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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
7300 estudantes matriculados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Com 29 anos
de existência a AAUTAD rege-se pelos princípios da democraticidade, da independência, da autonomia,
da cidadania e da promoção dos direitos humanos, conforme estipulado estatutariamente. 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 2017.
Apresentamos assim um Relatório de Atividades transversal a todos os elementos da AAUTAD,
devidamente organizado e que conta com os contributos de onze Departamentos e de um Gabinete,
merecendo toda 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 Local, como também no contexto Regional e Nacional.
A AAUTAD sente-se, hoje, capaz de fazer um relatório de atividades fiel, transparente, justo,
honesto, coerente e imparcial que retrata todo o orçamento feito no início do ano de 2017.
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Caracterização da AAUTAD
Regida pelos princípios gerais do movimento associativo - Democracia, Independência e
Representatividade - a Associação Académica de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) foi fundada a
24 de Fevereiro de 1988, ficando sediada na Quinta dos Prados, em Vila Real, no campus da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ao longo dos anos encontrou a sua razão de ser na defesa
dos interesses desta academia e no assumir de um compromisso sério e prioritário com os estudantes que
representa, acompanhando-os de forma sempre atenta, cuidada e preocupada. Essa proximidade com a
academia é um dos pilares fundamentais desta Associação Académica e aquilo por que todos os dias os
seus dirigentes trabalham para conquistar.
O diálogo horizontal, a discussão e o debate, surgiram como reflexos naturais daquela que é a
nossa visão de uma associação de estudantes, para os estudantes e com os estudantes. Fomos por isso fiéis
ao nosso compromisso de ouvir toda a gente, de debater com toda a gente e de abrir as portas a todos os
que queiram connosco colaborar.
A AAUTAD ao longo destes anos tem procurado defender os interesses desta Academia, de
acordo com os seus objetivos globais:
✓ Defender intransigentemente uma universidade democrática, inserida na sua comunidade;
✓ Contribuir para a formação dos estudantes da UTAD, através do fomento de atividades de
índole cultural, pedagógico, desportivo e político-social;
✓ Representar globalmente os estudantes da UTAD e defender seus interesses, objetivos,
reivindicações e posições;
✓ 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;
✓ Promover a formação física e cultural dos estudantes;
✓ Criar atividades que incentivem as relações humanas e comunitárias;
✓ Estreitar a ponte entre a instituição e a cidade naquilo que queremos que seja uma
Univer“cidade”;
✓ Assegurar e incrementar o funcionamento de serviços de apoio à atividade escolar da UTAD;
Defender, Contribuir, Representar, Participar, Intervir, Promover, Criar, Estreitar e Assegurar
são o núcleo basilar daquilo que é o dia-a-dia desta Associação Académica.
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Órgãos Sociais
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 14 de novembro de
2016. Eleitos todos os anos por votação universal, exercida pelos estudantes da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, segue à frente nomeada a lista que constituiu estes mesmos
Órgãos do mandato prestes a terminar:

Mesa de Assembleia Geral
Cargo

Nome

Curso

Presidente

João Lage

Eng.ª Agronómica

1º Secretário

Ana Sofia Trigo

Ciências da Comunicação

2º Secretário

Pedro Santos

Ciência Alimentar

Quadro 1 – Membros da Mesa de Assembleia Geral

Conselho Fiscal
Cargo

Nome

Curso

Presidente

Carlos Peixoto

Eng.ª Eletrotécnica

Vice-Presidente

Álvaro Jácome

Eng.ª Zootecnica

1º Secretário

Catarina Fernandes

Serviço Social

2º Secretário

Amílcar Martins

Biologia

5

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO – ANO 2017

Relator

Paulo Cunha

Educação Básica

Quadro 2 – Membros do Conselho Fiscal

Direção
Cargo

Nome

Curso

Presidente

António Vasconcelos

Gestão

Administrador Financeiro

Sofia Quintela

Gestão Empresarial

Vice-Presidente Adjunto

Rui Monteiro

M. Ciências Económicas

Vice-Presidente

Ana Margarida Barreira

M. G. Serviços de Saúde

Vice-Presidente

Gonçalo Diniz

Engª Agronómica

Vice-Presidente

Pedro Castro

M. Ciências do Desporto

Cargo (Vogais)

Nome

Curso

Política Educativa

Fábio Freitas

Medicina Veterinária

Desporto

Miguel Brito

Ciências do Desporto

Recreativas

Tiago Aniceto

Engenharia Informática

Miguel Morgado

Bioquímica

Cultural

Sara Teixeira

Ciências Económicas

Ação Social

Maria Beatriz Lopes

Psicologia

6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO – ANO 2017

Daniela Esteves

Enfermagem

Apoio ao Estudante

Ana Freire

Eng.ª Biomédica

Marketing

Silvério Pinheiro

Gestão

Ana Lúcia

Economia

José Pinheiro

Ciências da Comunicação

José Miranda

Comunicação e

Comunicação e Imagem

Multimédia
Apoio a Núcleos e Secções

João Zamith

Genética e Biotecnologia

Formação Pedagógica e Profissional

Amanda Ferry

Línguas e Relações
Empresariais

Mobilidade, Acessibilidade e

André Augusto

Eng.ª Mecânica

Transportes

Quadro 3 - Membros da Direção

Secções Culturais da AAUTAD
Sigla

Nome

Estado

NEPA

Núcleo Estudos Proteção do Ambiente

Ativo

Vibratuna

Vibratuna - Tuna Feminina

Ativo

TAUTAD

Tuna Académica da UTAD

Ativo

TUCHA

Tuna Universitária de Chaves

Inativo

TUTRA

Teatro Universitário de Trás-os-Montes

Ativo
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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

