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Nota Introdutória
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é o principal polo dinamizador de
conhecimento na região transmontana, sendo um motor de desenvolvimento do interior do país e
assumindo assim um papel fundamental na redução das assimetrias sociais, económicas e
populacionais do país.

Ao longo da sua existência, a Associação Académica da UTAD trabalhou lado-a-lado com a
academia, procurando ser um agente construtor de uma academia dinâmica, capaz de responder aos
desafios que lhe são impostos, salvaguardando os interesses dos estudantes que representa.

Tendo consciência da atual conjuntura na qual nos encontramos, sendo essa capaz de
comprometer futuras gerações, estivemos preparados para fazer face às adversidades que
encontramos.

O presente relatório visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela AAUTAD durante o
mandato de 2014.

O documento apresentar-se-á dividido por departamentos, e contará ainda com um outro
documento complementar, no caso o Relatório de Contas.

Aproveita ainda a ocasião a Direção da AAUTAD para agradecer a todos quantos nos
ajudaram no decorrer do mandato, contribuindo para que a Instituição que todos dignificamos
continue a ser cada vez mais respeitada e reconhecida, não só no contexto Regional, bem como no
contexto Nacional.
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Caracterização da AAUTAD
Enquadramento Estatutário
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), foi
fundada a 24 de Fevereiro de 1988, com Estatutos publicados no Diário da República – III Série
nº184 de 10-08-1988, sendo estes posteriormente revistos e publicados- III Série nº 11 de 16-012006.
Ao abrigo da lei nº23/2006 de 23 de Junho Artigo 14º, Ponto 1, alínea a), que estabelece o
regime jurídico do associativismo jovem, que beneficia das isenções fiscais atribuídas às Pessoas
Coletivas de Utilidade Pública, Diário da República – I Série-A nº 120 de 23/06/2006.

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem a sua sede
situada no Campus, em Vila Real, nas instalações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Órgãos Sociais da AAUTAD
Os Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro são compostos pela Mesa de Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, a Direção, as Secções
autónomas, as Secções dependentes e os Núcleos Autónomos, os quais têm as suas competências e
composições estabelecidas nos estatutos aprovados em Reunião Geral de Alunos a 13 de Novembro
de 2010. Eleitos todos os anos por votação universal, exercida pelos estudantes da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro desta feita a 17 de Dezembro de 2014, segue à frente nomeada a lista
constituintes destes mesmos Órgãos para o corrente mandato.

Mesa de Assembleia Geral
Cargo
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Nome
Pedro de Jesus
Fábio Teixeira
Elisa Freitas

Curso
M. Ciências da Comunicação
Engª Informática
M. TAP
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Conselho Fiscal
Cargo
Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
Relator

Nome
Emanuel Gonçalves
Ana Sousa
Vanessa Gomes
Hélder Veloso
Diogo Temudo

Curso
Gestão
Psicologia
M. Ensino de Educação Pré-escolar
Engª Mecânica
Turismo

Direção
Cargo
Presidente
Vice-Presidente Área Financeira
Vice-Presidente para Vila Real
Vice-Presidente para Chaves
Vice-Presidente Adjunto
Cargo (Vogais)
Política Educativa
Desporto
Recreativas
Cultura
Ação Social
Comunicação e Imagem
Transportes
Apoio Estudante e Núcleo
Emprego e Empreendorismo
Marketing
Administração Interna

Nome
Pedro Romeu Alves
Carlos Flores
Ana Mendes
Samuel Oliveira
Bruno Ferreira
Nome
Rui Miranda
Carlos Teixeira
David Barbosa
José Lamego
Diogo Freitas
Ana Antunes
Ângela Liquito
Bruno Lousada
Guilherme Gonçalves
Filipe Costa
João Martins
Valéria Silva
César Guedes
Emanuel Pereira
Patrícia Ferreira
Ana Vidal

Curso
M. Ciências da Comunicação
Genética e Biotecnologia
Bioengenharia
Turismo
Tec. da Info. e Comunicação
Curso
M. Medicina Veterinária
M. Educação Física
M. Educação Física
Biologia
Engª Eletrotécnica Comp.
Engª Biomédica
M. Segurança Alimentar
Enfermagem
Com. e Multimédia
Línguas e Relações Empres.
Engª Reabilitação Acess. H.
Engª Zootécnica
Enologia
Economia
Ecologia Aplicada
Bioquímica

