal.de.Braga 4.000,00 €

Revisor.Oficial.de.Contas 615,00 € IEFP.-.GIP.(2016-2º.ano) 0,00 €

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

DespesasDespesasDespesasDespesas ReceitasReceitasReceitasReceitas
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Designação ValorValorValorValor DesignaDesignaDesignaDesignação ValorValorValorValor
Prosegur.Activa.Portugal.(281999) 141,99 € ESN.Minho 0,00 €

Salvador.Caetano 126,97 € Rui.Manuel.Soares.Gonçalves 0,00 €

SASUM 8.899,03 € Jerónimo.Martins.-.SGPS,.SA 0,00 €

Promobrand 577,66 € Accenture.-.Consultores.de.Gestão 0,00 €

Signa.Design.-.Unipessoal,.Lda. 1.261,60 € Associação.Estudantes.-.Faculdade. 7,95 €

Hotel.Santa.Eufémia 1.262,00 € Rita.Alexandra.Sebastião.Bernardo 0,00 €

Cuidar.Mais.-.Clínica.Médica.e.Fisiterapia 790,00 € Universidade.do.Minho.(2721005) 147.320,00 €

More.Confort,.Lda. 1.660,50 € CCDRN.(SAAC).-.2017 37.591,19 €

Clientes.Receção.ao.Caloiro.2017 14,50 € Expoente.Negócios,.S.A. 100,00 €

Fornecedores.(2722999) 16.153,35 € GIP.(Equipamentos) 0,00 €

PT.Comunicações 2.071,09 € IEFP.-.Cheque.Formação 536,00 €

Movijovem 46.990,00 € B.A..Braga 3.000,00 €

Credores.diversos.-.Formação 27,01 € Azeituna 18,80 €

Credores.diversos.-.Saídas.Profissionais 215,79 € NEEB 60,00 €

Credores.diversos.-.Cultural 179,59 € Gatuna 433,30 €

Credores.diversos.-.Transportes.AAUM 21,90 € CAUM 746,71 €

Credores.diversos.-.Social 64,99 € Graficamares 263,22 €

Etnaga.(Vendas.Parceiros) 531,00 € Edit.Value 1.230,00 €

IVA 2.105,77 € AEFADEUP 1.800,00 €

Bragaeventos 430,50 € Tuna.de.Medicina.da.Universidade.do.Minho1.615,00 €

Suminho.II.-.Distribuição,.Lda. 1.833,47 € Lando.Café.Snack.Bar 200,00 €

Hostel.1878 2.204,00 € Associação.Rede.Nacional.de.Incubadoras400,00 €

PEV.Entertainment,.Lda. 26.993,96 € Etnaga.(Comissões.de.vendas).2721014 6,53 €

Magiksalero 261,25 € Reembolso.Seguro.Atleta.(Misericórdia2.350,00 €

Casa.Mousinho 89,00 € ENDA.Minho.2017 2.612,90 €

FCT|FGCT 73,61 €

Credores.diversos.-.Pedagógico 31,65 €

Prémios.Cortejo.2013,.2015.e.2016 0,00 €

Esegur.-.Empresa.de.Segurança,.Lda. 203,53 €

TAR.Braga,.Lda. 2.600,05 €

Fidelidade.(281001) 33,87 €

Pena.Aventura 1.973,01 €

Copissaurio 574,14 €

Tun'Obebes 0,00 €

Casimira.de.Lima 2.827,27 €

Susana.do.Céu.Ferreira.Machado 70,00 €

Honorários.-.2722999 848,70 €

Bilheteira.Online.-.Comissões 0,00 €

Edit.Value.-.Consultoria.Empresarial.Lda. 13.562,55 €

PT.Comunicações.(2722999) 30,75 €

Credores.diversos.-.ESN.Minho 0,00 €

RUM-CGD.2016 0,00 €

Banda.Receção.ao.Caloiro 0,00 €

Maria.Armanda.Alves.Ferreira 682,65 €

Multitendas.-.Comércio.e.Aluguer.de.Tendas 11.820,30 €

José.Carlos.Faria.Alves.-.Viagens.e.Turismo 1.175,00 €

Sociedade.Portuguesa.de.Autores 106,40 €

Hunting.Solutions 994,86 €

Associação.Amigos.do.Mar 300,00 €

SAS.UTAD 37,10 €

Capital.Humano.-.Edit.Value,.Lda. 4.683,00 €

Campe 75,00 €
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AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