Inativo

Basquetebol Feminino

Ativo

Futebol 11

Ativo

Futvolei

Inativo

Futebol de Praia

Inativo

Futebol de 7 Masculino

Ativo

Futebol de 7 Feminino

Ativo

Futsal Masculino

Ativo
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Futsal Feminino

Ativo

Voleibol Feminino

Ativo

Rugby 7 Masculino

Inativo

Rugby 7 Feminina

Inativo

Ténis

Inativo

Ginástica

Ativo

Natação

Ativo

Esgrima

Inativo

Artes marciais (Taekwondo, Karaté e Kickboxing)

Ativo

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

Ativo

Escalada

Inativo

Esqui Alpino

Inativo

BTT

Inativo

Orientação

Inativo

Ténis de Mesa

Ativo

Xadrez

Ativo

Karting

Inativo

Voleibol Masculino

Ativo
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Andebol Feminino

Inativo

Judo

Ativo

Polo Aquático

Ativo

Canoagem

Inativo

Grupo de Montanhismo

Inativo

Paintball

Inativo

Badminton

Inativo

Bilhar Pool Bola 8

Inativo

Bridge

Inativo

Quadro 5 - Estado das Modalidades Desportiva da AAUTAD

Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
Sigla

Nome

Estado

NED

Núcleo de Estudantes de Desporto

Em processo de
ativação

ADNGB

Núcleo de Alunos de Genética e

Inativo

Biotecnologia
NEL

Núcleo de Estudantes de Línguas

Inativo

NUPSI

Núcleo de Estudantes de Psicologia

Em processo de
ativação
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NEMEC

NEUTAD

Núcleo de Estudantes de Engenharia

Em processo de

Mecânica

ativação

Núcleos de Estudantes de Engª

Ativo

Eletrotecnia e de Computadores
NEEC

Núcleo de Estudantes de Engª Civil

Inativo

NEB

Núcleo de Estudantes de Biologia

Inativo

NECM

Núcleo de Estudantes de Comunicação e

Em processo de

Multimédia

ativação

NEEZ

Núcleo de Estudantes de Engª Zootécnica

Ativo

NAEC

Núcleo de Alunos de Economia

Inativo

NEE

Núcleo de Estudantes de Enologia

Inativo

NECA

Núcleo de Estudantes de Ciência

Inativo

Alimentar
NEBioq

Núcleo de Estudantes de Bioquímica

Inativo

NEBG

Núcleo de Estudantes de Biologia e

Inativo

Geologia
NAP-UTAD

Núcleo de Estudantes de Arquitetura

Inativo

Paisagista
NEEngB

NEAMB

Núcleo de Estudantes de Engenharia

Em processo de

Biomédica

ativação

Núcleo de Estudantes de Engenharia do

Inativo

Ambiente
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NEBE

Núcleo de Estudantes de Bioengenharia

Inativo

NESS

Núcleo de Estudantes de Serviço Social

Inativo

NEGE

Núcleo de Alunos de Engenharia de

Inativo

Energias
NEG

Núcleo de Estudantes de Gestão

Ativo

NEAGRO

Núcleo de Estudantes de Engenharia

Em processo de

Agronómica

ativação

Núcleo de Estudantes de Engenharia

Em processo de

Informática

ativação

NEI

Quadro 6 - Estado dos Núcleos Autónomos de Cursos Integrados

Nota: A Direção da AAUTAD continuará a prestar todo o apoio necessário na
reativação e integração dos demais núcleos e secções, mediante a receção e apreciação,
pelos órgãos competentes, de todos os documentos necessários e estipulados
estatutariamente.
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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 Martins;
- 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

1627

Funcionários

4

Atletas

301 (267 universitários - 34 federados)
Quadro 8 - Pessoas da AAUTAD

Secções
Desportivas

17

Culturais

5
Quadro 9 - Secções da AAUTAD
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Departamentos
A atividade da Direção da Associação Académica da UTAD, no mandato de 2017,
organizou-se por onze departamentos e um gabinete, de acordo com a sua área de intervenção e
apoiando-se numa estrutura alargada de colaboradores que planejam 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 e gabinete:
➢ Ação Social;
➢ Apoio a Núcleos e Secções;
➢ Apoio ao Estudante;
➢ Comunicação e Imagem;
➢ Cultural;
➢ Desporto;
➢ Formação Pedagógica e Profissional;
➢ Marketing;
➢ Mobilidade, Acessibilidade e Transportes;
➢ Política Educativa;
➢ Recreativas;
➢ Gabinete de Inclusão Social.
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Ação Social
Atividades