5

Relatório de Atividades - Mandato de 2014
Associação Académica da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro

Secções da AAUTAD
Culturais
Sigla
NEPA
Vibratuna
TAUTAD
TUCHA
Imperiallis Serenatum Tunix
TUTRA
Coro Misto
Papa Vacas
GACU

Nome
Estado
Núcleo Estudos Proteção do Ambiente
Ativo
Vibratuna- Tuna Feminina
Ativo
Tuna Académida da UTAD
Ativo
Tuna Universitário de Chaves
Ativo
Imperiallis Serenatum Tunix
Ativo
Teatro Universitário de Trás-os-Montes
Inativo
Coro Misto
Inativo
Papa Vacas
Inativo
Grupo de Animação Cinematográfico Universitário Inativo

Desportivas
Nome
Andebol Masculino
Basquetebol Masculino e Feminino
Futebol Masculino
Futebol 7 Masc/Feminino
Futsal Masc/Feminino
Voleibol Feminino
Rugby Masculino
Ténis
Ginástica (Ginástica e Trampolins)
Natação
Artes marciais (Taekwondo e Karaté)
Atletismo (Lançamento de Dardo, Corta Mato e Grupo de corrida)
Aventura e Lazer (Escalada, BTT e Orientação)
Ténis de Mesa
Karting
Bilhar
Futvolei
Voleibol Masculino
Andebol Feminino
Artes Marciais (judo)
Natação (Polo Aquático)
Xadrez

Estado
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
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Paintball
Ténis (Badmínton)

Inativo
Inativo

Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
Sigla
NEUTAD

Estado
Ativo

NEEZ
NAEC
NED
NEE
NECA
NEBG

Nome
Núcleos de Estudantes de Engª Eletrotecnia
e de Computadores
Núcleo de Estudantes de Engª Civil
Núcleo de Estudantes de Biologia
Núcleo de Estudantes de Comunicação
e Multimédia
Núcleo de Estudantes de Engª Zootécnica
Núcleo de Alunos de Economia
Núcleo de Estudantes de Desporto
Núcleo de Estudantes de Enologia
Núcleo de Estudantes de Ciência Alimentar
Núcleo de Estudantes de Biologia e Geologia

NEBioq
NAP-UTAD
ADNGB
NEEB
NEAMB
NUPSI
NEL
NESS
NEMEC

Núcleo de Estudantes de Bioquímica
Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista
Núcleo de Alunos de Genética e Biotecnologia
Núcleo de Estudantes de Engenharia Biomédica
Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente
Núcleo de Estudantes de Psicologia
Núcleo de Estudantes de Línguas
Núcleo de Estudantes de Serviço Social
Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

NEEC
NEB
NECM

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Sócios Honorários da AAUTAD
Notabilizando-se pelas suas atividades em prol da comunidade estudantil, são reconhecidas
como sócios honorários da AAUTAD as seguintes personalidades:
- Professor Doutor Carlos Alberto Sequeira
- Professor Doutor Armando Mascarenhas
- Engº Rui Santos
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- Ex-Administrador da UTAD Miguel Rodrigues
- Ex-Presidente da AAUTAD Henrique Jorge Silva
- Dr. Artur Vaz
- Dr. Manuel Nascimento Martins
- Dr. António Martinho
- AAUTAD – José Gonçalves
- AAUTAD – Isabel Monteiro
- Padre João Curralejo
- Dr. Amadeu Fernandes
- Engº Miguel Queimado
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Rogério Monteiro
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Gonçalves

Dados
Datas
Fundado
Aniversário

1988
24 de Fevereiro

Pessoas
Sócios Honorários
Sócios Pagantes
Funcionários
Atletas

15
2413
4
347

Secções
Desportivas
Culturais

24
8
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Departamentos
Política Educativa
O tema Política Educativa começa a surgir com naturalidade e com um aumento
preocupante nos focos da AAUTAD devido a todas as circunstâncias que enquanto alunos
universitários temos vindo a ser expostos, seja pela crise atual inserida no plano económico
nacional, ou por todas as alterações levadas a cabo pelo estado, referentes ao investimento no
ensino superior.

