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Nota introdutória
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) é a maior
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da região de Trás-os-Montes, representando cerca
de 7000 estudantes matriculados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Com
27 anos de existência a AAUTAD rege-se pelos princípios da democraticidade, da independência,
da autonomia e da promoção dos direitos humanos, conforme estipulado estatuariamente. Na
execução daquilo que são os seus objetivos e atribuições, e no respeito pelos estatutos da
Associação Académica da UTAD, cumpre à Direção da AAUTAD apresentar até 5 dias antes do
final do mandato, em Assembleia Geral de Alunos, um Relatório de Atividades e um Relatório
de Contas do mandato prestes a terminar. Este documento surge assim através do esforço e
dedicação de cada um dos dirigentes e colaboradores da AAUTAD, dando a conhecer desta
forma o trabalho desenvolvido, em torno de todo o campo de atuação da AAUTAD, no mandato
de 2015.
Apresentamos assim um Relatório de Atividades transversal a todos os dirigentes da AAUTAD,
devidamente organizado, que conta com os contributos de 11 departamentos e com a confiança
de toda a atual Direção. Este documento contará ainda com um outro documento
complementar, no caso o Relatório de Contas.
Realçamos a importância que este documento tem para a Associação Académica e para a
comunidade estudantil em geral, pelo que apelamos a uma análise atenta e responsável, e
aproveitamos a ocasião para agradecer a todos os que colaboraram connosco 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 como também no contexto
Nacional.

3

Relatório de Atividades - Mandato de 2015
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Caracterização da AAUTAD
Na caracterização da AAUTAD iremos fazer um enquadramento estatutário e apresentar
informação sobre os Órgãos Sociais, Secções, Núcleos Autónomos de Cursos Integrados e Sócios
Honorários.

Enquadramento Estatutário
A 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 16-01-2006.
Ao abrigo da lei nº23/2006 de 23 de Junho Artigo 14º, Ponto 1, alínea a), que estabelece o
regime jurídico do associativismo jovem, a AAUTAD beneficia das isenções fiscais atribuídas às
Pessoas Coletivas de Utilidade Pública; Diário da República - I Série - A nº 120 de 23/06/2006.
A AAUTAD tem a sua sede situada na Quinta dos Prados, em Vila Real, no Campus e em
instalações da UTAD.
A AAUTAD ao longo destes anos tem procurado defender os interesses desta Academia, de
acordo com os seus objetivos globais:
- Contribuir para a formação dos estudantes da UTAD, através do fomento de atividades de
índole cultural, pedagógica, desportiva e político-social;
- Representar o conjunto dos estudantes da UTAD, e defender os objetivos, posições e
reivindicações que aqueles, maioritariamente, definam como seus;
- Participar em todas as formas de organização nacional e internacional instituídas pela prática
associativa e que contribuam para o reforço da unidade de ação dos estudantes portugueses;
- Intervir em todas as questões de interesse estudantil designadamente as que visem a
democratização do ensino e a melhor contribuição desta para o desenvolvimento
socioeconómico da região;
- Assegurar e incrementar o funcionamento de serviços de apoio à atividade escolar da UTAD.
- Representar globalmente os estudantes da UTAD e defender seus interesses;
- Promover a formação cívica, humana cultural, desportiva e científica dos seus membros;
- Estabelecer ligação da UTAD e dos seus estudantes à realidade socioeconómica e política do
país e da região;
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- Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
- Contribuir para a participação dos seus membros na discussão de problemas educativos.
- Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos princípios não
contrariem os definidos nos estatutos;
- Participar na gestão e na orientação da UTAD.
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Órgãos Sociais da AAUTAD
Os Órgãos Sociais da AAUTAD são compostos pela Mesa de Assembleia Geral, o Conselho Fiscal,
a Direção, o Conselho Académico, as Secções Autónomas, as Secções Dependentes e os Núcleos
Autónomos, os quais têm as suas competências e composições estabelecidas nos estatutos
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária a 2 de novembro de 2015. Eleitos todos os anos
por votação universal, exercida pelos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro desta feita a 16 de Dezembro de 2014, segue à frente nomeada a lista constituintes destes
mesmos Órgãos do mandato prestes a terminar:

Mesa de Assembleia Geral
Cargo

Nome

Curso

Presidente

Márcio Martins

Doutoramento Informática

1º Secretário

Valéria Silva

Zootécnica

2º Secretário

Sandra Silva

Serviço Social

Quadro 1 - Membros da Mesa de Assembleia Geral

Conselho Fiscal
Cargo

Nome

Curso

Presidente

António Pereira

Gestão

Vice-Presidente

Marta Dias

Gestão

1º Secretário

Tiago França

Economia

2º Secretário

Jorge Macedo

Bioquímica

Relator

Cláudio Pacheco

Biologia e Geologia

Quadro 2 - Membros do Conselho Fiscal
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Direção
Cargo

Nome

Curso

Presidente

André Coelho

Ciências do Desporto

Vice-Presidente Área

Bruno Lousada

Enfermagem

André Moreira

LRE

José Lisboa

Eng. Eletrotécnica e de

Financeira
Vice-Presidente para Vila
Real
Vice-Presidente Ad. Interna

Computadores
Vice-Presidente Adjunto

Fábio Teixeira

Eng. Informática

Cargo (Vogais)

Nome

Curso

Política Educativa

Luis Teixeira

Psicologia

Desporto

Bruno Carvalho

M. Educação Física

Gonçalo Fernandes

TAP

Maria João Sousa

Medicina Veterinária

Catarina Miranda

M. Animação Sociocultural

Recreativas

João Lage

Genética e Biotecnologia

Ação Social

Ângela Liquito

M. Segurança Alimentar

Carlos Dias

Serviço Social

Apoio ao Estudante

Nuno Ponte

Biologia

Apoio a Núcleos e Secções

Pedro Rodrigues

Arquitetura Paisagista

Raquel Barbârroxa

Eng. Zootécnica

Tiago Teixeira

Comunicação e Multimédia

Paulo Ferreira

Ciências da Comunicação

Marketing

António Pires

Enologia

Saídas Profissionais

Elsa Silva

Educação Básica

Mobilidade, Acessibilidade e

Hélder Veloso

Eng. Mecânica

Cultura

Comunicação e Imagem

Transportes
Quadro 3 - Membros da Direção
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Secções Culturais da AAUTAD
Sigla