Estado

Dádiva de Sangue e Recolha de medula Óssea

Realizada

Feira da Saúde e do Bem-estar

Realizada

“Menos olhos que barriga”

Realizada

Certificação e divulgação das habitações, através da

Realizada

plataforma habitabilidade da AAUTAD
Acompanhamento direto com as comissões de residências

Realizada

Recolha de bens essenciais (alimentos, roupa, livros, etc.) e

Realizada

material escolar para posterior entrega a instituições
Promover e alargar o voluntariado

Realizada

Atualizar o site/plataforma da Ação Social com informações

Realizada

acerca de Voluntariados
Apresentar a UTAD à terceira idade, aos alunos da pré-

Não realizada

escola, ensino básico e secundário através de várias
dinâmicas realizadas
“Não dês tampa a esta causa”

Realizada

Acompanhamento direto com os Serviços de Ação Social

Realizada
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Desenvolvimento e participação do projeto “Dá-me 7 horas

Realizada*

aos meus 7 dias”
Formações: Língua Gestual Portuguesa e Curso Europeu de

Não realizada

Primeiros Socorros

Apoio a Núcleos e Secções
Reunir periodicamente com todos os núcleos e secções

Realizada

Criação de um gabinete de apoio aos Núcleos e Secções

Não realizada

Apoiar atividades realizadas pelos núcleos e pelas secções

Realizada

Promover formações dirigidas para os membros dos núcleos e

Realizada

para a academia em geral, periodicamente ao longo do ano
letivo
Manutenção da base de dados com informações de todos os

Realizada

núcleos e secções
Reverificar a verba para projetos de núcleos e secções

Realizada

integrados
Trabalhar no sentido de fornecer a todos os núcleos integrados Não realizada
um espaço digno e adequado para sua sede própria
Manter os documentos protocolares gerais atualizados e de

Realizada

acordo com o panorama nacional
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Incentivar os núcleos integrados e ativos a utilizar o domínio

Realizada

de e-mail “@aautad.pt”
Providenciar ferramentas necessárias para o bom

Realizada

funcionamento de processos eleitorais

Apoio ao Estudante
Manutenção da linha SOS

Realizada

Cozinha Sustentável

Não realizada

Apoiar atividades realizadas pelos núcleos e pelas secções

Não realizada

Parceria com a provedora do estudante e SASUTAD

Realizada

Contacto com as comissões de estudantes das residências de

Realizada

forma a recolher problemas, procurar soluções e ainda reunir
com as comissões de ambas as residências
Auxiliar os estudantes de forma pessoal num horário de

Realizada

atendimento e a tempo inteiro através da plataforma de correio
eletrónico
Constante contacto com os núcleos

Realizada

Realização de inquéritos de forma a perceber as condições a

Não realizada

que os alunos estão submetidos quotidianamente dentro do
campus
Participação nas matrículas

Realizada

III Orçamento Participativo

A realizar-se
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Comunicação e Imagem
Atividades

Estado

Elaboração de um jornal Online

A realizar-se

Dinamização das redes sociais

Realizada

Criação de uma aplicação para smartphones e tablets

Não realizada

Concurso mensal de comunicação e imagem

Não realizada

Manutenção do Website

Realizada

Apoio a Núcleos e Alunos

Realizada

Cooperação com os demais departamentos da AAUTAD

Realizada

Reestruturação do Website

Realizada*

Bootcamp

Realizada*

Cultural
Atividade

Estado

Parceria com a CMVR para atividades culturais

Realizada

Parceria com a UTAD para atividades culturais

Realizada*

Arraial de Final de Aulas 2017

Realizada*

Apoio e Acompanhamento das Secções Culturais da

Realizada

AAUTAD
Rally Gastronómico

Realizada
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Agenda Fole

Realizada

Reativação dos Jogos Populares Universitários

Não Realizada

Festival de Teatro Universitário

Não Realizada

Desporto
Atividades

Estado

Dar maior apoio efetivo às secções desportivas da AAUTAD

Realizada

Candidatura aos torneios da FADU

Realizada

Candidatura ao Mundial Universitário de Pentatlo Moderno de Realizada
2020
Organização de Jornadas Concentradas

Realizada

UTAD em Maré Alta 17

Realizada

Parceria para a realização do Curso de Nadador Salvador

Realizada

Jogos Sem Fronteiras

Realizada

Apoio ativo à Universidade Júnior

Realizada

VI Gala de Desporto da UTAD

Realizada

Torneio de Futsal 24 HORAS

Realizada

Desporto Adaptado

Não realizada

Troféu Reitor

Não realizada
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Formação Profissional e Pedagógica
Atividades