DespesasDespesasDespesasDespesas ReceitasReceitasReceitasReceitas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Designação ValorValorValorValor DesignaDesignaDesignaDesignação ValorValorValorValor
Agência.de.Viagens.e.Transportes.Vale 465,00 €

Erci 116,11 €

Viagens.El.Corte.Inglês 18.258,58 €

Ascendi.Norte,.Auto-Estradas.do.Norte 5,42 €

Lusaenor,.Lda. 1.230,00 €

Theatro.Circo.de.Braga,.S.A. 1.022,71 €

Clientes.Enterro.da.Gata.2016 240,00 €

Clientes.Receção.ao.Caloiro.2016 50,50 €

Clientes.Enterro.da.Gata.2017 447,50 €

IRC.(Tributações.Autónomas) 4.310,71 €

Conta.caucionada.Novo.Banco 49.178,94 €

Hotel.Ibis 4,50 €

IEFP - Cheque Formação 118,00 €

Credores.Diversos.-.Presidência.(2722999) 28,57 €

Vidraria.das.Taipas 112,35 €

Total 601.026,90 € Total 386.135,16 €
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AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

DespesasDespesasDespesasDespesas ReceitasReceitasReceitasReceitas



 

 

Clientes/ Fornecedores Futsal Clientes/ Fornecedores Futsal Clientes/ Fornecedores Futsal Clientes/ Fornecedores Futsal 2017201720172017    

 

 

  

Designação ValorValorValorValor DesignaDesignaDesignaDesignação ValorValorValorValor
Sporting Clube de Braga 2.949,78 € PEV Entertainment, Lda. 12.300,00 €

2045 - Empresa de Segurança 190,04 € Sporting Clube de Braga 43.847,16 €

Externato Carvalho Araújo, S.A. 1.771,20 € Disponibilidades 627,76 €

F.L.G. - Limpezas Unipessoal, Lda 551,65 € Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, Lda.12.300,00 €

Signa Design - Unipessoal, Lda. 1.477,34 € Futebol Clube Unidos Pinheirense 1.230,00 €

Miguel Coimbra Farmácias, Lda. 3.162,43 € Sporting Clube de Braga (2781016) 0,00 €

EBA - Transportes Esteves, Braga e Andrea, Lda.8.630,00 € Universidade do Minho (Subsídio) 0,00 €

Bragamal 430,50 € Federação Portuguesa de Futebol 10.000,00 €

Retenções IRS 0,00 €

Cuidar Mais - Clínica Médica e Fis, Lda. 330,00 €

Credores Diversos - Futsal 1.706,82 €

Sporting Clube de Braga (2722003001) 18.214,50 €

Honorários - 2782001 16.815,39 €

Honorários - 2722999 19.104,36 €

Contribuições Segurança Social 0,00 €

Torcato Agostinho Carvalho da Silva 442,80 €

Bombeiros Voluntários de Braga 460,00 €

Claranet Soho, S.A. 14,70 €

Cruz Vermelha Portuguesa 900,00 €

Cosmos - Viagens e Turismo, S.A 10.490,00 €

Viagens El Corte Inglês 1.170,79 €

Fornecedores (2722999) 2.875,48 €

Total 91.687,78 € Total 80.304,92 €
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AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

DespesasDespesasDespesasDespesas ReceitasReceitasReceitasReceitas



 

 

Rádio Universitária do MinhoRádio Universitária do MinhoRádio Universitária do MinhoRádio Universitária do Minho    

    

IIII    

 

 

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

Vasco Leão 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Funcionamento diário da Estação de Rádio RUM; 

− Propor ao auditório da RUM programação de qualidade e informação atual, 

rigorosa e isenta; 

− Promover a Cultura através da divulgação e da organização de iniciativas que 

fomentem novos hábitos no público. 