A intervenção prestada neste âmbito, foi continuamente modelada por uma visão estratégica
sobre aquilo que aspiramos para os nossos estudantes, para a nossa Universidade e para o ensino no
nosso país.

Como tal:

- Lutamos pelo justo investimento no Ensino Universitário e impedimento aumento do
abandono escolar:

- Intervenção Cívica;
A AAUTAD teve como objetivo a representação dos estudantes de Vila Real a nível
não só local, mas também nacional, nomeadamente en ENDA e ENA, mas também em
reuniões institucionais com o ministério da Educação e Ciência; Secretaria de Estado do
Ensino Superior; Secretaria de Estado da Ciência; entre outras entidades;

- Presença em Conselhos Municipais

Acompanhamos as atividades promovidas pela Câmara Municipal de Vila Real e
participamos de forma ativa, no Conselho

Municipal da Juventude e Conselho Municipal

do Desporto, abordando temáticas importantes para a melhoria do comportamento cívico,
para aumentar a credibilidade dos estudantes de Vila Real e melhorar o sistema de educação
em que se inserem.
9
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- Marginalização do Interior
Enquanto Associação Académica, não pactuamos nunca com medidas que visassem a
desertificação do interior do país, juntando-nos, por exemplo, à Reitoria em lutas como as do
Programa “Retomar” e o Programa “Mais Superior”.

Ação Social
Os estudantes da UTAD são parte ativa e fundamental não só na Universidade mas também
na cidade e região que os acolhe. É responsabilidade da Associação Académica, enquanto
instituição representativa dos estudantes da UTAD, intervir ativamente não só no meio académico
mas também local, uma vez que a coesão e concertação social entre estas duas realidades nada
distintas devem ser atingidas.

Esta intervenção passou então por atividades de voluntariado e solidariedade sendo elas a
prova que a força dos jovens é fundamental para resolver muitos dos problemas de cariz social.
A Associação Académica comprometeu-se, fortemente, com este tema, tratando-se de um
agente de unidade, lutando contra as assimetrias sociais e o desdém pelos nossos pares.

Desta forma, realizamos as seguintes atividades:

- Recolha de contos infantis
De forma a contribuir para o incentivo à leitura dos mais jovens, e fomentando a sua
imaginação e criatividade, recolhemos contos e livros infantis que posteriormente
entregamos a duas instituições Vilarealenses, nomeadamente Florinhas da Neve e Via Nova.

- Formação em Língua Gestual Portuguesa
Incentivo à sociedade na aprendizagem de uma forma de comunicação para pessoas
com necessidades especiais, a custo reduzido, e de fácil acesso. A formação teve o número
total de vagas preenchidas, estando inclusivamente prevista uma edição do segundo nível à
mesma turma.
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Praxes Solidárias
Este evento visou a integração dos caloiros no ambiente académico, promovendo
ainda o espírito de solidariedade. Desta feita, foi levada a cabo através da boa vontade dos
alunos de Psicologia, numa atividade que contou com a colaboração da AAUTAD do
Conselho de Veteranos, e da Associação ACAPO, revertendo um total de 419 euros, doados
à mesma Associação.

Dádiva de Sangue
Consciencialização da população em geral da importância que este gesto tem na vida
de uma pessoa, sendo no caso uma colaboração com a Associação de Enfermagem e o
Instituto Português de Sangue. De salietar que foi a maior dádiva de sempre realizada na
UTAD.

Dia da Tampinha
Distribuição de recipientes e respetiva recolha, para poder proporcionar uma vida
melhor a quem mais necessita. Neste caso, pretender-se-á juntar o maior número possível
para arranjar uma cadeira de rodas. Esta ação, levada a cabo ao longo de todo o mandato,
reverteu para a Associação de Paralesia Cerebral de Vila Real, à qual foram doas cerca de
250 Quilos de “tampinhas”.
Dia do Idoso – “Um Olá com Música”
A AAUTAD, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real levaram a cabo
uma iniciativa única: “Um olá com Música”. Nesta, a AAUTAD levou a TAUTAD, a
Viabratuna e a Intubotuna aos diferentes lares da cidade de Vila Real, alegrando este dia tão
significativo para todos os que nele vivem.

