RUTIS - Normas para os cartões de alunos,
professores e dirigentes das Universidades Seniores
Ano Lectivo 2016/2017

A RUTIS criou cartões nacionais para os alunos seniores, para os
professores voluntários e dirigentes associativos. Os cartões permitem identificar
os membros da rede e usufruírem dos protocolos (descontos, condições especiais)
junto dos nossos parceiros (públicos ou privados) principalmente quando o fazem
a nível individual. Como a lista de parceiros está sempre a ser actualizada,
criamos um site onde qualquer pessoa pode consultar os parceiros por áreas e
distritos.
As indicações que os nossos parceiros têm é de só proporcionar os
descontos mediante o cartão da RUTIS ou com a nossa vinheta.
O cartão da RUTIS tem três modalidades:
a) Os cartões podem ser feitos junto da Activecard, de acordo com as
indicações dadas a seguir. Chamamos a atenção que os dados enviados
devem estar correctos para os cartões poderem serem feitos (dados
completos dos alunos, fotografias identificadas e recortadas, etc).
b) As UTIs podem fazer os nossos cartões numa empresa que desejem
utilizando a nossa imagem geral.
c) As UTIs que têm um cartão próprio podem na mesma usufruir dos nossos
acordos desde que tenham as nossas vinhetas. As vinhetas são anuais,
fornecidas por nós e coladas na frente do cartão.
Nota: Todas as UTIs podem utilizar as nossas vinhetas. Estas são anuais e
podem ser pedidas à RUTIS (Até 200 unidades, as vinhetas são gratuitas,
após essa quantidade as vinhetas têm o valor de 10 cêntimos cada. Ex: Se
pedirem 320, só pagam 120).
Imagem geral do cartão
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RUTIS - Rede de
Universidades
Seniores

Este cartão está de acordo com a lei vigente
e oferece descontos nos produtos e serviços aderentes

Imagem da Vinheta

Os cartões têm a validade de três anos lectivos.
As universidades podem colocar a vinheta com a indicação do ano lectivo.
 O modelo de cartão aluno sénior é o que apresentamos em baixo.
Cada UTI terá o seu
logotipo e nome no
cartão.

Universidade Sénior de Evora

Aluno
Nome: António Pedro Filipe
Nº: 234
.
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Cada pessoa
terá a sua
foto, número,
nome e cargo

Este cartão está de acordo com a lei vigente
e oferece descontos nos produtos e serviços aderentes

 O cartão é em lâmina dupla, tipo Multibanco, com 8,5 cm por 5,5 cm.
 O verso do cartão fica ao dispor de cada UTI para colocar um texto, a
morada, publicidade, parceiros ou pode deixar em branco.
 O cartão em 2015 tem o preço único de 1.70 euros já com IVA.
 A impressão no verso, a cores, têm um acréscimo de 0.50 cêntimos
mais IVA.
 Este cartão dá acesso a todas as instituições, museus e unidades
hoteleiras com quem a RUTIS tem protocolos.
 As UTIS podem pedir cartões em grupos de 10.
 Os portes de correio não estão incluídos no preço.
 Os cartões podem ter escrito aluno, aluno / professor, professor ou
dirigente.
Os dados para a produção de cartões devem ser enviados da seguinte forma:



A aquisição e pagamento dos cartões é feito pela RUTIS e o fabrico e
envio é feito pela empresa “ActiveCard”.
Para encomendar os cartões é preciso:
a) Enviar um e-mail para [cartoes.utis@gmail.com] com o símbolo da
universidade em JPG e a imagem para o verso do cartão (caso queiram).
Este e-mail é enviado apenas uma vez.
b) Enviar um e-mail para [cartoes.utis@gmail.com] com o excel em
anexo, que contém o número, o nome dos alunos (máximo com 4
palavras) e o cargo (aluno, professor ou dirigente).
c) Enviar um e-mail para [cartoes.utis@gmail.com] com as fotografias
dos alunos em jpg. Se não enviarem fotografia, o cartão fica sem foto.

IMPORTANTE: Coloquem como nome da imagem o número de aluno.
Ex: 1.jpg ; 45.jpg ; 234.jpg


Exemplo dos cartões personalização e sem personalização
Universidade Sénior de Evora

Professora
Nome: Inês Vinagre
Nº: 4
.
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