 

 

IIIIIIII    

 

 

Nome da atividade: Despesas AdministrativasNome da atividade: Despesas AdministrativasNome da atividade: Despesas AdministrativasNome da atividade: Despesas Administrativas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Administração e contabilidade rigorosa. 

 

Breve descBreve descBreve descBreve descrição da atividaderição da atividaderição da atividaderição da atividade    

Realização de despesas administrativas necessárias para o bom funcionamento da 

Secção Autónoma. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 



 

 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Correio 180,00 €

Fotocópias 50,00 €

Tinteiros 350,00 €

Material Diverso 500,00 €
TotalTotalTotalTotal 1.080,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas 
Administrativas

 

 

Nome da atividade: Eventos e ProjetosNome da atividade: Eventos e ProjetosNome da atividade: Eventos e ProjetosNome da atividade: Eventos e Projetos    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Proporcionar à comunidade académica e à região uma oferta cultural 

diversificada, de qualidade e que aproxime ainda mais a Universidade à 

população; 

- Incutir novos hábitos culturais, divulgando e organizando diferentes iniciativas;    

- Desenvolver conteúdos que promovam a cultura através das novas plataformas 

digitais (complementares à atividade radiofónica). 

 

Breve descrição da atBreve descrição da atBreve descrição da atBreve descrição da atividadeividadeividadeividade    

Promover a cultura em todas as suas vertentes, divulgando e organizando eventos que 

incutam novos hábitos e interesses ligados à cultura. Estimular a cidadania 

participativa, promovendo eventos de interesse público. Criação de conteúdos 

audiovisuais através do projeto AAUM TV. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

AAUMTV 16.000,00 € AAUMTV 55.000,00 €

Eventos RUM 25.000,00 € Eventos RUM - Bilheteira 5.000,00 €

Festival de Outono 50.000,00 € Eventos RUM - UM 23.325,00 €

Eventos - Festival de Outono 50.000,00 €
TotalTotalTotalTotal 91.000,00 € TotalTotalTotalTotal 133.325,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Eventos e 
Projetos

 

 

Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:Nome da atividade:    Despesas com Transportes e RepresentaçãoDespesas com Transportes e RepresentaçãoDespesas com Transportes e RepresentaçãoDespesas com Transportes e Representação    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Apoiar, em termos financeiros, as deslocações e despesas de representação 

efetuadas pelos funcionários ao serviço da RUM.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Despesas com alimentação, deslocações e estadas dos vários elementos dos 

departamentos da RUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Transportes, passes, taxis 100,00 €

Outras (parques, parquímetros) 300,00 €

Gasóleo 3.500,00 €

Alimentação 1.000,00 €

Via Verde 1.500,00 €
TotalTotalTotalTotal 6.400,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Despesas com 
transportes de 
Representação

 

 

Nome da atividade:Manutenção e ReparaçãoNome da atividade:Manutenção e ReparaçãoNome da atividade:Manutenção e ReparaçãoNome da atividade:Manutenção e Reparação    

 



 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Reparação e manutençãodo equipamento existente na RUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Necessidades de reparação e manutenção de equipamentos da RUM, alguns deles 

com muitos anos de funcionamento ininterrupto. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Manutenção de Equipamentos 1.500,00 €

Reparações Diversas 400,00 €

TotalTotalTotalTotal 1.900,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Manutenção 
e Reparação

 

 

Nome da Nome da Nome da Nome da atividade: Limpeza e Higieneatividade: Limpeza e Higieneatividade: Limpeza e Higieneatividade: Limpeza e Higiene    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Manutenção das condições de limpeza e higiene nas instalações da RUM 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Serviços de limpeza 500,00 €

Produtos Limpeza 350,00 €

Fornecimento de Água 650,00 €
TotalTotalTotalTotal 1.500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Limpeza e 
Higiene

 

 

Nome da atividade: ComunicaçãoNome da atividade: ComunicaçãoNome da atividade: ComunicaçãoNome da atividade: Comunicação    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Dotar a RUM, enquanto órgão de comunicação social, de boas comunicações fixas, 

móveis e de internet, com velocidade suficiente para um bom trabalho de antena.  