Estado

Palestras e Workshops

Realizada

Plataforma Online do Departamento

Não realizada

Divulgação de oportunidades de emprego e estágios

Realizada

Recrutar empresas para possíveis apoios a nível profissional

Realizada

Organização e divulgação de Formação Pedagógica Inicial de

Realizada*

Formadores (FPIF)
Participação em eventos de Empregabilidade e

Realizada*

Empreendedorismo

Marketing
Atividades

Estado

Assegurar patrocínios para as atividades recreativas

Realizada

Rever e renovar o GET (Guia do Estudante Transmontano)

Realizada

Criação do Kit Caloiro 2017/2018

Realizada

Criação de uma plataforma para a gestão de informação do

Não realizada

departamento
Promoção do comércio local

Realizada
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Divulgação e merchandising do Cartão Académico AAUTAD

Não realizada

nas diversas escolas da academia
Criação de cupões de descontos em estabelecimentos locais

Não realizada

para sócios da AAUTAD

Mobilidade, Acessibilidade e Transportes
Atividades

Estado

Acompanhamento permanente do estado das viaturas

Realizada

Serviço de requisição de transportes para núcleos e secções da

Realizada

AAUTAD
Mais informação e rigor nos dados dos boletins de condução

Realizada

dos condutores
Transportes gratuitos de ida e volta para o recinto da Semana

Realizada

Académica da UTAD 2017
Serviço de carregamentos de passes de autocarro na sede da

A realizar-se

AAUTAD
Revisão de todos os seguros

Realizada

Dia Mundial sem carro

Não realizada

Política Educativa
Atividades

Estado

Organização de conferências sobre o estado do Ensino

Não realizada

Superior
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Ação de divulgação de licenciaturas disponíveis na UTAD

Realizada

Tertúlias Pré-ENDA

Realizada

Comemoração do Dia Nacional do Estudante

Realizada

Eleições Conselho Pedagógico

Realizada

Eleição do presidente da AAUTAD para representante dos

Realizada*

Estudantes do Ensino Superior para o CCJ e CCIPDJ
Sensibilização dos estudantes para a abstenção nas eleições

Realizada*

Autárquicas

Recreativo
XXIX Aniversário AAUTAD

Realizada

Arraial de Carnaval 2017

Realizada

Concurso Bandas de Garagem SA 2017

Realizada

Semana Académica da UTAD 2017

Realizada

Arraial de Final de Aulas 2017

Realizada

Semana das Barraquinhas 2017

Realizada

Mostra do Caloiro UTAD 2017

Realizada
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Miss e Mister Caloiro UTAD 2017

Realizada

Caloirada aos Montes 2017

Realizada

Apoiar Arraiais das Comissões de Residências

Realizada

Gabinete de Inclusão Social
Atividades

Estado

Seminário –Autonomia na Deficiência

Realizada

Acesso aos materiais de estudo

Realizada

Tecnologias de Apoio para Todos

Realizada

Transporte para Todos

Realizada

Prémio - AAUTAD Capacitar

A realizar-se

“Porta aberta” ao GIS

Realizada

Atendimento, verificação das necessidades e

Realizada

acompanhamento dos Alunos com Necessidades Especiais
Incluir com voluntariado

Realizada

Seminário sobre Terapias Alternativas

Realizada

Atividade Física para todos (adaptação do Active Gym

Não realizada

UTAD e modalidades adaptadas
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Manter página web da AAUTAD acessível, através de

Realizada

formações e relatórios de Acessibilidade Web
Dia aberto com demonstração de Desportos Adaptados

Não realizada

Dia “D” - dia de consciencialização para a deficiência

Não realizada

Participação no desenvolvimento do projeto “ Beaconing”

Realizada

Desenvolvimento e participação do projeto “Dá-me 7 horas

Realizada*

aos meus 7 dias”
Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com

Realizada

Deficiência

Quadro 10 - Síntese da realização das Atividades

Figura 1 – Síntese geral da realização das Atividades
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Balanço das Atividades
Realizadas

82

A realizar-se

4

Não Realizadas

22

Realizadas, mas não constavam no Plano de Atividades

14

Total Realizadas

118

Quadro 11 - Quantificação das atividades
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Ação Social