Recolha de alimentos, em colaboração com a Câmara Amiga;

Campanhas de Sensibilização;
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Apoio a Estudantes e Núcleos
É imperativo reforçar as vias de comunicação entre a relação triangular associação-núcleosestudantes, que representa ao máximo o associativismo académico e só uma intervenção cívica
destes organismos facilitará um futuro promissor desta.
A veia empreendedora existente no plano estratégico da UTAD tem que ser assumida
também pelas entidades representativas dos estudantes, nomeadamente impulsionando o
desenvolvimento de atividades de formação extracurricular, como jornadas, workshops e afins,
assim como na contribuição para uma educação científica e pedagógica em constante atualização e
melhoramento em cada curso.
O sucesso destas, cada vez mais, depende de um trabalho em rede com os seus associados de
forma organizada abrindo as portas destas instituição dando assim a conhecer o seu desempenho,
como também o melhor que têm as tradições académicas transmontanas.
Este trabalho de proximidade realizado pelos núcleos tem mostrado frutos interessantes e o
seu papel é indispensável. Por essa razão, consideramos que a AAUTAD e a UTAD devem
continuar a apoiar este tipo de organizações e devem tentar motivar para que estes, com ajuda de
formações, se tornem os melhores dirigentes possíveis de forma a responder às necessidades dos
estudantes.

Para tal este departamento executou as seguintes atividades:

Apoio a Estudantes
- Manutenção do SOS Aluno, que englobou a criação de um horário de atendimento
para os alunos;
- Realização de ações de sensibilização em eventos organizados pela AAUTAD.
- Apoio direto aos estudantes de 1ª matrícula na UTAD, de forma a facilitar a sua
integração na academia e na cidade de Vila Real, promovendo o seu ingresso nas secções
culturais e desportivas da associação académica.
- Proporcionar momentos de formação extracurricular nas diversas áreas de interesse
dos estudantes – colaboração com núcleos de cursos;
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Apoio aos Núcleos
- Reunimos com a frequência necessária com os Núcleos Autónomos e Integrados de
Curso e Associações de Estudantes, promovendo a relação de proximidade/interação com
estes de forma a providenciar todo o apoio necessário existindo feedback.
- Estimulamos a criação de um Núcleo: Núcleo de Estudantes de Turismo, que de
seguida demonstrou interesse em integrar-se na AAUTAD;
- Estimulamos o desenvolvimento de iniciativas conjuntas dos diversos Núcleos
Autónomos e Integrados de Curso/Associações de Estudantes, criando interajuda entre estes.

Integração núcleos
Um dos objetivos da direção para o mandato era a aproximação aos Núcleos de Estudantes,
e nesse sentido, trazer para “dentro de portas” mais Núcleos. Nesse sentido, e depois de
trilhado o caminho, foram integrados em Assembleia Geral os seguintes Núcleos: Núcleo de
Engenharia Biomédica; Núcleo de Estudantes de Engenharia Ambiente; Núcleo de
Estudantes de Psicologia; Núcleo de Estudantes de Línguas; Núcleo de Estudantes de
Serviço Social; Núcleo de Engenharia de Mecânica. Passada esta fase, houve ainda mais
uma série de Núcleos a demonstrar interesse em integrar a AAUTAD, nomeadamente:
Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação; Núcleo de Estudantes de Turismo;
Núcleo de Estudantes de TIC; e Núcleo de Estudantes de Engenharia da Reabilitação e
Acessibilidades Humana;
Criação GANEutad
Com o objetivo de aproximar a AAUTAD dos Núcleos de Estudantes e dos Estudantes,
criamos o GANEutad, Gabinete de Apoio a Núcleos e Estudantes, no qual os alunos tinham
apoio direto de um elemento do departamento.
Criação de Documento generalista relativo a Tomadas de Posse de Núcleos de
Estudantes;

UniForm
Com o objetivo de dotar os Núcleos de Estudantes de novas ferramentas de trabalho, a
AAUTAAD organizou a primeira edição do UniForm. A mesma decorreu nas instalações
dos SAS-UTAD, nomeadamente em Além-rio e no Restaurante Panorâmico.
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Emprego e Empreendedorismo
O desemprego jovem apresenta-se hoje em dia como uma das principais preocupações dos
jovens portugueses e os estudantes da UTAD não são exceção. Foi com o intuito de contornar esta
tendência que a direção da Associação Académica assumiu a área de Emprego e Empreendedorismo
como um ponto de partida para, junto das estruturas da Universidade, se criarem mecanismos para
ajudar os alunos.