Nome

Estado

NEPA

Núcleo Estudos Proteção do Ambiente

Ativo

Vibratuna

Vibratuna - Tuna Feminina

Ativo

TAUTAD

Tuna Académida da UTAD

Ativo

TUCHA

Tuna Universitária de Chaves

Inativo

TUTRA

Teatro Universitário de Trás-os-Montes

Ativo

Imperiallis Serenatum Tunix

Imperiallis Serenatum Tunix

Ativo

Coro Misto

Coro Misto

Inativo

Papa Vacas

Papa Vacas

Inativo

GACU

Grupo de Animação Cinematográfico

Inativo

Universitário
Quadro 4 - Estado das Secções Culturais da AAUTAD

Modalidades Desportivas da AAUTAD
Nome

Estado

Andebol Masculino

Ativo

Basquetebol Masculino

Ativo

Basquetebol Feminino

Ativo

Futebol 11

Ativo

Futvolei

Inativo

Futebol de Praia

Ativo

Futebol de 7 Masculino

Ativo

Futebol de 7 Feminino

Inativo

Futsal Masculino

Ativo

Futsal Feminino

Ativo

Voleibol Feminino

Inativo

Rugby 7 Masculino

Ativo

Ténis

Ativo

Ginástica (Ginástica e Trampolins)

Ativo

Natação

Ativo
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Esgrima

Ativo

Artes marciais (Taekwondo, Karaté e Kickboxing)

Ativo

Atletismo (Pista Coberta, Pista Ar Livre E Corta-Mato)

Ativo

Escalada

Ativo

Esqui Alpino

Inativo

BTT

Inativo

Orientação

Inativo

Ténis de Mesa

Ativo

Xadrez

Ativo

Karting

Ativo

Voleibol Masculino

Inativo

Andebol Feminino

Inativo

Judo

Inativo

Polo Aquático

Inativo

Canoagem

Inativo

Grupo de Montanhismo

Inativo

Paintball

Inativo

Badmínton

Ativo

Bilhar Pool Bola 8

Ativo

Bridge

Ativo
Quadro 5 - Estado das Modalidades Desportiva da AAUTAD

Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
Sigla

Nome

Estado

NED

Núcleo de Estudantes de Desporto

Ativo

ADNGB

Núcleo de Alunos de Genética e Biotecnologia

Ativo

NEL

Núcleo de Estudantes de Línguas

Ativo

NUPSI

Núcleo de Estudantes de Psicologia

Ativo

NEMEC

Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica

Ativo

NEUTAD

Núcleos de Estudantes de Engª Eletrotecnia e

Inativo

de Computadores
NEEC

Núcleo de Estudantes de Engª Civil
9

Inativo

Relatório de Atividades - Mandato de 2015
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
NEB

Núcleo de Estudantes de Biologia

Inativo

NECM

Núcleo de Estudantes de Comunicação e

Ativo

Multimédia
NEEZ

Núcleo de Estudantes de Engª Zootécnica

Inativo

NAEC

Núcleo de Alunos de Economia

Inativo

NEE

Núcleo de Estudantes de Enologia

Inativo

NECA

Núcleo de Estudantes de Ciência Alimentar

Ativo

NEBioq

Núcleo de Estudantes de Bioquímica

Inativo

NEBG

Núcleo de Estudantes de Biologia e Geologia

Inativo

NAP-UTAD

Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista

Inativo

NEEB

Núcleo de Estudantes de Engenharia Biomédica

Ativo

NEAMB

Núcleo de Estudantes de Engenharia do

Inativo

Ambiente
NESS

Núcleo de Estudantes de Serviço Social

Inativo

NEGE

Núcleo de Alunos de Engenharia de Energias

Ativo

Quadro 6 - Estado dos Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
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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;
- Eng.º Rui Santos;
- 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;
- Eng.º Miguel Queimado;
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Rogério Monteiro;
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Gonçalves.
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Dados
Datas
Fundada

1988

Aniversário

24 de fevereiro
Quadro 7 - Datas da AAUTAD

Pessoas
Sócios Honorários

15

Sócios Pagantes

2433

Funcionários

4

Atletas

384 (312 universitários - 72 federados)
Quadro 8 - Pessoas da AAUTAD

Secções
Desportivas

23

Culturais

5
Quadro 9 - Secções da AAUTAD
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Departamentos
A atividade da Direção da Associação Académica da UTAD, no mandato de 2015, organizou-se
por 11 departamentos, de acordo com a sua área de intervenção. Apoiando-se numa estrutura
alargada de colaboradores que planeiam as atividades. Este método de organização é reflexo do
projeto associativo pelo qual nos batemos, onde através de uma relação horizontal organizamos
o nosso trabalho e a nossa intervenção na sociedade civil e académica.
Procuramos sempre manter uma comunicação clara e constante entre departamentos, de forma
a canalizar esforços e para que a troca de ideias e opiniões saísse enriquecida.
Apresentamos desta forma a nossa organização interna, que contemplou os seguintes
departamentos:
- Ação Social;
- Apoio a Núcleos e Secções;
- Apoio ao Estudante;
- Comunicação e Imagem;
- Cultural;
- Desporto;
- Marketing;
- Mobilidade, Acessibilidade e Transportes;
- Politica Educativa;
- Recreativas;
- Saídas Profissionais.
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Atividades
No quadro seguinte poderemos verificar uma síntese das atividades realizadas, a realizarem-se
atualmente e não realizadas, divididas pelos 11 departamentos. Existe ainda no quadro a
referência a atividades realizadas que não constam no Plano de Atividades, estando estas
sinalizadas com um “*”.
Ação Social
Atividades

Estado

Língua Gestual Portuguesa – Nível II

Realizada

Dádiva de Sangue

Realizada

Não dês tampa a esta causa

Realizada

Feira da saúde e do bem-estar

Realizada

Recolha de bens essenciais, livros e brinquedos

Realizada

Sol&dá(rio)

Não Realizada

Dia do Idoso e da Música

Realizada

Pack de Senhas para refeições e Menos olhos que barriga

Realizada

Certificação e divulgação das habitações

Realizada

“Sala de Estudo 24 Horas”

A Realizar-se

Criação do Gabinete de Inclusão Social

Realizada (*)

AAUTAD Solidária

Realizada (*)

Semana Académica para Todos

Realizada (*)

Caloirada aos Montes para Todos

Realizada (*)

Banco de Voluntariado

Realizada

Seminário Inclusion Matters

Realizada (*)
Apoio a Núcleos e Secções

Atividades

Estado

Estatuto Agente Associativo para os dirigentes dos Núcleos

Realizada

Integrados
Reunir periodicamente com os núcleos e secções

Realizada

Apoio em atividades a realizar pelos Núcleos e Secções

Realizada

Promover formações dirigidas para os membros dos núcleos,

Realizada

periodicamente ao longo ano letivo
Reestruturação do Gabinete de Apoio aos Núcleos e Secções

