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A GeoPlanUM é uma associação sem fins lucrativos, apesar de tudo 

apresenta obrigações a tidos em conta nos seus Estatutos e no regulamentos de 

fundos orçamentais a que se apresenta. Neste contexto, a GeoPlanUM tem o 

dever de no final de cada atividade e no que respeita ao ano civil em causa, 

apresentar provas das atividades que desenvolve. 

O nosso Plano de Actividades, ano após ano, é elaborado de uma forma 

sustentada no que aos recursos humanos e logísticos disponíveis concerne. Não é 

uma programação avulso mas sim equilibrada e enquadrada em objectivos, que 

para além do fomento da geografia, visa cativar mais e mais aderentes às nossas 

propostas. 

Assim, expressa-se neste relatório as atividades realizadas ao longo do ano 

de 2014, fazemos também ponte as atividades que não se concretizaram muitas 

vezes por falta de meios tanto humanos como financeiros, ou por ventura em 

certos casos de causas naturais. 

No final de cada ano é dever dos órgãos socias cessantes apresentar 

contas do que foi feito, do que foi auferido e gasto no desenvolvimento das suas 

actividades. É nesse âmbito que este documento se apresenta. Embora não nos 

seja possível detalhar pormenorizadamente todas as actividades e custos 

associados, este pretende, de uma forma sucinta e clara demonstrar como foram 

aplicados os recursos financeiros e resultados obtidos. 

Estando conscientes das dificuldades inerentes à situação económica que 

atravessamos, não quisemos deitar por terra as actividades que a associação tem 



vindo a desenvolver nos anos anteriores, tentando cumprir a missão a que nos 

propusemos. 

Todo o trabalho desenvolvido na GeoPlanUM é de carácter voluntário, 

pelo que, não é alvo de remuneração, ainda assim, a associação apresenta gastos 

relativos às suas actividades que seguidamente descriminam-se. 

 

 

I – As Atividades  

 

As Atividades ao qual submetemos o nosso Plano de Atividades para o Ano 

Letivo 2013/2014 comtemplava 8 atividades, duas das quais foram realizadas no 

ano de 2013 e submetidas a avaliação no relatório desse ano. 

Porém, das 6 atividades previstas para o ano civil de 2014, apenas 2 não se 

concretizaram e passo a descrever, Atividade 4 – Caminhada Geográfica ao 

Covão dos Coucelinhos e Atividade 5 – Concurso Geográfico “Olhares sobre as 

Geografias”, a não realização deve-se as condições meteorológicas verificadas na 

data da atividade que levaram ao cancelamento e devolução das inscrições, e 

falta de participantes nas atividade que culminou apenas na divulgação e 

promoção da mesma, respectivamente. 

Enumeradas as atividades por realizar passamos a descrever as atividades 

realizadas e ponto de situação. De salientar que a numeração de cada Atividade 

corresponde a numeração atribuída aquando da apresentação do Plano de 

Atividades desse corrente ano. 

Atividade 3 – Tertúlia “Licenciatura e Mestrado em Geografia… que 

futuro?” 

Objetivos específicos: 

 Esclarecer os alunos sobre os caminhos a seguir e qual o futuro na área da 
geografia; 

 Colocar os alunos em contacto com pessoas consolidadas no ramo; 



 Fomentar o espirito crítico e de debate; 

 Partilha de experiências e conhecimento; 
Descrição: 

Diálogo/Debate com ex-alunos do curso de Geografia e Planeamento 
atentando aos seus percursos profissionais diferenciados; 

Público-alvo: Alunos do 1º e 2º Ciclo do Curso de Geografia e Planeamento da 

Universidade do Minho 

 Nº Participantes: 50 (Dos participantes previstos, ficamos perto do 

pretendido, onde figuraram 38 participantes) 

 Nº Organizadores: 5 

Metodologia: Diálogo introspectivo; 

Recursos: 

 Humanos: Apresentou-se um leque de oradores bastante diversificado 

dentro da área da Geografia, contando com Prof. Doutor Paulo Pereira da 

Universidade do Minho; Diana Exposto – Técnica Florestal na Câmara de Valença; 

Ricardo Almendra – Diretor da Geotributo; Vânia Marçal – Técnica da protecção 

Civil da Câmara de V. N. Famalicão; Tiago Rajão – CEO da GeoIdeias 

 Técnicos: Computador e projetor; cartazes publicitários; difundir 

informação por email e meios disponíveis; 

Data: 21 de Maio 

Indicadores de realização ou avaliação: O encontro foi bastante produtivo e 

introspectivo para os alunos que levou a que alguns deles recomendassem-nos 

mais atividades deste caracter, fazemos desde já a recomendação para que a 

atividade seja novamente planeada. 

Responsáveis: Catarina Alves e Luciano Duarte 

Nota: O Título da Atividade 3 foi reformulado e na ocasião do evento passou a 

designar-se I Fórum: A Geografia e a empregabilidade 

 

Actividade 6: Geografia nos trilhos do Geocaching  

Objectivos da Actividade: 

 Dar a conhecer o Geocaching 



 Convívio entre os alunos do curso de Geografia, bem como os docentes 

participantes com outros alunos de outros cursos e, consequentemente, 

com outras perspectivas; 

 Promover o conhecimento do território; 

 Permitir aos estudantes o trabalho de campo que permita colocar em 

prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula.  

 Estimular o sentido de orientação e observação dos participantes 

Data: Apesar de referidas no Plano de Atividades várias Cachadas, apenas se 

realizaram uma das previstas, resultado da indisponibilidade dos docentes. 