O grande enfoque e principal ação deste mandato no que diz respeito ao
departamento de Ação Social foi a divulgação e promoção do voluntariado,
providenciando atividades que pudessem de alguma forma incluir os estudantes.
Valores como a cidadania e a solidariedade fizeram parte dos nossos princípios
basilares, o que nos impulsionou a alcançar uma comunidade académica consciente e
com uma responsabilidade social maior do que qualquer outra.
Por conseguinte, tendo-se verificado por parte da comunidade estudantil uma
forte e ativa consciência social foi realizada a dádiva de sangue no início do ano civil,
com uma adesão de cerca de 100 pessoas, marcando o sucesso da atividade.
A Associação Académica organizou a 9ª Feira da Saúde, que se realizou na
praça do município e contou com atividades gratuitas, não só para os estudantes mas
também para os munícipes de Vila Real. Desde rastreios, aulas de atividade física e
demonstrações de terapias, a feira foi considerada um sucesso com cerca de 410
participantes, consciencializando as pessoas para um estilo de vida saudável.
Para além da execução desta atividade, realizaram-se outras com o objetivo de
promoção do bem estar social da comunidade vilarealense. A campanha “Menos olhos
que barriga” realizada nas cantinas da Universidade e a recolha de bens essenciais.
Sendo que a última resolução da campanha reverteu para as corporações de bombeiros
do município, de forma a ajudar e a atenuar um dos grandes problemas deste ano civil
que assolou o nosso país.
De forma a promover o voluntariado, foi atualizado o Banco de Voluntariado de
AAUTAD, permitindo aos estudantes que se pudessem inscrever conforme os seus
interesses e envolvendo-os nas suas atividades de conveniência, desde as matrículas,
Caloirada aos Montes, atividades de Inclusão Social e Acompanhamento de pessoas
com NEE. Ainda neste âmbito e em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real e
Vila Real Social, o departamento em conjunto com o Gabinete de Inclusão Social da
AAUTAD estiveram envolvidos na realização e participação do projeto “Dá-me 7 horas
aos meus 7 dias”, envolvendo e fidelizando os estudantes no papel de voluntário como
uma responsabilidade social e solidária.
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Ainda durante o ano foi realizado o acompanhamento direto com as comissões
de residências e com os Serviços de Ação Social num diálogo de proximidade, estando
sempre na linha da frente na procura da inovação e melhoria das condições dos
estudantes.
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Apoio a Núcleos e Secções

O departamento de Apoio a Núcleos e Secções trabalha numa interação constante com
os núcleos e secções da UTAD de forma a permitir identificar problemas e dificuldades
existentes, trabalhando em regime de proximidade sempre que possível.
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 sempre o objetivo de profissionalizar o trabalho dos núcleos/secções
sustentando uma base de dados onde contivesse informação relativa aos membros, aos cargos e
aos mandatos, para que o contacto entre as duas estruturas estivesse facilitado. Reviu a verba de
projetos autónomos e promoveu ainda o uso dos documentos protocolares para o bom
funcionamento do quotidiano destas estruturas e esteve sempre presente nas atividades que foi
requisitada.
Uma das metas deste Departamento foi desde sempre garantir o auxílio às atividades
propostas, quer pedagógicas quer extras pedagógicas, pelos Núcleos e Secções, promovendo-as
de forma a ter o maior sucesso possível. Exemplo disso foi o caso do Orçamento Participativo,
que fora este ano atribuído a um Núcleo de Estudantes.
Permitiu-se ainda aos Núcleos de Estudantes que participassem nas matrículas, de
forma a estarem desde o início presentes na vida dos estudantes de primeiro ano a si afetos
diretamente.
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Apoio ao Estudante
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 estudantes.
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 no
que ao dia-a-dia dos alunos diz respeito:
●

Manteve a Linha SOS ativa para receção de problemas dos estudantes;

●

Manteve uma política de portas abertas recebendo pessoalmente os problemas
dos estudantes, tratando-os e encaminhando-os;

●

Reuniu-se periodicamente com a Provedora do Estudante e com os vários
órgãos de gestão da Academia para que em conjunto fosse possível perceber-se
as reais condições dos estudantes da UTAD;

●

Através da proximidade com os Núcleos de Estudantes, foi também possível
conhecer-se os problemas dos estudantes de cada curso;

●

Com o abandono universitário a ser um dos assuntos na ordem do dia, este
departamento procurou também descobrir alguns dos motivos que levam a que
isto venha a acontecer cada vez mais;

●

Divulgou-se a missão deste departamento e das competências do Provedor do
Estudante a toda a Academia e também divulgação da plataforma anónima
através de cartazes afixados pelos vários edifícios da UTAD;

●

A presença nas matrículas foi diferenciadora para que os novos estudantes
pudessem perceber de que modos podem ter contacto, tanto com a Associação
Académica como com o Provedor do Estudante, assim como com os Núcleos
de Estudantes que estiveram também presentes neste evento;

●

Contacto direto com as comissões das residências, para que estas se sintam
confortáveis na reivindicação dos seus direitos;

●

Manteve-se o acordo com os SASUTAD com o intuito de encaminhar os
estudantes com problemas financeiros para estes serviços;

●

Fizeram-se ao longo do mandato brochuras que permitiram identificar e
levantar problemas que prejudiquem os alunos, para assim serem discutidos e
atuar na sua resolução.
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●

Realização do Orçamento Participativo AAUTAD, que se realizou pela terceira
vez, na perspetiva de fomentar a capacidade cívica e crítica dentro da
comunidade estudantil.
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Comunicação e Imagem
O departamento de Comunicação e Imagem, em exemplo aos recentes anos
transatos, não passou indiferente a ninguém devido à quantidade de informação útil e
diária que foi lançada.
No decorrer deste mandato, conscientes da necessidade de evolução contínua foi
feita a requalificação dos métodos de trabalho assim como o estudo do plano
paradigmático da comunicação empresarial vigente, de forma a revigorar e restaurar a
nossa atividade e competitividade comunicativa.
O esforço realizado pela equipa, perante esta renovação conjetural comunicativa,
permitiu assim atingir resultados históricos a todos os níveis, e, com os resultados à
vista de todos, uma vez que todos os públicos que se pretendiam alcançar foram
alcançados, foram abertas portas comunicativas para um bom funcionamento futuro.
Para tal, este departamento realizou e está a realizar:
·