14

Realizada

Relatório de Atividades - Mandato de 2015
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Revisão dos regulamentos internos de Núcleos e Secções

Realizada

integrados
Criação de base de dados dos Núcleos e Secções

Realizada

Conta bancária para os Núcleos integrados e Secções Autónomas

Realizada

Regulamentar verba extra para projetos de núcleos integrados

Realizada

Integração dos Núcleos nas matrículas

Realizada (*)

Apoio ao Estudante
Atividade

Estado

Receção de problemas dos estudantes através de uma plataforma,

Realizada

onde o poderão fazer de forma anónima
Contacto direto com as comissões de gestão das residências

Realizada

Reabertura da cantina de Codessais à noite por troca com a

Realizada

cantina da Quinta de Prados
Recolha sobre a forma de inquérito os vários problemas que

Realizada

apresentam os edifícios das escolas
Criação de um horário de atendimento ao aluno

Realizada

Em conjunto com outros departamentos e demais entidades,

Realizada

procuraremos soluções para alunos com problemas financeiros
Reuniões mensais com a Provedora do Estudante e Presidentes de

Realizada

Escolas para uma maior articulação na resolução de problemas dos
alunos e das infraestruturas
Abandono universitário - Perceber os motivos e atuar neste Realizada
contexto com a UTAD
Divulgação da missão deste departamento e das competências da

Realizada

excelentíssima Provedora do estudante a toda a Academia
Elaboração contínua de relatórios ao longo do mandato

Realizada

Comunicação e Imagem
Atividade

Estado

Website da AAUTAD e redes sociais

Realizada

Criar uma aplicação com o nome AAUTAD para Smartphones e

Não Realizada

tablets
Jornal da AAUTAD

Realizada

Programa de Rádio

A Realizar-se
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Criação de uma equipa de voluntariado

Realizada

Cooperação com os departamentos da AAUTAD

Realizada

Concurso Cartaz da Queima

Realizada
Cultural

Atividade

Estado

Organização da Semana Cultural

Realizada

Reativação do TUTRA

Realizada

Apoio e acompanhamento a todas as secções culturais da AAUTAD

Realizada

Realização de eventos culturais paralelos à Semana Académica

Realizada

Realização de atividades culturais pontuais

Realizada

Estabelecer parceria com o Departamento Cultural da Câmara

Não Realizada

Municipal de Vila Real
Celebração das 7 Artes

Não Realizada

Ciclo de Cinema Solidário

Não Realizada

Rally Gastronómico

Realizada

BookCrossing

Realizada

Realização de uma Gala

Não Realizada
Desporto

Atividade

Estado

Dar maior apoio efetivo às secções desportivas da AAUTAD

Realizada

Candidatura aos torneios da FADU

Realizada

Fim-de-semana Radical

Não Realizada

Aumentar a oferta desportiva, alargando o espectro de

Realizada

modalidades numa perspetiva informal, de recreação e lazer
Reaproveitamento e reabilitação dos espaços desportivos da UTAD

Não Realizada

UTAD em Maré Alta ´15

Realizada

Fun Utad III

Realizada

Troféu Reitor

Não Realizada

Mini-Meia Maratona Solidária

Não Realizada

Jogos Populares

Realizada

Apoio ativo à Universidade Júnior

Realizada

Eventos de Desporto Adaptado

Realizada

Torneio de Paintball

Não Realizada
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Gala do Desporto

Realizada

Domingo de Karts

Realizada

Candidatura ao Mundial de Corfebol 2018

Realizada (*)

Assinatura de Contrato Programa Desporto Universitário

Realizada (*)

Participação no europeu de Karaté

Realizada (*)

Participação no ENAS

Realizada (*)
Marketing

Atividade

Estado

Mostra do Caloiro e Carnaval

Realizada

Revisão e Renovação do GET

Realizada

Semana Académica 2015

Realizada

Criação do kit de caloiro e da Agenda Académica

Realizada

Barraquinhas 2015

Realizada

Caloirada aos Montes 2015

Realizada

Criação do Cartão Jovem Académico AAUTAD

Realizada (*)

Criação do Cartão Pousada da Juventude AAUTAD

Realizada (*)

Protocolo com o Dolce Vita Douro

Realizada (*)

Protocolo com o Teatro de Vila Real

Realizada (*)

Parceria Microsoft

Realizada (*)

Parceria Agência Abreu

Realizada (*)

Parceria com a plataforma Erasmus +

Realizada (*)

Parceria com a BlaBlaCar

Realizada (*)
Mobilidade, Acessibilidade e Transportes

Atividade

Estado

Revitalizar a disponibilidade de toda a frota

Realizada

Rever as condições em que se encontram todas as viaturas

Realizada

Apresentação de propostas de Acessibilidade à Reitoria

Realizada

Revisão dos seguros em vigor de modo a salvaguardar todos os

Realizada

seus utilizadores
Criação de uma plataforma online de requisição de veículos

A Realizar-se

Criar boletins de condução

Não Realizada

Disponibilizar bicicletas

A Realizar-se

Dinamizar o dia sem automóveis

Não Realizada
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Garantir os transportes Urbanos para Semana Académica e

Não Realizada

Caloirada aos Montes
Intervir nas condições de mobilidade da comunidade académica

Realizada

Criação de uma plataforma de boleias

Realizada

Carrinha da AAUTAD Adaptada

Realizada (*)
Politica Educativa

Atividade

Estado

Conferência: Estado do Ensino Superior

Não Realizada

Tertúlias Pré-ENDA

Realizada

Rescaldo ENDA

Realizada

Comemoração Dia Nacional do Estudante

Realizada

Combate ao atual valor da propina

Realizada

Comemoração 25 de Abril

Realizada

Conferência “Ensino Superior: as nossas lutas, as nossas vitórias”

Não Realizada

Reativação do Conselho Académico

Realizada

Candidatura CCJ

Realizada (*)

Candidatura CCIPDJ

Realizada (*)
Recreativas

Atividade

Estado

Final Miss e Mister 2014

Realizada

Final da Mostra do Caloiro 2014

Realizada

Arraial de Carnaval 2015

Realizada

Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Semana Académica

Realizada

2015
Aquisição de barracas para conceção

Realizada (*)

Divulgação do B.A.