DATAS: 20 Novembro; 26 de Fevereiro; 10 de Abril  

Meios a mobilizar:  

GPS e aplicação móvel; 

Criar conta no site em nome da GeoPlanUM.  

Responsáveis: Catarina Alves 

 

 

Atividade 5 - Gala de Finalistas de Geografia 

Objetivos específicos: 

 Convívio entre alunos finalistas da licenciatura e demais ciclos de ensino; 

 Partilha de experiências; 

 Despedida dos alunos, assim como dos docentes e funcionários do 
Departamento; 

 Distribuição de lembranças por ente os participantes; 
Descrição:  

Oferta de um livro de lembranças e mensagens aos finalistas do curso. 
Organização de um Jantar de gala entre alunos finalistas, docentes e funcionários 
do Departamento; Organização de uma festa de ocasião no BA; 

Público-alvo: Finalistas do 1º, 2º e 3º Ciclo do Departamento de Geografia; 

 Nº Participantes: 70 

 Nº Organizadores: 7 

Metodologia: Organizar a Gala 



De salientar que a atividade 7 cumpriu os seus objetivos, público-alvo e 

metodologia na integra, excetuando-se a presença de funcionários e docentes na 

Gala, reforça-se que esta atividade seja um marco da nossa associação nos 

diferentes planos apresentados pelas diversas direções.  

 

Actividade 8: ” GeoPlanUM Informa” 

 Colocação no placard da GeoPlanUM no Departamento de Geografia dos 

horários actualizados dos transportes úteis. 

 Colocar mensalmente a ementa da cantina (rampa A e B) 

 Colocar mensalmente a Newsletter da GeoPlanUM 

 Enviar Newsletter profissional mensalmente via e-mail 

 Comprar domínio e contra premium para o site 

Manter facebook e site actualizados  

 

A atividade 8 é imprescindível para a mobilização e aproximação dos alunos ao 

núcleo, pois com as dificuldades económicas e a crescente informação 

espontânea das notícias a visibilidade da associação nas redes sociais e na sua 

webpage tinha decrescido nos últimos anos, no entanto o fomento desta 

atividade trouxe um nova forma de associação se difundir pelos alunos. 

 

 

II – As Contas 

 

No final de 2013, o saldo da GeoPlanUM auferia de 334,82€. Assim, iniciamos 

o ano de 2014 com um saldo inicial de 334,82€. 

Atividade Nº Despesas Receitas 

Descrição Valor Descrição Valor 

4 - Caminhada 
Geográfica ao Covão dos 
Coucelinhos 

Divulgação de actividade 1,14€ _ _ 0€ 



5 - Fórum Geografia e a 
Empregabilidade 

Pagamento almoço aos 
Palestrantes 

46,90€ _ _ 0€ 

6 - Geografia nos trilhos 
do Geocaching 

Impressão de Flyers para 
promoção de Actividade 

1,00€ _ _ 0€ 

7 - Gala Finalistas de 
Geografia 

Divulgação e compra de 
material para a lembrança 

14,38€ 
 

_ _ 0€ 

Aluguer da Quinta 1250€ Inscrições 1250€ 

8 - GeoPlanUM Informa Impressões   12,5€ _ _ 0€ 

Sub-Total - 1325,92€ 1250€ 

Atividades Extra-Plano 
de Atividades 

Despesas Receitas 

Descrição Valor Descrição Valor 

XIV Colóquio Ibérico de 
Geografia 

Despesas de logística 25€ _ _ 0€ 

Fórum Núcleos Pagamento inscrição 10€ _ _ 0€ 

 
Sub-Total2 

 
-35€ 

 
0€ 

   

Total Despesas de Atividades 
Receitas de 
Atividades 

Sub-Total + SubTotal2 - 1360,92 1250€ 

 

A GeoPlanUM no conjunto de atividades realizadas no ano de 2014 obteve de 

despesas 1360,92€, sendo na sua maioria estas despesas comparticipadas pelo 

núcleo, a excepção da Atividade nº 7, em que houve lugar a inscrições, que 

cobriram as despesas relacionadas com essa verba. Deste modo, no decorrer das 

suas atividades a GeoPlanUM obteve uma dívida de 110,92€, isto é, Despesas da 

Atividades (-1360,92€) mais as Receitas das Atividades (1250€). 

Ressalva-se ainda a devolução do valor creditado pelo IPDJ para impressão da 

II Edição da Revista GeoPlanUM, uma vez que não se concretizou essa atividade, 

sendo o valor em dívida de 160€. Valor que consta em Relatório de Contas de 

2013. 

No decorrer do ano de 2014 a GeoPlanUM, obteve das cotizações dos 

associados um valor de 105€, assim sendo, encaixou 105€ em receita. 



Em suma, construiu-se o seguinte quadro que sintetiza as receitas e despesas 

da GeoPlanUM. 

 Saldo 
Inicial 

Atividades Devolução 
IPDJ 

Receitas 

Despesas Receitas Cotas 
+ 334,82€ - 1350,92€ + 1250€ -  160€ + 105€ 

Soma + 334,82 - 110,92€ - 160€ + 105€  

 

Todas as despesas neste período de actividade foram suportadas pelas 

entradas de capital relativas a inscrição e pagamento de quotas de sócios no igual 

período, despesa resultante das diversas actividades organizadas e subsídios da 

entidade que apoiam directamente a GeoPlanUM, AAUM (Associação Académica 

da Universidade do Minho) e IPDJ. 

O Saldo final que transita para ano 2015 é de 168,90€. 

 

 

 

Guimarães, 25 de Março de 2015 

 

 

Ana Catarina Neto Dias Alves 


