
 
 

Apresentação: 

A RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social e de Utilidade Pública de apoio à comunidade e aos seniores, de âmbito 

nacional e internacional, com sede em Almeirim, criada em 2005. A RUTIS tem actualmente 236 

UTIs como membros, 38.000 alunos seniores e 4.500 professores voluntários nas universidades 

seniores. Noutros projectos de envelhecimento activo temos120 seniores participantes e 15 

voluntários. 

 

Objecto social: 

Um dos principais objectivos da RUTIS é a promoção do envelhecimento activo e das Universidades 

Seniores® (denominação registada, pela RUTIS, como Marca Colectivas de Certificação no Instituto 

Nacional de Propriedade industrial) sendo estas “a resposta social, que visa criar e dinamizar 

regularmente actividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e 

pelos maiores de 50 anos. As actividades educativas serão em regime não formal, sem fins de 

certificação e no contexto da formação ao longo da vida”. 

 A RUTIS é membro do Conselho Económico e Social do Estado Português e a única instituição 

nacional com acordo com o estado para a promoção do envelhecimento activo e representativa das 

Universidades seniores.  

 

Visão, Missão e valores: 

Segundo os nossos estatutos, Artigo 5º: 

1 – A RUTIS tem como visão: 

a) Criar novos projectos de vida para os seniores. 

2 – A RUTIS tem como missão: 

a) Promover o envelhecimento activo. 

b) Defender, representar e dinamizar as Universidades Seniores. 

c) Incentivar a participação social dos mais velhos. 

3 – A RUTIS tem como valores: 

a) O respeito pela pessoa humana e pela sua dignidade, em todas as circunstâncias. 



b) O respeito pelo direito à não discriminação em razão da ascendência, sexo, língua, território de 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição 

social.) 

 

Actividades: 

A RUTIS desenvolve anualmente uma série de actividades destinadas aos seniores, das quais 

destacamos os Festivais de Teatro, Festivais de Música, a Gala de Dança, o Encontro Nacional de 

Universidades Seniores, o Concurso de Cultural Geral e a Reunião Magna.  

Para além destas actividades calendarizadas, a RUTIS: 

- Criar e apoiar a criação de projectos de envelhecimento activo. 

- Ajudar o surgimento de mais universidades seniores (UTIs). 

- Promover actividades para os seniores, como os festivais de Música, Teatro, Dança e Desporto 

Sénior. 

- Realizar encontros nacionais e internacionais. 

- Desenvolver produtos e serviços para os mais velhos. 

- Organizar visitas culturais. 

- Estabelecer parcerias e angariar apoios para os seniores e para as UTIs. 

- Fazer esforços para o estabelecimento de uma politica nacional para o envelhecimento activo. 

 

Parcerias:  

A RUTIS participa nas seguintes redes/grupos: 

-  Membro do Conselho Económico e Social do Estado Português 

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

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

- Membro fundador da Rede Mundial de Universidades Seniores 

- Membro da direcção da Confederação Portuguesa do Voluntariado 

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

- Membro da Rede TIC e Sociedade promovida pela FCT. 

- Membro da CNIS, EAPN e Conselho Local de Acção Social de Almeirim 

Temos as seguintes parcerias estratégicas: 

- Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, protocolo para o desenvolvimento do 

envelhecimento activo e das politicas nacionais sobre o envelhecimento. 

- Fundação Montepio, protocolo para o desenvolvimento das universidades seniores 

- Fundação PT, protocolo para promover o uso das TIC pelos seniores 

 



 Projectos: 

Principais projectos em que a RUTIS participa/participou: 

1 - De 2014 a 2016, projecto europeu (PT, GE, IT e GR), financiado pelo programa ERASMUS MAIS) 

Objectivo criar aplicações móveis para os seniores. Em 40 candidaturas, apenas 4 foram aprovadas, 

sendo uma a da RUTIS. 