Realizada

Festas solidárias

Realizada

Semana Académica 2015, que incluiu (Monumental Serenata,

Realizada

Missa e Bênção das Pastas, Baile Académico, Rally das Tasca/
Gastronómico, Cortejo Académico)
Arraial de Final de aulas 2015

Realizada

Semana das Barraquinhas 2015

Realizada

Mostra do Caloiro 2015

Realizada
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Concurso Miss e Mister 2015

Realizada

Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Caloirada aos

Realizada

Montes 2015
Caloirada aos Montes 2015

Realizada

Mega Magusto 2015

Não Realizada

Festa Final de 1º Semestre 2015

Não Realizada

Arraiais das Comissões das Residências 2015

Não Realizada

Saídas Profissionais
Atividade

Estado

Feira do Emprego e Empreendedorismo

Realizada

Plataforma On-line do Departamento

Não Realizada

Ciclo de Conferências de Empreendedorismo e Inovação

Não Realizada

I Orçamento Participativo AAUTAD

Realizada

Palestras e Workshops

Realizada

Quadro 10 - Síntese da realização das Atividades

Estado das Atividades
17%
15%
65%
3%

Realizada

A Realizar-se

Não Realizada

Realizada extra PA

Figura 1 – Síntese geral da realização das Atividades
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Atividades
Atividades propostas

108

Realizadas

84

A Realizar-se

4

Não Realizadas

20

Realizadas, mas não contavam no Plano de Atividades

22

Total Realizadas

110
Quadro 11 - Quantificação das atividades

Atividades relevantes
No quadro seguinte poderemos verificar uma síntese das atividades relevantes realizadas, a
realizarem-se e não realizadas. De salientar que estas atividades foram as propostas utilizadas
como bandeiras eleitorais para este mandato.
Atividades relevantes
Atividades

Estado

Combate ao atual valor da propina e abandono escolar

Realizada

Criação de Pack de Senhas para refeições na cantina, de forma a

Realizada

reduzir o custo
Orçamento Participativo

Realizada

Fixação de uma “Sala de estudo 24 horas”

A Realizar-se

Estatuto Agente Associativo para os dirigentes dos Núcleos

Realizada

Integrados e criação de uma conta bancária para esses mesmos
Núcleos
Disponibilização de bicicletas como meio de transporte dentro do

A Realizar-se

campus
Adaptação de um veículo da AAUTAD para pessoas com

Realizada

mobilidade reduzida
Construção de uma plataforma de boleias para estudantes da UTAD Realizada
Arraial de Final de Aulas

Realizada

Jornal da AAUTAD com uma equipa jornalística própria

Realizada

Instituição do concurso “Deita cá para fora!”, que premie a melhor Não Realizada
ideia de negócio
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Banco de voluntariado que permita aos estudantes colaborar com

Realizada

a AAUTAD
Fim-de-semana Radical

Não Realizada

Organização de uma “Gala do Desporto Universitário”

Realizada

Reativação do TUTRA (Teatro da Universidade de Trás-os-Montes e

Realizada

Alto Douro)
Quadro 12 - Síntese da realização das Atividades Relevantes

Estado das Atividades Relevantes
13%
13%

73%

Realizada

A Realizar-se

Não Realizada

Figura 2 - Síntese geral da realização das Atividades Relevantes

Atividades Relevantes
Realizadas

11

A Realizar-se

2

Não Realizadas

2

Total

15
Quadro 13 - Quantificação das Atividades Relevantes
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Ação Social
A cidadania, a solidariedade e o voluntariado são ações que exigem dos estudantes da UTAD
uma forte responsabilidade cívica e a execução de atividades que promovam estas ações é de
extrema importância. Desta forma, por ter a máxima consciência da relevância que este tipo de
atividades tem, a Associação Académica da UTAD promoveu e concretizou atividades de
voluntariado e solidariedade que mostraram o quanto a força dos jovens é imprescindível para
resolver muitos dos problemas de cariz social. De forma incansável lutou contra as
desigualdades sociais e o desprezo pelos nossos iguais.
Acompanhou-se também de perto e com enorme atenção os serviços do SASUTAD e através de
um diálogo de proximidade procurou-se inovar e melhorar as formas de reforçar a ação social
para os estudantes do ensino superior.
A AAUTAD encarregou-se assim, entre outras, da realização das seguintes atividades:


Criação da “Sala de Estudo 24 Horas”

Atividade com particular destaque pois foi uma das mais ambiciosas bandeiras eleitorais da
AAUTAD dedicando, deste modo, aos nossos estudantes, um espaço que lhes proporcionasse
condições e qualidade de estudo durante 24horas por dia. Atualmente a sala encontra-se já a
sofrer obras e prevê-se que num futuro próximo seja equipada com todo material necessário e
fique pronta para ser utilizada.


Pack de Senhas para refeições

Num diálogo constante com os Serviços de Ação Social da UTAD, a AAUTAD encontrou uma
entidade com uma visão de defesa dos interesses dos estudantes. Foi possível a partir do
passado dia 28 de setembro a compra de senhas de refeição no Centro de Cópia da UTAD (em
sistema de pré-aquisição) para utilização no Refeitório da Quinta de Prados. A utilização de
senhas dá acesso a uma linha prioritária (só senhas), com o intuito de vir a encurtar os tempos
de espera nos serviços de refeição.


Promoção e concretização da campanha “Não dês tampa a esta causa”

A AAUTAD conseguiu reunir cerca de trezentos Quilos de tampinhas ao longo do último ano, no
âmbito de uma campanha de solidariedade social desenvolvida pelo departamento de ação
social desta associação. As tampinhas foram recolhidas nos diversos edifícios da academia,
contando para isso com a colaboração dos alunos, docentes e funcionários. Sendo também feita
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em alguns locais da cidade. Neste caso, as tampinhas foram entregues a Nuno Matos, pai de
Afonso, um menino de sete anos, trigémeo, que nasceu prematuro e com paralisia cerebral.


Recolha de bens essenciais, livros e brinquedos

Foi uma atividade de enorme relevância em que a Associação de Solidariedade Social Via Nova
e a Valedeste - Cooperativa de Solidariedade Social receberam centenas de artigos que foram
recolhidos numa campanha levada a cabo pela AAUTAD, em colaboração com os núcleos de
estudantes de Serviço Social e Educação Básica e a Valedeste. Esta recolha incidiu sobretudo em
material escolar, brinquedos, vestuário e peças desportivas, num esforço concentrado para
apoiar as crianças e jovens mais carenciadas no início do ano letivo 2015/2016. A AAUTAD
contou com a colaboração de estudantes, restante comunidade académica e vila-realenses que
participaram nesta iniciativa onde todos se uniram por um grande gesto de solidariedade. O
material recolhido foi entregue a duas organizações solidárias, sendo repartido tendo em conta
as especificidades das crianças e jovens para as quais as duas instituições trabalham.