Uma contínua cooperação e partilha de informação de todas as atividades e

processos que surgiam de todos os outros departamentos;
·

Partilha contínua de toda a informação nas redes sociais aumentando assim o

número de visitas nas páginas de Facebook e Instagram;
· Manutenção do Website através da dinamização do mesmo com notícias e
informações de interesse para a academia;
·

Contínuo apoio a núcleos e alunos da academia, no que à comunicação e

imagem diz respeito;
·

Elaboração de um jornal online que será lançado no mandato consequente.

Sendo a comunicação a base da ligação com toda a academia, foram clarividentes
os padrões de sucesso e qualidade que foram atingidos a nível deste departamento.
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Cultural
O Departamento Cultural manteve-se como um dos departamentos mais
importantes na construção identitária e na personalidade dos jovens do ensino superior.
A Associação Académica manteve uma vontade constante de proporcionar uma
oferta cultural ao longo do ano a todos os estudantes. Há 2 anos atrás nasce uma agenda
cultural denominada “Fole”, tendo como base uma forte aposta nos mais variados
pontos culturais, abraçando desde a música ao teatro, passando pelo cinema e pela
gastronomia.
Neste mandato, a direção da AAUTAD manteve esta Agenda ativa através de duas
parcerias principais com a UTAD e com a CMVR, com o intuito de proporcionar à
Academia um contacto maior com a cultura e assim ter sido possível ter realizado todos
os eventos realizados pelo departamento.
●

Arraial de Final de Aulas, discutido qual o melhor conceito para esta última
noite do ano letivo, o Departamento Cultural da AAUTAD propôs juntar esta
atividade à Agenda Fole com o apoio logístico e de planeamento do
Departamento Recreativo, isto traduziu-se num evento Fole apostando na
música tradicional portuguesa aliada aos jogos populares e a um arraial
tradicional. Mais uma vez contámos também com a participação das secções
culturais, nomeadamente as Tunas Académicas.

●

Rally Gastronómico, já considerado um marco, esta atividade aliada ao Rally
de Tascas realizado durante a Semana Académica da UTAD, vem dar a
conhecer à comunidade académica alguma gastronomia transmontana e
contrariar o primário conceito do Rally de Tascas tradicional.

●

Festival Fole (4 a 6 de Dezembro) Este evento consistiu em 3 dias seguidos de
atividades culturais (Música, Animação, Teatro e Workshops) onde se recriou a
anterior “Semana da Cultura” mas concentrada em menos dias e com uma oferta
cultural que preencheu estes dias e onde se conseguiu efetivamente uma maior
adesão a cada um dos eventos.
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Desportivo
O Departamento Desportivo da AAUTAD foi o responsável pela organização e
dinamização do desporto para os estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, tanto para o desporto de competição, neste caso o desporto federado, bem como
o desporto informal.
O incentivo para a prática de atividade física foi sempre um dos principais objetivos
da AAUTAD, além de ser um meio de promoção de hábitos saudáveis, o desporto
proporcionou a criação de amizades, a inclusão e ainda à promoção do trabalho de
grupo tendo em vista objetivos comuns entre todos.
A AAUTAD encarregou-se assim de dar um maior apoio efetivo às suas secções
desportivas. O apoio logístico em treinos e competições foi sempre de caráter
obrigatório, sendo relevante mencionar as reuniões periódicas com os agentes
desportivos, de forma a potenciar o desenvolvimento estrutural das modalidades;
A organização de Jornadas concentradas, a candidatura a Campeonatos Nacionais
Universitários para a época desportiva 17/18 e ainda a Candidatura ganha ao Mundial
Universitário de Pentatlo Moderno de 2020, foi um dos objetivos para a promoção do
Desporto na cidade de Vila Real.
O “UTAD em Maré Alta 17” realizou-se na cidade de Albufeira, como forma de
promoção do convívio e do desporto, em parceria com os SASUTAD, os torneios de
praia tiveram bastante impacto, salientando ainda a inclusão dos jogos tradicionais.
Para a integração dos novos alunos, apresentamos os “Jogos sem Fronteiras” uma
panóplia de desafios divertidos, com jogos tradicionais e insufláveis, sendo organizadas
equipas com alunos de vários cursos diferentes, visando a criação de uma rede de
contactos mais ampla que o próprio curso. Esta atividade foi levada a cabo com a
colaboração dos SASUTAD.
Foi ainda organizado um dia totalmente dedicado ao convívio desportivo entre
estudantes. Em parceria com os SASUTAD, o torneio de futsal 24 HORAS contou com 200
participantes e realizou-se no campo da estação.
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Formação Pedagógica e Profissional
O departamento de Formação Pedagógica e Profissional objetivava melhorar a
preparação dos estudantes para o mundo profissional, alertando-os para as
oportunidades correntes, e investir na fixação dos estudantes no concelho de Vila Real.
Tendo o conhecimento da realidade, era observável que os estudantes deixavam
o município após a sua formação. Sendo esta problemática crescente, o plano de
atividades focou-se no aumento da empregabilidade na cidade através de contacto direto
com algumas empresas e com a Universidade, de forma a proporcionar novas
oportunidades para os estudantes.
Fomentando a prática do empreendedorismo e da formação, organizou-se um
workshop de forma a abrir os horizontes dos alunos, com o tema “Como criar um
negócio”, aberto não só à comunidade estudantil mas a todos os munícipes de Vila Real.
De forma a colmatar algumas preocupações dos estudantes da UTAD como o
desemprego, o departamento fez a divulgação e partilha de oportunidades de estágios e
formações