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Necessidade ao nível de redes fixas e móveis para os departamentos de informação 

(registos de som por telefone ou telemóveis), da programação (emissões em direto do 

exterior) e da administração, comercial e contabilidade. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Redes Fixas 1.120,32 €

Redes Móveis 385,00 €

TV Cabo 1.880,00 €
TotalTotalTotalTotal 3.385,32 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Comunicação

 

 

Nome da atividade: Equipamentos e InstalaçõesNome da atividade: Equipamentos e InstalaçõesNome da atividade: Equipamentos e InstalaçõesNome da atividade: Equipamentos e Instalações    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    



 

 

Necessidade de assegurar as condições físicas básicas, essenciais ao bom 

funcionamento da estação de rádio e para tornar a RUM tecnologicamente atualizada, 

de encontro ao objetivo fundamental de se afirmar como meio de excelência. 

 

Breve descrição da atividadesBreve descrição da atividadesBreve descrição da atividadesBreve descrição da atividades    

Renovação de equipamento e mobiliário. 

    

Esta atividade já se reaEsta atividade já se reaEsta atividade já se reaEsta atividade já se realizou em anos anteriores?lizou em anos anteriores?lizou em anos anteriores?lizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Ferramentas e Utensílios 500,00 €

Equipamentos Novas Instalações 29.054,38 €

Mobiliário 10.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 39.554,38 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Equipamentos 
e Instalações

 

 

Nome da atividade: Publicidade e PropagandaNome da atividade: Publicidade e PropagandaNome da atividade: Publicidade e PropagandaNome da atividade: Publicidade e Propaganda    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir a melhor promoção e comunicação da RUM; 

- Divulgação das atividades da RUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Execução gráfica dos materiais de promoção, divulgação e comunicação da RUM. 

Aquisição de rollup’s para promoção da RUM nos diversos eventos. Aquisição de um 

expand “RUM” e constrição de um outdoor. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 



 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Propaganda e Publicidade 2.000,00 €

Roll-Up´s 300,00 €

Expand "RUM" 858,00 €

Publicidade estática - Construção 1.000,00 €
TotalTotalTotalTotal 4.158,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Propaganda e 
Publicidade

 

 

Nome da atividade: Outras Despesas Nome da atividade: Outras Despesas Nome da atividade: Outras Despesas Nome da atividade: Outras Despesas     

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Enquadrar outras despesas necessárias ao bom funcionamento corrente da RUM. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Despesas não previstas à partida tais como, contencioso, despesas bancárias, dívidas, 

etc. Despesas com licenças de funcionamento (ICP) e seguros de instalações.   

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Seguros 1.171,11 €

Licenças 2.000,00 €

Despesas bancárias 150,00 €

Outras Despesas 1.000,00 €

Rendas viaturas 10.427,30 €

Formações 1.500,00 €
TotalTotalTotalTotal 16.248,41 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Outras 
Despesas

 

 

Nome da atividade: Royalties e QuotasNome da atividade: Royalties e QuotasNome da atividade: Royalties e QuotasNome da atividade: Royalties e Quotas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Despesas fixas com royalties e quotas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Despesas com quotas à APR e à SPA. 

 

Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos Esta atividade já se realizou em anos anteriores?anteriores?anteriores?anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãCalendarizaçãCalendarizaçãCalendarização  

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

SPA - renda mensal 3.488,98 €

APR 564,00 €

APR (ROLI) 221,40 €
TotalTotalTotalTotal 4.274,38 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Royalties e 
Quotas

 

 

Nome da atividade: Centro EmissorNome da atividade: Centro EmissorNome da atividade: Centro EmissorNome da atividade: Centro Emissor    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Manutenção do Centro Emissor. 