Curso de Língua Gestual Portuguesa

Com o intuito de proporcionar ainda mais uma forma de comunicação diferente mas
fundamental na nossa sociedade foram realizados mais dois cursos para além do Nível II que
estava proposto no Plano de Atividades, um de Nível I e outro de Nível III.


Dia do Idoso e da Música;

A AAUTAD em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real levou a cabo a atividade “Um Olá
com Música” que consistiu em levar uma tuna (TAUTAD) aos vários lares de Vila Real,
proporcionando uma momento diferente e reconfortante para todos os que neles vivem.


Realização de Dádiva de Sangue em dois momentos ao longo do ano, para
consciencializar toda população de um dever cívico que está ao nosso alcance com um
simples gesto



Organização da Feira da Saúde e do Bem-estar que teve como o mote promover no ser
humano a prática de exercício físico e a consciencializa-lo para um estilo de vida
saudável



Certificação e divulgação das habitações
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Apoio a Núcleos e Secções
O departamento de Apoio a Núcleos e Secções incide numa interação constante com os núcleos
e secções da UTAD de forma a permitir identificar problemas e dificuldades existentes
colmatando-as sempre que possível.
No mandato de 2015, a AAUTAD apresentou uma proposta aos Serviços Académicos e à Reitoria
da UTAD na vista da concessão de estatuto de dirigente associativo aos núcleos/secções ativas
na AAUTAD, tendo este sido aprovado pelos mesmos.
O departamento de Apoio a Núcleos e Secções continuou a reunir periodicamente na sede da
AAUTAD para que o contacto entre as organizações estivesse cada vez mais fortalecido, e onde
pudesse analisar a situação de cada um, identificando os seus pontos fortes e fracos e quais as
suas potencialidades e objetivos.
A AAUTAD teve desde sempre o objetivo de profissionalizar cada vez mais o trabalho dos
núcleos/secções criando uma base de dados onde contivesse informação relativa aos membros,
para que o contacto entre as duas entidades estivesse facilitado e promoveu ainda uma
formação dirigida para os membros dos núcleos e secções com a finalidade de preparar e
melhorar o trabalho de cada um.
Uma das metas deste Departamento foi desde sempre garantir o auxílio às atividades propostas
quer pedagógicas quer extra pedagógicas pelos Núcleos e Secções, promovendo-as de forma a
ter o maior sucesso possível.

Apoio ao Estudante
Criado por esta direção da Associação Académica da UTAD, o departamento do Apoio ao
Estudante surge de forma imperativa com o propósito de dar resposta aos anseios e problemas
que se atravessam no percurso dos alunos.
Exige-se deste departamento que trabalhe em todo o espectro, de forma a chegar a toda a
comunidade estudantil.
Como tal, o departamento do Apoio ao Estudante atuou nos mais variados campos:


Criação da Linha SOS para receção de problemas dos estudantes

Fomos desta forma uma AAUTAD de portas abertas para receber pessoalmente os problemas
dos estudantes, tratando-os e encaminhando-os. Assim como em fazer o mesmo através da
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linha SOS criada neste mandato, onde os estudante puderam divulgar os seus problemas de
forma anónima.


Perceção dos motivos que conduzem ao Abandono Universitário

Para além de se perceberem os motivos que conduzem ao abandono do Ensino Superior houve
também uma atuação neste contexto com a UTAD e com o Movimento Associativo Estudantil
Nacional de onde saíram propostas concretas deste para combater o abandono escolar.
Procedeu-se à criação de medidas que foram posteriormente aprovadas em sede de ENDA
(Encontro Nacional de Direções Associativas). Uma medida que foi aprovada na anterior
legislatura foi a de as bolsas saírem num dia fixo.


Divulgação da missão deste departamento e das competências da excelentíssima
Provedora do estudante a toda a Academia e também divulgação da plataforma
anónima através de cartazes afixados pelos vários edifícios da UTAD e presença
constante nas matrículas para o ano letivo 2015/2016



Reabertura da cantina de Codessais



Contacto direto com as comissões de gestão das residências



Criação de um horário de atendimento ao aluno



Acordo com os SASUTAD com o intuito de encaminhar os estudantes com problemas
financeiros para estes serviços



Reuniões com a Provedora do Estudante para uma maior articulação na resolução de
problemas dos alunos e das infraestruturas

Comunicação e Imagem
Um crescente processo de comunicação foi o ponto mais visível deste mandato, que não passou
indiferente a ninguém dado a quantidade de informação útil e diária, que foi lançada no decorrer
deste, informação, esta que se mostrou de extrema eficácia e eficiência, permitindo assim
atingirem-se resultados históricos a todos os níveis, e com resultados a vista de todos dado que
todos os públicos que se pretendiam alcançar foram alcançados.
Para tal este departamento realizou:


Uma contínua cooperação e partilha de informação de todas as atividades e processos
que surgiam de todos os outros departamentos



A criação de um Website completamente novo e acessível a todos, tornando este mais
uma ferramenta de peso de comunicação
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Partilha contínua de toda a informação nas redes sociais aumentando assim o número
de visitas na página de Facebook



Criação do novo jornal da AAUTAD (Capa Negra), que contou com uma equipa
jornalística, na qual qualquer membro da academia poderia fazer parte, este foi feito e
estruturado e feito com um jornalismo ético e transparente



Recrutamento de uma equipa de voluntários



Abrindo mais uma vez as portas da AAUTAD, elaborou-se o 1ºConcurso do Cartaz da
Semana Académica

Sendo a comunicação a base da ligação com toda a academia, foi clarividente os padrões de
sucesso e qualidade, que foram atingidos a nível deste departamento.