2 - De 2012 a 2014, projecto europeu (PT, GE e ES), financiado pela FCT. Beneficiários: Ilimitado. 

Objectivo tornar a banca electrónica (sites e multibanco) mais fácil de usar pelos mais velhos. 

3 - De 2013 a 2015, projecto europeu (PT, UK, AZ, RU, SL e IT), financiado pelo programa TEMPUS 

para a criação de UTIs no leste da Europa. 

4 - De 2012 a 2015, projecto regional (lezíria), financiado pelo PRODER a 75%. Beneficiários: 200 

pessoas. Objectivo criar um Centro de Envelhecimento Activo. 

5 - De 2012 a 2015, projecto nacional, financiado Fundação Montepio para a certificação das 

Universidades Seniores. Beneficiários: 100 UTIs e 12.000 alunos. 

6 - Inicio a 2013, projecto local (Almeirim), financiado a 80% pela RUTIS. Beneficiários: 20 seniores. 

Objectivo criação de um grupo de dança regional sénior. 

 

Reconhecimento: 

Alguns das distinções e prémios que a RUTIS recebeu. 

- Em 2015 a RUTIS foi indicada como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e 

Empreendedorismo Social) pelo Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES).  

- Pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2012 a RUTIS integrou a Comissão de 

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

foi reconhecida pelo relatório final da Comissão Europeia como uma entidade modelo. 

- A RUTIS é a única entidade a ter um acordo com o estado para a promoção do envelhecimento 

activo. 

- Foi uma das 10 finalistas do prémio Manuel António da Mota em 2013. 

- Foi vencedora do prémio Socialgest Inovação pelo projecto "computador sénior virtual". 

- O presidente e fundador da RUTIS, Luis Jacob, recebeu em 2013 o prémio "herói do ano" em acção 

social pela revista Visão. 

 

 

 

 

 

 



Calendário de actividades para 2015 

 

Evento Local Data/hora 

VIII Reunião Magna das UTIs  Almeirim 15 de Outubro (quarta-feira) 

Inicio do projecto Europeu ERASMUS +  Almeirim Setembro 2014/2017 

Conferência Internacional de Educação de 
Adultos e ao longo da vida 

 Porto 
7 e 8 de Novembro (sexta e 
sábado) 

XI Concurso de Cultura Geral  Vila Franca de Xira 28 de Janeiro de 2015 

III Congresso das Academias e 
Universidades Seniores 

 Coimbra 24 de Fevereiro (terça-feira) 

Festival de Teatro Sénior  Mealhada 27 de Março (sábado) 

Festival de Grupos Musicais  Funchal (Madeira) 12 de Abril (Domingo) 

Festival de Grupos Musicais  Tábua 23 de Abril (quinta-feira) 

Festival de Teatro Sénior   Monforte 
30 de Abril (quarta-feira) 

 Festival de Grupos Musicais  
 

 Mafra 
3 de Maio (domingo) 

Gala de Dança Sénior   Fundão 
5 de Maio (terça-feira) 

Festival de Teatro Sénior  Mora 
A definir 

Gala de Danças Regionais   Gondomar 
15 de Maio (sexta-feira) 

Dia Nacional das UTIs e II Festa da RUTIS  Espinho 21 de Maio (quinta-feira) 

Festival de Grupos Musicais  Vila Pouca de Aguiar 
23 de Maio (sábado) 

Festival de ginástica e desporto sénior  Almeirim 30 de Maio (sábado)  

XII Encontro Nacional de Universidades 
Seniores e dia dos dirigentes  

 Miranda do Corvo 
5 de Junho (sexta-feira)* 
6 de Junho (sábado) 

 

 

 

 

 



Alguns “avatares” da coruja da RUTIS 

 

 

                  Coruja Europeia                  Coruja “Fernando Pessoa”    “Coruja Campino” 

 

           

           US da Nazaré                           US Rotary de Matosinhos               Coruja Estudante 
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