 

 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Despesas com eletricidade no centro emissor. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Centro Emissor 5.000,00 €

Eletricidade 3.500,00 €
TotalTotalTotalTotal 8.500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Centro 
Emissor

 

 

Nome da atividade: Jornais e RevistasNome da atividade: Jornais e RevistasNome da atividade: Jornais e RevistasNome da atividade: Jornais e Revistas    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir informações atualizadas com aquisição de jornais e revistas para o 

departamento de Informação da RUM; 

- Garantir fiabilidade nos resultados de audiências médias da RUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Marktest 700,00 €

Jornais Diários e Semanais 100,00 €
TotalTotalTotalTotal 800,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Jornais e 
Revistas

 

 

Nome da atividade: Salários e Segurança Nome da atividade: Salários e Segurança Nome da atividade: Salários e Segurança Nome da atividade: Salários e Segurança SocialSocialSocialSocial    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir rigor nos custos com pessoal dependente da RUM (funcionários); 

- Garantir rigor nos valores de descontos feitos pela entidade relativos ao pessoal 

dependente. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalCalCalCalendarização endarização endarização endarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Salários 170.212,50 €

Segurança Social 58.791,64 €

Retenção IRS 14.630,64 €

FCT e FGCT 375,00 €
TotalTotalTotalTotal 244.009,78 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Salários e 
Segurança 

Social

 

 

Nome da atividade:Honorários e Nome da atividade:Honorários e Nome da atividade:Honorários e Nome da atividade:Honorários e ComissõesComissõesComissõesComissões    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Despesas com atribuição de comissões aos vendedores de publicidade; 

- Prestações de serviços de trabalhadores não dependentes à RUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 



 

 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Comissões s/ publicidade contratada 2.000,00 €

Honorários Advogada 7.500,00 €

Outras prestações de serviços 2.750,00 €
TotalTotalTotalTotal 12.250,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Honorários 
e 

Comissões

 

 

Nome da atividade: Publicidade ContratadaNome da atividade: Publicidade ContratadaNome da atividade: Publicidade ContratadaNome da atividade: Publicidade Contratada    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Angariar e gerir uma carteira de clientes através de contratos de publicidade; 

- Efetuar contratos em permuta de serviços. 

 

Esta atividade já se realizou Esta atividade já se realizou Esta atividade já se realizou Esta atividade já se realizou em anos anteriores?em anos anteriores?em anos anteriores?em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Contratos em premuta de serviços 4.180,10 €

Contratos em cash 70.000,00 €
TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 74.180,10 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Publicidade 
Contratada

 

 

Nome da atividade: Outras Nome da atividade: Outras Nome da atividade: Outras Nome da atividade: Outras ReceitasReceitasReceitasReceitas    

 



 

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Receitas com ações de formação da RUM. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Receitas diversas 24.780,58 €

CCDRn - Incentivos 2.841,99 €
TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 27.622,57 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Outras 
Receitas

 

 

Nome da atividade:ProtocolosNome da atividade:ProtocolosNome da atividade:ProtocolosNome da atividade:Protocolos    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir a viabilidade financeira da RUM através de acordos anuais com 

instituições externas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Receitas com os protocolos. 

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

CGD 15.000,00 €

Protocolos 3.000,00 €
TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 18.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Protocolos

 

 

Nome da atividade: Contratos Programa e SubsídiosNome da atividade: Contratos Programa e SubsídiosNome da atividade: Contratos Programa e SubsídiosNome da atividade: Contratos Programa e Subsídios    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

- Garantir o financiamento conducente à viabilidade financeira da RUM através de 

acordos anuais com as instituições parceiras, AAUM e UMinho; 

- Execução dos Contratos-Programa com a AAUM e UM; 

- Garantir a boa execução de programas financiados por entidades públicas. 

 

Breve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividadeBreve descrição da atividade    

Execução das rubricas dos programas e contratos-programa entre a RUM e as 

entidades financiadoras.  

