
Queres ser um ativo?

Vais ficar desativo?

Vais ficar desativo?

O ativo’2016 tem lugar na aula magna da 
UTAD no dia 2 de Março, composto por dois 
blocos de “talks” de Manhã e à Tarde, onde 

cada orador tem entre 30 a 45 minutos.
Cada bloco é procedido de 15 min. para 

questões/respostas e debates. No ativo’2016 
há espaço para dois cofee breaks e duas 

actuações artísticas para divertir o público na 
parte da tarde, bem como possibilidades de 

usufruir de momentos de networking. 

O ativo contacta aqueles que têm uma história 
de sucesso que merece ser contada e 
conhecida.
Ser orador no nosso evento, permitirá que as 
suas vitórias, o seu esforço e os seus trabalhos 
sejam reconhecidos por parte de vários 
estudantes (e também por outros participantes), 
que irão assistir a este ciclo de conferências 
para melhor compreenderem a importância de 
uma vida laboral ativa. O orador é um exemplo 
que pode inspirar os estudantes, 
principalmente em tempos complicados como 
os de atualmente, em que as perspetivas de 
um bom emprego são neste momento muito 
baixas.

O GAIVA é o órgão que funciona como elo de 
ligação e comunicação entre universidade, 

diplomados e entidades empregadoras, tendo 
como missão promover a inserção e reinserção 

do diplomado no mercado de trabalho.
Este gabinete atua em duas áreas prioritárias: 

no apoio ao aluno e diplomado e na ligação ao 
exterior com as empresas.

O que é o Ativo?

A história
Em 2016 este evento conta com a 5ª edição.

O ativo já contou com vários oradores que
enquanto jovens empreendedores foram

bem-sucedidos, tais como Manuel Forjaz,
Paulo Costa, Bernardino Barros, Filipe Pinto,

entre outros. 

GAIVA

Formato do evento

O ativo dirige-se em particular aos jovens 
universitários que pretendem ser ativos na sua 
vida profissional. Ao introduzirmos nas nossas 
palestras personalidades empreendedoras que 
atingiram o sucesso através de muito esforço e 
iniciativa própria, queremos que estudantes e 
empreendedores estabeleçam contacto e 
partilhem experiências através da colocação de 
questões e também de debates. Esperamos 
que os jovens vejam os palestrantes como uma 
inspiração para a sua futura atividade laboral.

A quem se dirige o evento?

Organização do evento
A Utad Solutions Consulting (USC), que é uma 
Júnior Empresa (sem fins lucrativos) da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
constituída unicamente por estudantes 
universitários responsáveis pelo planeamento e 
execução dos mais diversos projetos, e 
prestação de serviços de consultoria nas áreas 
de Economia, Gestão, Marketing, Informática e 
Multimédia.

Porquê ser orador 
neste evento?

É uma conferência anual sobre 
Empreendedorismo e Liderança, com

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
do empreendedorismo junto dos estudantes na 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro.