Cultural
Sendo que a Cultura deverá ser sempre um dos principais motes da vida de qualquer estudante,
sendo a base de orientação para uma sociedade mais sábia e capaz de perceber para além do
palpável, esta não foi assim esquecida pela AAUTAD.
Apoiando-se no seu Departamento Cultural, forneceu ao estudante um painel diversificado de
atividades, nunca esquecendo assim a cidade de Vila Real e a sua gente. Atividades estas que
foram:


Campanha de Bookcrossing, projeto que visa a incentivo de leitura a toda a comunidade
Vilarealense



Reativação do TUTRA, um dos pontos altos do mandato, após anos de paragem foi
estritamente necessária a reativação de um dos marcos culturais da nossa região e que
tanto pode dar a quem o constitui



Semana Cultural 2015, na qual foi integrada um leque de atividades a ela adjacentes:
realização de uma tarde de Cine-Café, atuação das várias Secções culturais da AAUTAD
em vários museus da cidade, realização de concursos (Contos de uma Alma Emprestada
(escrita criativa) e Para cá do Marão (fotográfico)), workshops (Rádio e Dança), provas
de vinhos, tertúlias acerca da cultura Transmontana bem como um espetáculo de magia
e fogo e a realização de vários concertos (Raphia, Grupo de Fados e Manuel João Vieira)



Realização de festas temáticas (em conjunto com o Departamento Recreativo)



Apoio e acompanhamento a todas as secções culturais da AAUTAD



Rally Gastronómico (parceria com Departamento Recreativo e integrado na Semana
Académica 2015)
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Em suma pode-se dizer que a proposta de difusão de Cultura por toda a cidade foi alcançada e
conseguiu-se ainda perceber o que ainda se pode fazer para uma maior difusão desta bem tão
essencial para o ser Humano.

Desporto
O Departamento Desportivo da AAUTAD é o órgão responsável pela organização e dinamização
do desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, seja a nível competitivo ou
recreativo. De uma forma cada vez mais significativa pretende incutir aos alunos da nossa
academia a prática desportiva que vemos como fundamental, não só para desenvolvimento
pessoal mas também para a formação académica e criação de um estilo de vida saudável. A
atividade desportiva fomenta o espírito de entreajuda, a noção do trabalho em equipa e
promove um convívio saudável.
A AAUTAD encarregou-se assim, entre outras, da realização das seguintes atividades:


Candidatura e Organização dos Campeonatos Nacionais Universitários por Equipas

De 9 a 12 de dezembro, seis modalidades estiveram em prova em Vila Real nas suas vertentes
de equipas.
Nave dos Desportos da UTAD (Ténis de Mesa, Badminton e Kickboxing), Pavilhão dos Desportos
de Vila Real (Xadrez), Café BlackWhite (Bilhar Pool Bola 8) e Kartódromo de Vila Real (karting),
foram as instalações do evento referido. Passaram por Vila Real mais de 250 atletas e
treinadores numa competição onde a AAUTAD conseguiu os seguintes resultados: 3.º lugar Ténis
de Mesa Feminino; 2.º lugar Bilhar Pool Bola 8; 4.º lugar Xadrez (mesmos pontos que 3.º); 3.º
lugar Kickboxing -69kg Masculino; 5.º lugar Kickboxing Coletivo Masculino.


IV Gala de Desporto AAUTAD

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) realizou a
IV Gala de Desporto Universitário, que visou agradecer e distinguir todos os elementos que
fazem parte da equipa desportiva desta Associação.
Substanciando que todos os elementos das secções desportivas foram valorizados pelo trabalho
desenvolvido ao longo do último ano, a AAUTAD entregou seis prémios que distinguiram,
nomeadamente, a melhor modalidade, o melhor treinador, o melhor atleta masculino e a
melhor atleta feminina, tendo ainda sido entregues o prémio de mérito desportivo e o galardão
prestígio.


Campeonato Mundial Universitário de Corfebol 2018
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No passado mês de Setembro a Associação Académica da UTAD apresentou pela primeira vez
na sua história uma candidatura a um evento Internacional de Desporto Universitário, o Mundial
de Corfebol 2018.
Hoje vemos reconhecido esse trabalho e esforço com a atribuição, feita pela FISU, desta
candidatura à Associação Académica da UTAD à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
e à Cidade de Vila Real.
Começamos com pouco mais do que nada, mas a dedicação o esforço e a nossa resiliência levounos a sair à rua, a reunir consensos e apoios e a mostrar que de facto, "Não há nada como o
sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã".


Contrato Programa Desporto Universitário

Foi assinado também na Gala de Desporto um contrato-programa, que envolve também os
Serviços Sociais da UTAD, e que vai permitir o financiamento direto do desporto universitário, a
nível das competições formais nacionais e internacionais, possibilitando um maior apoio
desportivo e organizativo aos atletas, que assim poderão alcançar melhores resultados
desportivos.

Marketing
O Departamento de Marketing esteve em constante interação com todos os restantes
departamentos, tendo importante relevância na dinâmica financeira da Associação Académica
da UTAD. Este departamento garantiu uma boa relação existente entre a AAUTAD e a região
envolvente, principalmente com o seu tecido empresarial tornando-a numa referência na região
transmontana.
Algumas das atividades levadas a cabo pelo departamento de Marketing estão abaixo
discriminadas:


Criação do Cartão Jovem Académico da AAUTAD

Apesar de não estar evidenciada no Plano de Atividades para o mandato de 2015, esta foi uma
das iniciativas com mais adesão e destaque. O Cartão Jovem Académico da AAUTAD foi uma
iniciativa da Associação Académica que visa responder às necessidades dos seus associados no
seu quotidiano nos mais diversos níveis - mobilidade, cultura, desporto e lazer. Reduções,
descontos e até isenções estão igualmente incluídos neste cartão. Das principais vantagens do
Cartão Jovem Académico destacam-se os descontos nos habituais eventos da academia, como
a Caloirada aos Montes, Semana Académica e UTAD em Maré Alta, bem como, descontos com
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os parceiros locais que possuam protocolo com a associação estudantil. A lista é extensa quanto
aos variados serviços (Consultar o GET) que juntos proporcionam 120 vantagens diferentes só
na Cidade de Vila Real. Com Cartão Jovem Académico da AAUTAD chegam também outras
70.000 vantagens a nível internacional e cerca de 7.000 a nível nacional para todos os
associados.


Revisão e Renovação do GET (Guia do Estudante Transmontano)

Sem dúvida uma das atividades com maior destaque deste departamento. Onde se procedeu à
revisão de todos os colaboradores do GET já existente de modo a renovar os descontos e os
acordos. Introduziram-se novos estabelecimentos que ainda não estavam integrados no GET.
Foi criada uma plataforma onde está disposta toda a informação referente ao GET. A imagem
do GET foi também ela renovada. E ainda foram evidenciados todos os locais onde existe GET
para que quem usufrui do Cartão Jovem Académico saiba onde pode aceder aos descontos.


Protocolo com grandes instituições

A celebração de protocolos de parceria com o Dolce Vita Douro e com o Teatro de Vila Real
proporcionam aos associados da AAUTAD vantagens, essencialmente, a nível cultural. Por um
lado, a parceria criada com a administração do Dolce Vita Douro contempla descontos nos
bilhetes de cinema. Já no que concerne à parceria com o Teatro de Vila Real, de entre todos os
benefícios destaca-se o desconto de 50% em nos espetáculos assinalados na agenda com o
símbolo do Cartão do Teatro.