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores?Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

UM 100.000,00 €

AAUM 70.000,00 €

TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 170.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Contrato 
Programa e 

Subsídios

 

 

Nome da atividade: Jornal AcadémicoNome da atividade: Jornal AcadémicoNome da atividade: Jornal AcadémicoNome da atividade: Jornal Académico    

 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    



 

 

- Garantir informação atualizada semanal e de qualidade a toda a comunidade que 

compõe a Academia do Minho; 

- Garantir aos estudantes, sobretudo de Ciências da Comunicação, um laboratório 

prático e vivo de treino do jornalismo (sobretudo de imprensa escrita e 

multimédia). 

 

Breve descrição da atividadesBreve descrição da atividadesBreve descrição da atividadesBreve descrição da atividades    

Planeamento, coordenação e supervisão editorial. 

    

Esta Esta Esta Esta atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Impressão (8 edições) 7.542,40 € Receitas 2.000,00 €

Material Técnico 250,00 €

Website (Upgrade) 3.168,00 €

Suportes p/ divulgação 300,00 €
TotalTotalTotalTotal 11.260,40 € TotalTotalTotalTotal 2.000,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Jornal 
Académico

 

 

Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Nome da atividade: Saldos 2017Saldos 2017Saldos 2017Saldos 2017    

 

Esta atividade já se Esta atividade já se Esta atividade já se Esta atividade já se realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores?realizou em anos anteriores? Sim. 

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

 

 

 



 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Fornecedores 33.671,00 € Clientes CC 35.261,78 €

Caixa works 19,90 € Clientes Cobrança Duvidosa 16.957,16 €

Credores RUM 1.180,45 € Contrato Programa AAUM 2017 1.245,71 €

CCDRn 1.847,79 € Subsídio Protocolo CGD-RUM 15.000,00 €

Locações Financeiras 8.940,60 € IEFP 1.159,24 €

Fornecedores (2722999) 2.771,15 €
TotalTotalTotalTotal 48.430,89 € TotalTotalTotalTotal 69.623,89 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Saldos 2017

 

  



 

 

Conselho Fiscal eConselho Fiscal eConselho Fiscal eConselho Fiscal e    JurisdicionalJurisdicionalJurisdicionalJurisdicional    

    

IIII    

    

    

Responsável de Departamento:Responsável de Departamento:Responsável de Departamento:Responsável de Departamento:Inês Dias 

 

Objetivos gerais do DepartamentoObjetivos gerais do DepartamentoObjetivos gerais do DepartamentoObjetivos gerais do Departamento    

− Nos termos do artigo 39.º, dos Estatutos da AAUM, o Conselho Fiscal e 

Jurisdicional é “o órgão de fiscalização e jurisdição da AAUM”. Encontramo-

nos, na verdade, perante um órgão dotado de competências bastante 

particulares, designadamente no que diz respeito à fiscalização das 

atividades financeiras e administrativas da direção da AAUM. 

− Assim, são de relevar as normas dos Estatutos da AAUM que consagram e 

enquadram o Conselho Fiscal e Jurisdicional, as quais mencionamos em 

seguida: 

 

“CAPÌTULO III” 

Do Conselho Fiscal e Jurisdicional 

 

ARTIGO 39.º 

Definição 

O Conselho Fiscal e Jurisdicional é o órgão de fiscalização e jurisdição da AAUM. 

 

ARTIGO 40.º 

Composição 

O Conselho Fiscal e Jurisdicional (CFJ) é composto por nove membros. 

No cumprimento do seu mandato, os membros do conselho fiscal e Jurisdicional, não 

poderão integrar outros organismos, núcleos ou departamentos com qualquer 

conexão direta à AAUM.  