Para tal este departamento levou a cabo as seguintes atividades:
- Seguimos com proximidade o plano estratégico da UTAD em conjunto com o
Gabinete de Apoio de Inserção na Vida Ativa (GAIVA).

Pretendemos alargar as ligações com o GAIVA, bem como a Reitoria de forma a
estarmos inseridos na sua estratégia de apoio a inserção na vida ativa dos estudantes que
findam o seu ciclo de estudos.

- Feira de Emprego e Empreendorismo em parceria com o GAIVA
Sendo do nosso conhecimento a intenção do Gabinete de Apoio de Inserção na Vida
Ativa, da realização desta feira, realizamos em conjunto, a mesma, dando a conhecer aos
alunos novas oportunidades que poderão aproveitar no futuro.

- Plano de Enriquecimento Curricular
É inevitável reconhecer que as competências adquiridas em sala de aula não são por
si só suficientes para garantir aos estudantes uma boa preparação para o mercado de trabalho.
Cada vez mais os empregadores assumem como fundamentais o domínio das denominadas
“soft skills”, no entanto os próprios alunos denunciam a falta de oportunidades para o
desenvolvimento dessas mesmas competências ou então observam uma inadequada
divulgação das existentes. Após analisar esta situação, a AAUTAD apoiou, na medida do
possível, o Programa de Enriquecimento Curricular elaborado pela Vice-Reitoria, posto
entretanto em prática.
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- ATIVO’15
Organizado pela USC – UTAD Solutions Consulting, uma Júnior Empresa sediada
no Campus da UTAD, e contando com a parceria da AAUTAD, o ATIVO’2014 pos os
Empreendedores da UTAD a mexer. Este eventou contou com uma série de oradores que ao
longo do dia foram, através das suas experiências, mostrando que é possível fazer mais e
melhor numa altura na qual a conjuntura económico-societal indicara o contrário.

Cultura
A cultura instruída a um estudante é relevante na sua vida, como base de orientação e
impulso na construção de uma sociedade mais sábia, pró-ativa e capaz de implementar um sistema
ainda mais alfabetizado ao seu redor.
É neste sentido que a AAUTAD representa um papel importante na criação, realização e
comunicação de projetos e eventos que ampliem os atributos pessoais de cada estudante da UTAD,

Neste sentido, o departamento da cultura desenvolveu as seguintes atividades:

Semana Cultura
Cientes da necessidade de disseminar cultura no meio académico, decidimos apostar numa
semana da cultura levada a cabo exclusivamente dentro de portas, da qual constaram as seguintes
atividades:
-Exposição de Fotografia “40 anos UTAD”
-Workshop Fotografia analógica e Digital;
-Feira Artesanato;
-Prova Vinhos;
-International Conversations;
-Estátuas vivas, pelo NETAP;
-Conferência “Literatura e Mitologia”, por Lídia Jorge;
-Visita ao Jardim Botânico;
-Tunas Solidárias (este evento não foi levado a cabo devido às condições climatéricas).
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Festivais Tunas
A Academia não vive sem as suas tunas! Nesse sentido, ao longo do ano, a AAUTAD foi
sempre prestando o devido apoio às mesmas, inclusivamente nas suas deslocações, mas também
naquilo que é o seu principal evento: os festivais. Nesta linha, a AAUTAD prestou apoio direto na
organização do “Real Academivs”, da TAUTAD, e do “Aquae Flavie”, da T.U.C.H.A.
De frisar ainda que, apesar de não integrada na AAUTAD, também prestamos apoio, no caso
logístico, à Transmontuna, no seu festival “Festa Ibérica”.