Criação do kit de caloiro e da Agenda Académica

O Kit de Caloiro, a divulgação e a promoção do Cartão Jovem Académico com a vantagem do
GET teve um enorme sucesso junto da comunidade estudantil que ingressou em 2015 na UTAD.
No que concerne à agenda académica procedeu-se à restruturação da agenda académica por
forma a criar uma agenda mais formal e direcionada a toda a academia, abordaram-se os
colaboradores que ainda não integravam os pacotes que incluem a publicidade na agenda
académica e abordaram-se também os colaboradores de forma a saber que tipo de publicidade
pretendiam na agenda (aba direita lateral, pagina completa ou meia pagina).


Criação de pacotes de publicidade para Mostra do Caloiro/Carnaval, Semana
Académica, Barraquinhas e Caloirada aos Montes por forma a cativar a adesão dos
colaboradores
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Colaboração na elaboração dos vídeos publicitários dos estabelecimentos para a
Semana Académica



Recolha patrocínios de todos os colaboradores do GET através dos pacotes criados



Nas barraquinhas 2015 abordaram-se os colaboradores que não estavam integrados nos
pacotes anuais oferecidos de modo a aderirem ao patrocínio apenas deste evento cuja
publicidade será efetuada apenas através de tarjas

Mobilidade, Acessibilidade e Transportes
O departamento de Mobilidade, Acessibilidade e Transportes assenta em três pilares
fundamentais, tendo-se debruçado desde cedo para a realização de todas as atividades a que se
propôs.
Na questão da Mobilidade sentimos que esta seria uma das bandeiras fundamentais para o seu
mandato, assim, a AAUTAD em conjunto com a reitoria viram a ambição sustentável de
concorrer a um programa do governo denominado "Ubike". Financiado através de fundos
internacionais para disponibilização de bicicletas elétricas e convencionais, promove a adoção
de hábitos de mobilidade mais sustentável onde o campus da UTAD é um palco tão favorável.
A Associação Académica da UTAD teve ainda uma aposta muito importante nas questões de
Acessibilidade, mantendo assim um contacto interventivo com o reitor da nossa academia
sensibilizando-o dos problemas existentes em alguns locais do Campus, os quais foram
solucionados ou estão a ser solucionados. Ficando nos mais diversos edifícios.
Candidatura ao concurso BPI capacitar com o objetivo de adquirir um veículo usado para a
AAUTAD e adapta-lo para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, obtendo um
resultado negativo no dia 3 de Dezembro de 2015.
Por fim e não menos importante, os transportes foram um dos grandes focos do departamento,
onde revitalizou a disponibilidade de toda a frota a todo e qualquer aluno, núcleo ou secção
assim que se justificasse, reviu todas as condições em que as viaturas se encontravam para que
se ofereça todas as condições de conforto adequadas a todos os utilizadores.
Foi assinado ainda um protocolo com a "BlaBlaCar" providenciando assim uma plataforma de
boleias quer dentro de Vila Real quer fora dela, podendo assim os estudantes da UTAD utiliza-la
facilmente reduzindo os custos das suas deslocações e promovendo hábitos amigos do
ambiente.
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Politica Educativa
Sendo a intervenção política uma das missões chave, da Associação Académica da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, encaramo-la durante este mandato como prioritária. A nossa
ação nesta área, foi sempre assente numa visão estratégica sobre aquilo que pretendemos para
os nossos Estudantes, para a nossa Universidade e para o Ensino Superior. Nesse sentido o
Departamento de Política Educativa surgiu como departamento de apoio à Presidência na sua
atividade de representação dos estudantes transmontanos, criando espaços de debate e
sessões de esclarecimento sobre o ensino superior e respetiva contextualização política.
A AAUTAD encarregou-se assim, entre outras, da realização das seguintes atividades:


Candidatura ao CCJ e CC IPDJ

Durante o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos (ENDA), realizado de 12 a 13 de
dezembro na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto André Coelho, Presidente da
Associação Académica da Universidade de Trás os Montes e Alto (AAUTAD) foi eleito
representante dos estudantes do ensino superior no Conselho Consultivo do Instituto Português
do Desporto e Juventude e no Conselho Consultivo da Juventude.


Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior (RABEEES)

Com a publicação do novo RABEEES destacam-se algumas das seguintes alterações introduzidas
no Novo Regulamento (Anexo ao Despacho nº 7031-B – B/2015 de 24 de Junho de 2015):
a) Condições de atribuição de bolsa de estudo - É condição de elegibilidade o aluno estar inscrito
num mínimo de 30 ECTS, salvo nos casos em que se encontre a finalizar o curso ou não se possa
inscrever num mínimo de 30 ECTS por a isso obstarem as normas regulamentares referentes à
inscrição na tese, dissertação, projeto ou estágio de curso (alínea d) artigo 5º);
b) A alteração do valor do rendimento per capita abaixo do qual os estudantes são elegíveis para
atribuição de bolsa de estudos. O limiar de elegibilidade foi alterado de 14 vezes o valor do
Indexante dos Apoios Sociais (IAS) acrescido do valor da propina máxima dos cursos de
licenciatura do ensino superior público, para 16 vezes o valor do IAS acrescido do valor da
referida propina (alínea g), do artigo 5º), ou seja, passa a ser elegível, cumprindo as restantes
condições, o estudante que tiver uma capitação anual inferior a 7.770.99€;
c) Estudantes que mudaram de curso – não se aplica o requisito fixado na alínea e), do artigo 5º,
se no ano letivo a que o mesmo se refere, o requerente não beneficiou da atribuição de bolsas
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de estudo (alínea b), artigo 8º), isto é, não se aplica a condição de aproveitamento desde que o
aluno não tenha beneficiado de bolsa de estudo no último ano de frequência do curso anterior;
d) Atribuição de um mês adicional de complemento de alojamento (11º. mês) aos bolseiros
deslocados, quando for comprovadamente demonstrada essa necessidade (nº 6, do artigo 19º
e alínea b) do artigo 20º);
e) A consideração, por razões de justiça relativa, de parte dos lucros da empresa no cálculo do
rendimento do agregado familiar, quando alguns dos seus membros detenha uma participação
em sociedade por quotas, (nºs 2 e 3 do artigo 37º);
f) A aprovação, anual, de um calendário, que fixe a data em que, em cada mês, são pagas as
bolsas de estudo (nº 2), artigo 54º).


