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A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (AAUTAD) é uma histórica Associação da região de Trás-os-

Montes, representando cerca de 8400 estudantes matriculados na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Conforme 

estipulado estatutariamente, a AAUTAD rege-se pelos princípios da 

democraticidade, da independência, da autonomia, da cidadania e da 

promoção dos direitos humanos. 

A nossa visão estratégica atendeu no início do mandato numa 

Associação Académica da UTAD com uma estrutura aberta, que representa 

e enquadra efetivamente os seus mais de 7000 alunos, agora mais de 8000 

estudantes. Quisemos garantir o presente e o futuro da academia garantindo 

atividades  de estudantes para estudantes, para toda a comunidade 

académica, para a região e para o Ensino Superior. Tínhamos como missão 

continuar a ter sempre como base de atuação 3 princípios fundamentais: 

proximidade, transparência e dedicação, garantindo a sustentabilidade em 

toda a nossa atividade e agora que o mandato está a findar podemos 

garantir que o fizemos . Tornamos a nossa estrutura e as estruturas 

integradas mais profissionais, procuramos ter uma academia que procura 

cada vez mais atingir a qualidade de ensino e dos serviços disponibilizados 

projetando hoje uma academia de futuro! No início do mandato definimos a 

nossa ação estratégica em 4 eixos principias:   
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• Formação Desportiva E Acesso Universal Ao Desporto ; 

• Recreativas E Cultural; 

• Espaço AAUTAD; 

• Projeção Financeira E Estrutural Dos Núcleos E Secções; 

• Integração De Todos Os Estudantes Da UTAD.  

A prova de que queríamos de facto projetar o futura da Associação 

Académica começou logo no principio do mandato quando fizemos uma 

reestruturação departamental que estava estagnada há vários anos com 

apenas a adição ou supressão de departamentos. Refletindo sobre o 

passado, presente e nos principais desafios para uma universidade do 

século XXI consideramos que a melhor organização para a AAUTAD ao 

nível de departamentos e consequentemente ao nível da organização e 

gestão de atividade era dividida em 11 departamentos sendo eles:  

Ação Social e Saúde – Transformação daquilo que era o anterior 

departamento de ação e inclusão social, mantendo a sua base mas criando 

novas dinâmicas, principalmente na área da Saúde. 

Desporto e Bem-Estar – Adição do Bem-Estar ao anterior 

Departamento Desportivo, pois a missão passava por garantir não só 

atividade desportiva a nível competitivo nacional, mas também criar 

diversas dinâmicas que permitissem aumentar a vida ativa dentro da 

academia.  
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Transição e Inovação Digital – Surge como transformação do 

departamento de apoio às tecnologias, por consideramos que muito mais do 

que dar apoio à tecnologia existente e diminuída era necessário repensar o 

funcionamento, gestão e estrutura da AAUTAD tornando-a cada vez mais 

tecnológica, simplificando processos e consequentemente facilitando a 

comunicação interna e externa da AAUTAD. 

Recreativas e Cultural – Junção de dois departamentos que acabavam 

por caminhar sempre lado a lado: Recreativas e Cultural. Desta forma, 

podemos criar uma verdadeira fusão entre a cultura e as atividades 

recreativas tendo atividades mensais que o permitiram fazer. 

Pedagogia e Política Educativa – Dado que só fazia sentido falar de 

politica educativa sabendo o quais os principais problemas, questões e 

desafios que os estudantes encontravam ao longo do seu percurso 

académico, decidimos fundir os departamentos de politica educativa e 

apoio ao estudante.  

Comunicação e Imagem - O trabalho desenvolvido foi a total entrega nos 

moldes de contacto com a Academia. Foram vários os meios de 

interligação com os estudantes, que através das nossas redes sociais, desde 

a articulação dos eventos, a dinamização da loja académica, os momentos 

de recordação, ao modelo informativo, foram elementos que geraram o 

progresso deste veículo condutor que chega a toda a comunidade. 
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Núcleos e Secções - A ligação com todos os núcleos, secções e 

associações da nossa academia é a união da construção positiva da mesma. 