FITAP – Festival Internacional de Teatro e Artes Perfornativas da Lusofonia;
Realizado em Vila Real, o Festival Internacional de Teatro e Artes Perfornativas da
Lusofonia contou com o apoio logístico e Institucional da AAUTAD.

Rock Nordeste
Realizado em Vila Real, o Rock Nordeste’14 contou com o apoio logístico e Institucional da
AAUTAD.

AlumniUTAD
Realizado na UTAD, o encontro Alumni contou com o apoio logístico e Institucional da
AAUTAD.

Comunicação e Imagem
O processo de comunicação institucional revela-se um importante indicador de toda a
estrutura da organização, bem como da sua estratégia para o estabelecimento da relação com o
público a que se destina.
Assim promoveu-se uma comunicação onde a eficácia e eficiência foram atingidas, dotando
as mensagens emitidas de um cariz atrativo e pertinente.
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Para tal este departamento:


Auxiliou, sempre que solicitado, na preparação e divulgação das atividades a decorrer na
universidade, com a devida aprovação dos órgãos diretivos da AAUTAD;



Apostou na boa divulgação de todas as atividades, para que nenhum aluno perca uma
oportunidade por falta de conhecimento;



Deu uma nova vida à publicação ACADÉMICA, apesar de esta só ter sido publicado uma
vez.



Apoiou os alunos em todas as propostas de projetos, quando solicitado, com a devida
aprovação dos órgãos diretivos da AAUTAD;



Fortificou a presença institucional nos diversos órgãos de comunicação social,
possibilitando uma maior dinamização e divulgação externa da universidade e do trabalho
dos alunos;



Realizou a comunicação e divulgação necessárias a todas as atividades apoiadas e realizadas
pela AAUTAD;



Uniformizou a imagem de toda e qualquer atividade solicitada pelos órgãos diretivos da
AAUTAD;



Otimizou a comunicação do “Guia do Estudante Transmontano”, para que este chegue a
todos os estudantes da nossa academia;



A conservação de espólio configurou-se como uma tarefa contínua, sendo atribuída de igual
forma relevância à constante recolha de conteúdos, presentes na imprensa, que incidam
sobre a AAUTAD.

Administração Interna
Sendo um departamento da AAUTAD com competências essencialmente operacionais, os
dois principais focos da Administração Interna foram a manutenção da ordem e proteção do
património institucional e o controlo e execução dos procedimentos internos de gestão deste.
Neste âmbito, foi importante que a Administração Interna assegurasse que a crescente
atividade da AAUTAD era acompanhada dos meios adequados para o correto funcionamento Assim,
a implementação de uma política de otimização de recursos, foi uma das metas deste departamento,
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bem como a elaboração das atas das reuniões de direção.
De salientar ainda que, ao longo deste mandato, foram sendo adquiridos novos materias para
a sede da AAUTAD, nomeadamente para a sua remodelação. Foi ainda feito investimento em
material de escritório e de um pc para um funcionário.

Transportes
A frota automóvel constitui um meio indispensável de auxílio a todos os elementos da
estrutura da AAUTAD: os núcleos, equipas desportivas, sócios, funcionários, equipas protocoladas,
e outras entidades para além daquelas que se encontram internamente ligadas à Universidade. Deste
modo foi essencial zelar pela racionalização, manutenção e optimização deste serviço,
implementando fortes medidas de controlo e gestão da frota disponível, nomeadamente a
atualização do regulamento dos transportes.

Continuam a constar da frota automóvel uma viatura de 9 lugares, Peugeot Boxer, e outra de
17 lugares, Renault Master, bem como um carro de 5 lugares, Renault Mégane.

Departamento Desportivo
O Departamento Desportivo da AAUTAD é o órgão responsável pelo planeamento e
dinamização da prática desportiva na Universidade, seja a nível competitivo ou recreativo, sendo
este o porta-estandarte do desporto universitário de toda a Região Transmontana.

Conscientes que o Desporto Universitário é, hoje em dia, um misto de formação de atletas e
de cidadãos do “amanhã”, entendemos a aposta neste departamento como vital uma vez que este é,
desde logo, garante de bem-estar físico, emocional e social dos estudantes que dele usufruem, bem
como é garante de um estilo de vida mais saudável.