Manutenção do Valor da Propina

A AAUTAD sempre defendeu a diminuição do valor da propina, por motivos como a dificuldade
financeira da maioria dos estudantes da academia, assim como também para servir de incentivo
à candidatura de mais alunos, no entanto, a manutenção da propina nos 1019 euros é
considerada fundamentada, tendo em conta a necessidade de alimentar o Fundo de Apoio
Social (FAS), que foi criado há dois anos e que subsiste com o montante de vinte euros por cada
propina anual.


Regime de Prescrições

A Associação Académica da UTAD foi um agente ativo e preponderante para a resolução do
regime de prescrições que entrou em vigor no início do ano de 2015 na UTAD. Consideramos
fundamental o ajustamento da medida à realidade que vivemos e a defesa intransigente dos
estudantes entendendo que as medidas sugeridas pela AAUTAD e aplicadas pela Reitoria foram
de encontro ao superior interesse dos estudantes.


Tertúlias Pré-ENDA e Rescaldo do ENDA

Consideramos desde início serem atividades fundamentais a desenvolver no seio da academia
aproximando dessa forma os estudantes da Associação Académica naquela que seria a sua
intervenção política.

Recreativas
Fazendo jus ao seu estatuto de maior associação recreativa da região de Trás-os-Montes e Alto
Douro, houve necessidade de uma enorme aposta nesta área querendo assim a AAUTAD,
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abraçar toda a área transmontana nas suas atividades, contando para isso com o apoio e ajuda
da comunidade estudantil que representa, conseguindo com isto promover a interação entre
ambas.
Sendo então a área recreativa um rosto vincado da AAUTAD, foi levado a cabo um amplo leque
de atividades tal como se pode verificar no Quadro 10. No entanto, entre essas atividades, é de
salientar alguns marcos importantes que foram atingidos no decorrer destas como exemplos
temos:


Das maiores enchentes de sempre nas atividades Final da Mostra do caloiro 2014/
Arraial de carnaval 2015, atingida assim no caso da Final da Mostra 2015, com a forte
aposta em artistas focados num público mais alternativo que permitiu uma forte adesão
do público em geral (cidade de Vila Real e comunidade estudantil).



O enorme sucesso que foi atingido com a Semana Académica 2015, em que houve uma
escolha imponente de todos os artistas, conseguindo assim um cartaz extremamente
diversificado e abrangente, para assim agradar a todos os públicos existentes, contado
com grandes nomes da música nacional e internacional. Como prémio desta aposta,
deu-se a tão prazerosa nomeação da nossa Semana Académica 2015 para melhor
festival académico nacional na gala do Portugal Festival Awards 2015, competindo assim
contra grandes festivais como a o Enterro da Gata em Braga, a Semana Académica de
Lisboa e o vencedor da prova Queima das fitas de Coimbra.
Para acrescentar ainda e aumentando assim os padrões de qualidade da atividade foi
imposto em comunhão com o mítico Rally das Tascas, o Rally gastronómico, Rally este
proposto pelo Departamento Cultural da AAUTAD.



Um novo conceito em relação a atividade denominada de Semana das Barraquinhas
2015, atividade esta que conta como um marco histórico da AAUTAD e com papel
fundamental na integração dos novos alunos, esta sofreu uma restruturação que se
baseou na implementação de dias temáticos ao longo da semana (Flower Power, Rock,
música Brasileira e Pimba foram os temas escolhidos) havendo assim uma aposta de
artistas da zona de Vila Real que se destacavam em cada estilo.



O aumento dos níveis de Segurança, este marco foi atingido no decorrer da atividade
Caloirada aos Montes 2015. Este foi conseguido através de uma aposta que não estava
visada no plano de Atividades que esta direção da AAUTAD se propôs a fazer, que se
baseou na aquisição de novas estruturas (leia-se barracas de cursos/núcleos/secções),
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para que estes finalmente possam trabalhar com toda a segurança, aumentando assim
a confiança e organização de todos que trabalham nelas;
Em modo de conclusão as atividades recreativas elaboradas foram um autêntico
sucesso, sendo este espelhado não só no agrado de todos os elementos da AAUTAD,
mas também no agrado que todo o público-alvo, nos fez questão de fazer chegar.

Saídas Profissionais
O desemprego jovem apresenta-se hoje em dia como uma das principais preocupações dos
jovens portugueses e os estudantes da UTAD não são exceção. Este departamento teve como
intenção aproximar os nossos estudantes do mercado de trabalho e fomentar a prática do
empreendedorismo, quer na academia, quer a nível nacional.
Para dinamizar e promover a dinâmica do departamento realizou-se, entre outras, as seguinte
atividades:


Feira do Emprego e Empreendedorismo



Parceria com o GAIVA e com a USC (UTAD Solutions Consulting) na colaboração em
atividades realizadas em conjunto entre a AAUTAD e cada uma das entidades
mencionadas



I Orçamento Participativo promovido pela AAUTAD

A Associação Académica da UTAD lançou o primeiro orçamento participativo da sua história, um
plano que integrado na estratégia global desta direção, que tem vindo a apostar no reforço da
participação dos estudantes nos processos de decisão e gestão da mesma.
O processo baseou-se na abertura de um concurso, destinado em exclusivo aos estudantes da
academia transmontana, que apresentaram um projeto, no valor global de mil euros, que
posteriormente foi analisado e levado a votação.
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Considerações Finais
O Desafio era grande, a vontade também. A forma como encaramos os desafios neste mandato
demonstra também a nossa capacidade de nos batermos por eles. Nele abrimos um novo
capítulo na história da Associação Académica da UTAD. Hoje, a aprovação deste relatório de
atividades reflete o reconhecimento no trabalho desenvolvido. Trabalho este realizado, com a
experiência dos mais diversos percursos passados e, principalmente com a vontade de
querermos fazer mais e melhor, com a vontade de sermos Associação Académica a tempo
inteiro, de uma forma organizada, cuidada, séria e responsável. Administrando sempre com
rigor e transparência uma Associação que já faz parte da História desta Cidade. E é também por
isso que assumimos no início do mandato o compromisso de fazer por cumprir o Plano de
Atividades e apresentamos aqui o Relatório de Atividades que reflete isso mesmo,
salvaguardando que este documento é apreciado e votado em Assembleia Geral de Alunos
convocada para o efeito, não atropelando a democracia e prezando a clareza.
A Direção da AAUTAD agradece a confiança depositada e colaboração dos seus parceiros ao
longo de todo o mandato e sublinha a vontade de juntos continuarmos a construir uma
Associação Académica, mais dinâmica, mais inclusiva e interventiva, sempre assente nos seus
valores e focada naquelas que são as suas missões.
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