existentes,

e

participou

num

evento

de

Empregabilidade

e

Empreendedorismo na Porto Business School, intitulado Talent Portugal.
Para promover a dinâmica de Formação, realizámos e divulgamos a Formação
Pedagógica Inicial de Formadores (FPIF), lançando 3 edições ao longo do ano.
Para além do GAIVA, recrutamos ao nível de parcerias com empresas para
possíveis apoios a nível profissional, como o caso de STI e de outras ainda em curso.
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Marketing
O departamento de Marketing teve um papel preponderante ao longo do mandato,
estando a trabalhar lado a lado com os demais departamentos da Associação
Académica. É um dos agentes decisivos para o balanço positivo da AAUTAD.
Este departamento levou a Associação Académica fora de portas da Universidade
mantendo assim uma boa relação com a região envolvente, principalmente com o
comércio local tornando-a numa referência na região de Vila Real.
O desenvolvimento e valorização do Guia do Estudante Transmontano (GET) foi
um dos trabalhos de maior destaque deste departamento, onde se procedeu à revisão de
todos os parceiros do GET já existentes de modo a renovar os descontos e os acordos.
Foram conseguidos patrocínios para os principais eventos recreativos da
AAUTAD, oferecendo assim um leque bastante variado nas suas modalidades desde
pacotes anuais incorporando o suporte digital em telas de larga escala, às tradicionais
tarjas no recinto;
Já nas matrículas o departamento teve um papel ativo na venda dos kits de novos
estudantes, produzindo-os e divulgando-os junto dos novos alunos.
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Mobilidade, Acessibilidade e Transportes
Este departamento acompanhou permanentemente o estado das viaturas,
mantendo o seu bom estado de conservação.
Aumentou o rigor e a informação pedida nos dados dos boletins dos condutores
e manteve o serviço de requisição de transportes para núcleos e secções da AAUTAD.
Conscientes do contexto e da responsabilidade social inerente à nossa atividade,
proporcionamos transportes gratuitos de ida e volta para o recinto da Semana
Académica da UTAD 2017.
Avançamos ainda com as negociações para o regresso do serviço de
carregamentos de passes de autocarro na sede da AAUTAD.
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Recreativas
Fazendo jus ao seu estatuto de maior associação recreativa da região de Trás-osMontes e Alto Douro, houve necessidade de uma enorme aposta nesta área. Querendo
assim a AAUTAD abraçar toda a área transmontana nas suas atividades, contando para
isso com o apoio e ajuda da comunidade estudantil que representa, conseguindo
promover a interação entre ambas.
Sendo então a área recreativa um rosto vincado da AAUTAD, foi levado a cabo
um amplo leque de atividades. No ano em que a Associação Académica faz 29 anos
revimos uma grande importância de festejá-lo junto de milhares de estudantes que
aderiram em massa ao evento, o qual contou com uma decoração também alusiva às
principais atividades e eventos realizados pela AAUTAD.
A Semana Académica de 2017, a maior alguma vez realizada em Vila Real
contou com 8 dias de festividades e atividades. Um cartaz imponente e repleto de
artistas de renome nacional e internacional, traduziu-se num cartaz extremamente
diversificado e abrangente, do Rock ao Hip-Hop, Eletrónica ao Folk finalizando com a
noite Pimba, agradou assim a todos os públicos existentes, nesta que foi uma Semana
Académica “Loucamente histórica”.
A Caloirada aos Montes 2017 que teve subjacente o tema “Onde há fumo, há
fogo”, sofreu algumas mudanças que a direção da AAUTAD viu como pertinentes,
principalmente de gestão interna e logística de forma a rentabilizar ainda mais este
evento. Foi efetivada a continuação da Latada ao domingo “envolvendo mais a cidade e
a família e amigos dos estudantes”.
Com o objetivo de aproximar os cursos da Academia e após 1 ano de inatividade
esta direção trouxe de novo a tradição da “Mostra do Caloiro” e do “Miss e Mister
Caloiro” em parceria com o Conselho de Veteranos e as casas da noite Grupo BB e
Grupo Andrómeda, respetivamente. Estas atividades trouxeram uma competição
saudável e divertida entre todos os cursos da Academia.
Contudo, gostaríamos assim de salvaguardar que o evento Barraquinhas foi
apenas realizado durante 1 dos 4 dias programados por motivos alheios à organização, o
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que transformou um evento de boas vindas aos novos alunos numa das semanas mais
tristes que esta Academia já presenciou.
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Política Educativa
O departamento da política educativa será sempre um departamento âncora de toda a atividade
da Associação Académica da UTAD. Desde sempre foi encarado com toda a seriedade que é
pretendida.
Assente nos direitos dos estudantes da academia transmontana com uma visão
estratégica bem definida para o futuro dos nossos alunos, para o futuro da nossa Academia, para
o futuro do ensino superior.
Ao longo deste mandato este departamento em conjunto com a presidência da
AAUTAD teve algumas conquistas importantes:

•

Sensibilização dos estudantes para a participação nas eleições do conselho pedagógico;

•

Eleição do presidente da AAUTAD para representante dos Estudantes do Ensino

Superior Universitário no Conselho Consultivo da Juventude e no Conselho Consultivo do
Instituto Português do Desporto e da Juventude após sufrágio no ENDA Ordinário de Lisboa;
•

Sensibilização

dos

estudantes

para

a

abstenção

nas

eleições

Autárquicas.
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Gabinete de Inclusão Social
O Gabinete de Inclusão Social (GIS) da AAUTAD teve como funções promover
a inclusão no contexto académico, visando a igualdade de oportunidades, e prestar apoio
a estudantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência, necessidades especiais
(NE) e carências económicas.
Com o objetivo comum de promover ao máximo a inclusão social de todos os
estudantes da UTAD, e pontualmente dos munícipes Vilarealenses, com NE ou
carências económicas, o gabinete realizou dois seminários para fomentar a formação
dos alunos, com os temas “ Autonomia na Deficiência” e “ Terapias Alternativas”,
concentrando cerca de 100 estudantes.
De forma a prestar apoio aos estudantes com NEE, o GIS permite acesso aos
materiais de estudo em formatos adaptados, tecnologias de apoio em parceria com o
CERTIC e transporte adaptado, e participou no desenvolvimento do projeto de docentes
da UTAD intitulado “Beaconing”, cooperando em reuniões de trocas de experiências e
conclusões com estudantes e antigos estudantes com NEE.
Para promover iniciativas que premiem e apoiem a melhoria da qualidade de
vida dos estudantes com NEE, a AAUTAD lançou o prémio AAUTAD Capacitar no
valor de 1000 euros, que premeia o melhor projeto, estando este ainda em decurso de
avaliação dos projetos entregues.
O departamento realizou ainda o atendimento, verificação das necessidades e
acompanhamento dos Alunos com Necessidades Especiais, inserindo a promoção de
voluntariado no acompanhamento destes, intitulando-se a atividade “Incluir com
Voluntariado”.
Por último, e conjuntamente com o departamento de Ação Social, o GIS em
parceria com a Câmara Municipal de Vila Real e Vila Real Social, desenvolveu e
participou no projeto “Dá-me 7 horas aos meus 7 dias”, onde os estudantes voluntários
faziam visitas semanais a famílias isoladas/carenciadas do município, ajudando-os na
sua

área

de

intervenção,

desde

serviços

de

enfermagem,

serviço

social,

psicomotricidade e psicologia, promovendo as capacidades adquiridas na sua
licenciatura, assim como o desenvolvimento da responsabilidade cívica do voluntariado.
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Considerações Finais
Comprometemo-nos a trabalhar durante 1 ano civil. 365 dias em que não paramos e
mostramos à comunidade estudantil como é possível gerir uma Associação Académica com
uma média de 2 atividades por semana nestas 52 que vivemos durante o ano. 7 dias por semana,
24 horas por dia, foi este o compromisso que aceitamos e é com agrado e com um sentimento de
satisfação que refletimos neste relatório o trabalho desenvolvido.
O Desafio era grande, o exemplo dos anos anteriores era ainda maior, mas a vontade,
essa era também gigantesca. A forma como encaramos os desafios que fomos encontrando
demonstra uma capacidade fidedigna de resolução de conflitos e problemas. A forma como
fomos escrevendo no livro da Associação Académica da UTAD e como nele continuamos
novos capítulos, leva-nos à aprovação deste relatório de atividades que reflete todo o trabalho
desenvolvido ao longo do ano de 2017. Associados com a experiência dos mais diversos
percursos passados e 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, podemos dizer com rigor e transparência que vivemos uma Associação que já faz
parte da História desta Cidade. E é também por isso que assumimos no início do mandato que
nos Comprometemos com a Academia 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 e a transparência.
A Direção da AAUTAD agradece a confiança depositada e colaboração dos seus
parceiros e patrocinadores ao longo de todo o mandato e sublinha a vontade de comprometidos
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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