 

ARTIGO 41.º 

Competência 



 

 

Compete ao Conselho Fiscal e Jurisdicional: 

a) Fiscalizar as atividades financeiras e administrativas da direção da AAUM, ficando 

esta obrigada a garantir todas as condições ao bom processamento dessa atividade e a 

disponibilizar todos os documentos que com ela estejam relacionados;  

b) Realizar inquéritos à atuação financeira e ou administrativa da AAUM por sua 

iniciativa e sempre que a reunião geral de alunos ou a direção assim o delibere;  

c) Emitir um parecer sobre orçamento e plano de atividades proposto pela direção da 

AAUM. 

d) Dar o ser parecer sobre todos os assuntos por sua iniciativa ou quando para isso for 

consultado pela direção e ou pela mesa da reunião geral de alunos; 

e) Verificar o relatório de contas da direção no prazo de 15 dias, aprová-lo ou rejeitá-lo 

e assinar com o tesoureiro da direção os balancetes, o balanço geral, a demonstração 

de resultados, os anexos e o inventário de bens da AAUM; 

f) Aplicar sanções aos membros, nos termos dos artigos 19.º a 22.º; 

g) Convocar as reuniões gerais de alunos para a resolução de assuntos da sua 

competência; 

h) Assegurar a gestão da AAUM, conjuntamente com a mesa da reunião geral de 

alunos, nos casos previstos no artigo 38.º, n.º 1, alínea e); 

i) Acompanhar a execução orçamental da AAUM em função das atividades realizadas, 

através da receção e análise periódica dos relatórios quadrimestrais de execução 

orçamental a apresentar pela direção aos membros; 

j) Emitir um parecer sobre todas as operações de âmbito financeiro que impliquem um 

contrato de duração superior à do mandato da direção que assina o mesmo; 

l) Substituir a mesa da reunião geral de alunos em caso de demissão desta.  

 

ARTIGO 42.º 

Demissão 

1 — O Conselho Fiscal e Jurisdicional considerar-se-á demissionário, quando a 

maioria dos seus elementos se demita.  

2 — O Conselho Fiscal e Jurisdicional pode demitir qualquer dos seus membros em 

reunião plenária.  

     



 

 

Reunião Geral de AlunosReunião Geral de AlunosReunião Geral de AlunosReunião Geral de Alunos    

 

IIII    

    

    

Responsável de Departamento: Responsável de Departamento: Responsável de Departamento: Responsável de Departamento: Sofia Alcaide 

 

Objetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/DepartamentoObjetivos gerais do Plano de Ação/Departamento    

− Fomentar a participação ativa e consciente dos estudantes da Universidade 

do Minho no processo decisório da A.A.U.M. 

− Zelar pela legalidade, conformação e cumprimento estatutário da conduta 

dos órgãos da A.A.U.M. 

− Implementar uma divulgação efetiva das RGA dos meios de comunicação da 

AAUM, meios eletrónicos e plataformas sociais; 

− Apoiar os núcleos de curso no que diz respeito às suas assembleias e 

assuntos inerentes. 

    

    

IIIIIIII    

    

    

Nome da atividade: Reunião Geral de AlunosNome da atividade: Reunião Geral de AlunosNome da atividade: Reunião Geral de AlunosNome da atividade: Reunião Geral de Alunos    

 

Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Esta atividade já se realizou em anos anteriores? Sim. 

 

CalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarizaçãoCalendarização    

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

    



 

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Deslocações 500,00 €

TotalTotalTotalTotal 500,00 € TotalTotalTotalTotal 0,00 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

RGA

 

     



 

 

Receitas DiversasReceitas DiversasReceitas DiversasReceitas Diversas     

 

IIII    

 

 

Responsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de DepartamentoResponsável de Departamento    

João Pinheiro 

 

 

IIIIIIII    

 

 

Nome da Atividade: Receitas DiversasNome da Atividade: Receitas DiversasNome da Atividade: Receitas DiversasNome da Atividade: Receitas Diversas    

 

Esta Esta Esta Esta atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores?atividade já se realizou em anos anteriores? Sim  

 

Calendarização Calendarização Calendarização Calendarização     

Data de início de desenvolvimento das ações: 01/01/2018 

Data de conclusão das ações: 31/12/2018 

 

OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    

 

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ValorValorValorValor

Receitas Diversas 133.933,38 €

TotalTotalTotalTotal 0,00 € TotalTotalTotalTotal 133.933,38 €

ReceitasReceitasReceitasReceitasDespesasDespesasDespesasDespesas
AtividadeAtividadeAtividadeAtividade

Receitas 
Diversas

    