A evolução desta vertente faz com que os seus estudantes se sintam 

representados e apoiados, não só pelos seus colegas, mas também pelo 

demarcar do seu percurso com um valor representativo único. Assim, 

valoriza-se o trabalho, o acompanhamento e a defesa das problemáticas que 

possam surgir. 

Formação, Empreendedorismo e Internacionalização – Junção do 

empreendedorismo e da internacionalização ao antigo departamento de 

formação dado que foram áreas em que a AAUTAD quis apostar durante 

este mandato.  

Parcerias e Relações externas – Antigo departamento de marketing da 

AAUTAD em que tivemos como objetivo não só criar parcerias para o 

cartão sócio como criar relações com empresas para trazer patrocínios para 

as atividades da AAUTAD.  

Ao nível do desporto na Academia Transmontana, e apesar de muito 

trabalho ter de ser feito, este mandato foi marcado pelo regresso do 

financiamento para o desporto dos SASUTAD e da UTAD. Através deste 

financiamento foi possível realizar um trabalho que valorizou  mais os 

atletas e os treinadores das diversas modalidades desportivas, e prova disso 

foram os resultados desportivos neste mandato. Para além disso, demos o 
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pontapé de saída no que diz respeito ao desporto federado tendo agora duas 

equipas, feminina e masculina, de basquetebol federado. Estas equipas 

surgiram com o objetivo de fixar alunos da região e atrair alunos de outras 

regiões e valorizar aquilo que é a carreira dual. Para além disso, e tendo em 

vista o crescimento do projeto pretende-se que o projeto permita valorizar a 

ação e o conhecimento de alunos das mais diferentes áreas lecionadas na 

academia: Gestão, Ciências do Desporto, Reabilitação Psicomotora, 

Psicologia, Ciências da Nutrição, entre outros. 

Ainda no seguimento do planeamento de atividades que promovam o 

bem- estar académico foram organizadas atividades académicas de 

integração, tanto para os estudantes internacionais através dos jogos 

tradicionais organizados no arraial da internacionalização até ao regresso 

dos jogos Sem Fronteiras que foram sem dúvida um sucesso e uma 

verdadeira atividade de integração para os estudantes de primeiro ano e 

para os restantes estudantes da academia que nunca tinham tido 

oportunidade de participar nesta atividade.  

Ainda incluído neste e departamento foi criado o podcast “Toca e 

Foge”, na Universidade FM no qual era comentada toda a atualidade 

desportiva, não só a nível nacional, mas também regional e universitário. 

O desporto voltou de facto a ser uma prioridade, mas ainda muito trabalho 

de construção e afirmação do desporto como bandeira de atratividade da 
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UTAD e ser uma ferramenta de saúde física e mental quer dos nossos 

estudantes como da restante academia e cidade. O final do mandato a nível 

desportivo ficou marcado pelo encerramento da Nave dos desportos tendo 

deixado as equipas de pavilhão sem possibilidade de treinar, devendo por 

isso ser uma das prioridades para o futuro mandato.  

A nível recreativo e cultural, podemos afirmar que o principal 

objetivo para o mandato 2022 foi cumprido solucionando um problema que 

se arrastava ao longo de vários mandatos. Juntamente com a Reitoria foi 

encontrada uma solução de um espaço dentro da UTAD fixo e definitivo 

para as festas académicas de maior dimensão. Um espaço com todas as 

condições para a realização das festas e que permitiu a realização de dois 

eventos de sucesso do mandato 2022. Há ainda muitas melhorias a ser 

feitas, mas com a certeza de que todas as que forem realizadas serão um 

investimento para a redução dos custos atualmente elevados daquilo que é 

uma festa académica.  

Este mandato foi marcado pelo regresso das Barraquinhas que 

marcam o inicio das festas académicas para os alunos do primeiro ano. 