As atividades geradas por este departamento proporcionam ainda a continuação da formação
de desportistas, que ao ingressar no Ensino Superior se possam ter visto privados da possibilidade
de continuar a competir, evitando assim que estes suspendam a actividade com a frequência à qual
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estavam habituados. Paralelamente a esta oferta de continuidade, pretendemos de igual forma
cativar novos atletas, uma vez que a oferta é ampla e que qualquer um pode integrar as equipas da
AAUTAD.

Comprometemo-nos, por isso, a manter a qualidade desportiva à qual estávamos habituados,
e para tal levamos a efeito as seguintes atividades:

Candidaturas aos torneios da FADU;

- II Jornada Concentrada Rugby 7 masculino, dia 6 de Março de 2015;
- CNU´s Concentrados Individuais (Esgrima, Badmínton, Bilhar, Bridge, Xadrez, Ténis de
Mesa, Karting, Taekwondo), dias 10, 11, 12, 13 e 23 de Maio de 2015;

Apoio efetivo às secções desportivas;
Resultados 2014:
















Natação - Joana Patrícia Pinto, campeã nacional universitária nas vertentes de 50m bruços e 100m livres;
Orientação - Nélson Santos, 3º classificado;
Taekwondo - Samir Mehmeti, 2º lugar na Técnica (Dan) e Campeão Nacional Universitário em <74 kg em combates;
Escalada - Sara Couto, 3º lugar na vertente de Velocidade;
Futvólei - Dupla Sousa/Teixeira, 3º lugar;
Atletismo Pista Ar Livre - Flávia Costa, 3º lugar Lançamento do Dardo 600 gr;
Futebol de 7 masculino - 2º lugar;
Campeonatos Europeus Ténis Mesa;
Ténis de Mesa - 3º lugar equipas
Kata feminino - Raquel Barros, 3º lugar
Kumité Feminino - Ana Abreu, Campeã nacional Universitária em - 55kg
Raquel Barros, 2º lugar - 55kg
Bárbara Vasconcelos, Campeã Nacional Universitária em - 68kg
Mafalda Lúcio, 2º lugar em - 68kg
Kumité Masculino - Bruno Teixeira, 2º lugar em - 75kg

UTAD em Maré Alta’14
Com o intuito de realizar uma atividade que envolvesse a prática desportiva a nível informal,
mas também a socialização entre os mais variados alunos da academia, surgiu a “UTAD em Maré
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Alta’14”, atividade que se realizou já pelo 3º ano consecutivo e que levou os estudantes até terras
algarvias numa semana de férias na qual a boa disposição e o convívio são obrigatórias, a par da
prática de atividades de cariz desportivo e social. Esta atividade realizou-se em Albufeira, entre os
dias 12 e 17 de Abril.

Fun UTAD - Caloiros
Esta atividade foi realizada em moldes diferentes do habitual até então, uma vez que foi
realizada para Caloiros, aquando da sua integração. Não decorreu nos moldes pretendidos devido às
adversas condições climatérias, não obstante foi uma atividade de inegável sucesso, contando com
cerca de 400 participantes, tendo-se realizado no NERVIR.

Comemoração do Dia Mundial da Dança
Este dia comemorou-se em plena Semana Académica (29 de Abril), tendo sido encenadas
uma série de coreografias em palco acompanhadas pelos presentes no evento;

Torneio Karting
Esta atividade realizou-se 2 vezes no mandato, e dela saiu o atleta que competiu no CNU
Karting.
Elaboração Protocolos Desportivos
Uma das preocupações da Direção da AAUTAD é garantir que os atletas tenham condições
de treino a nível Universitário, mas que possam também ter uma saída a nível profissional, no caso
deferado. Desta forma, foram lavrados protocolos, nas mais diversas modalidades, nomeadamente:


Futsal Sporting/AAR;



Basket Clube Vila Real;



Sport Vila Real e Benfica – Andebol;



Associação Xadrez de Vila Real;



Kartodromo Vila Real;



Taekwondo Club Vila Real;



Ginásio Club Vila Real;



Centro Treino Municipal Vila Pouca Aguiar (Basquetebol Feminino);



Club Vila Real (Ténis Mesa);
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CNIN – Clube Natação Interior Norte;



Black and White (Snooker)



Espaço Ashtanga Vila Real

Equipamentos de jogo
A promessa de novos equipamentos já há muito se fazia por cumprir, e após reunirmos
condições para a aquisição dos mesmos, através de patrocínios, compraram-se 140 novos
equipamentos de jogo, 3 sacos de transporte de equipamento, 50 fatos-treino, entre outros, para as
mais diversas secções. De referir apenas que este equipamento, segundo contrato, serão obrigatório
e válidos por 5 anos.
Material Desportivo
O investimento no desporto nao se ficou apenas pelos equipamentos. Preocupados com o
garante das melhores condições às secções desportivas, foi adquirido ao longo do mandato diverso
material, nomeadamente: bolas de Rugby, bolas de basquetebol, bolas de futsal; bolas de ténis;
sinalizadores; coletes; etc.

Galaico-Durienes
Organização, paralelamente com os Serviços de Ação Social e a Reitoria, dos XXVII Jogos
Galoico-Durienses;

De referir ainda que, a nível federado, continua ativa a secção de Ténis e Tranpolins, sendo
que, por falta de atletas, o Rugby não abriu este ano.

Recreativo
É da responsabilidade da AAUTAD estimular a interação entre os estudantes da nossa
academia e a população de Vila Real, apostando no dinamismo recreativo da academia e da própria
Região Transmontana.

Desde sempre a vida dos estudantes ficou marcada não só pela parte académica e
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pedagógica, mas também pela parte recreativa, e é ai que a AAUTAD desempenha um papel
fundamental na vida estudantil. Garante de atividades dos mais diversos carizes, assume-se como o
maior promotor recreativo de toda a Região Transmontana, tendo como principal evento a Semana
Académica.

As atividades recreativas são, em certas situações, o rosto da nossa Universidade, não só na
atividade académica, bem como na económica ou social, pelo que é importante trabalhar de forma
coerente e rigorosa todas as atividades que nos propomos fazer. Com efeito, levamos a cabo:

-

Final da Mostra do Caloiro 2013;

-

Arraial de Carnaval 2014;

-

Concurso de bandas de garagem para a Semana Académica 2014;

-

Concurso de Dj’s para a Semana Académica 2014;

-

Semana Académica 2014 (Monumental Serenata; Missa e Bênção das Pastas; Baile
Académico; Rally das Tascas; Cortejo Académico);

-

Semana das Barraquinhas 2014;

-

Mostra do Caloiro 2014;

-

Concurso de bandas de garagem para a Caloirada aos Montes 2014;

-

Concurso de Dj’s para a Caloirada aos Montes 2014;

-

Caloirada aos Montes 2014;

-

Praça AAUTAD – 24 horas a nadar;

-

Miss e Mister UTAD 2014;

-

Festa das Secções Desportivas;

Marketing
Dinamizar e divulgar as atividades realizadas pela AAUTAD foi o mote para este ano de
trabalho. Este departamento, em conjunto com os restantes, contribuiu de forma fundamental para a
viabilização financeira dos projetos desta instituição. Conscientes das nossas responsabilidades e
importância no bom desempenho económico da AAUTAD, este departamento apresenta aqui as
áreas em que se debruçou durante este ano:
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Potenciação do GET
Com o objetivo claro de potenciar o Guia do Estudante Transmontano, este mandato foi
criada uma página do Facebook para que o mesmo chegue de forma mais facilitada a um maior
número de estudantes.

Angariação de patrocínios para equipamentos das secções;

Angariação de patrocínios Anuais para as atividades recreativas;

Renovação da Agenda Académica (colaboração com dep. Comunicação);
Sentida a necessidade de renovar a Agenda Académica, a AAUTAD, adicionou-lhe
informações úteis aos alunos, bem como revolucionou por completo o seu design e forma de
colocação de patrocínios.

Renovação do Merchandising AAUTAD;

Criação de postos de venda ambulantes de Mershandising AAUTAD.
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