Estas barraquinhas foram as primeiras de muitos estudantes, não apenas do 

primeiro ano. Devido à elevada influência neste evento, falta de 

planeamento de um recinto que suportasse tantos participantes e pela falta 

de ética de muitos dos participantes fomos obrigados a cancelar este evento 
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uma hora antes de encerrar o primeiro dia, regressando apenas um dia 

depois, após o apoio da reitoria da UTAD. De facto, foi um regresso com 

imenso sucesso e sem qualquer tipo de surpresa perante aquilo que teria 

acontecido na primeira noite. Com este situação percebemos que o aumento 

do número de alunos na UTAD e a não realização do evento ao longo de 

vários anos pode ter sido a causa para a afluência inesperada no evento.  

A nível recreativo implantamos ainda um sistema de moedas que 

veio solucionar o problema da falsificação das senhas que tinha surgido no 

arraial de aulas 24h. Este mandato foi ainda criado o copo geral da 

AAUTAD que permite que o mesmo seja utilizado em todos o eventos da 

AAUTAD e que sejam criadas edições exclusivas e em quantidades mais 

pequenos para cada evento da AAUTAD. O mesmo tentou juntar não só 

imagens alusivas à UTAD, como à cidade e à região, sendo por isso a 

prova de que a AAUTAD quer criar uma relação estreita como o município 

e a região.  

Ao nível das festas académicas foi ainda criado e implementado pela 

primeira vez o Gabinete Médico que permitiu fazer uma primeira 

intervenção aos participantes da Caloirada aos Montes evitando que casos 

simples fosse ocupar o serviço nacional de saúde.  
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Foi ainda solucionado o problema das salas de ensaios para as tunas, 

havendo agora 2 espaços encontrados para que estas possam ensaiar 

diariamente.  

Para terminar, demos ainda  um espírito único e  tornamos num 

verdadeiro centro histórico da UTAD, o emblemático largo das pedrinhas 

através das diversas ações principalmente recreativas e culturais.  Este 

mandato consolidamos o projeto da loja académica,  tornando- a um ponto 

de referência tantos para os alunos como para os pais, principalmente do 

primeiro ano. Para além da venda de produtos da marca UTAD e da Marca 

AAUTAD, alargamos ainda o serviço da loja para a venda de material 

escolar indo de encontro a uma lacuna que existia na universidade dado não 

existir no campus um serviço de papelaria. Apesar de todos os esforços 

feitos não nos foi possível abrir o espaço do café AAUTAD Foram ainda 

regularizadas as salas de todos os Núcleos, Secções e Associações de 

Estudantes, mesmo tendo de ter cedido o espaço do P1 à UTAD para a 

instalação de uma empresa neste espaço. Desta forma, juntamente com a 

UTAD foram encontradas soluções para as estruturas que se encontravam 

neste espaços. Tornamos a zona do pedrinhas no verdadeiro epicentro da 

academia onde os estudantes são os dinamizadores e gestores do seu 

espaço, tendo atividades no auditório e na sala de estudo com o apoio da 
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zona de bar ocupados durante praticamente todas as semanas de atividades 

letivas.  

Um dos principais objetivos para este mandato foi a completa 

integração dos mesmos na AAUTAD. Organizamos atividades para a 

formação de dirigentes associativos, para que estes sejam cada vez mais 

capazes de desempenhar um acompanhamento profissional e intransigente 

na representação dos seus cursos. Criamos um guia de apoio a núcleos e 

secções que reúne todas as questões que vão sendo colocadas pelas 

estruturas ao longo dos mandatos, permitindo criar continuidade nos 

trabalhos mesmo nas transições de mandatos. Desta forma, será possível 

que os núcleos e secções ficarem cada vez mais profissionais e facilitar a 

comunicação deste com os diferentes serviços da AAUTAD.  

Principalmente no que diz respeito à integração financeira  dos 

núcleos e secções foi feito um enorme trabalho pela AAUTAD para que 

estes abrissem contas na AAUTAD para garantir que ao longo dos anos a 

gestão financeira dos núcleos está garantida e devidamente justificada. dos 

mesmos. Em suma, no que diz respeito aos núcleos e estudantes, que são os 

principais parceiros da AAUTAD, podemos afirmar que trabalhamos 

sempre e cada vez mais lado a lado com estas estruturas, dando 

continuidade à  forte proximidade com os Núcleos e Secções que são a 

nossa maior fonte de contacto com o estudante.  
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Um dos principais objetivos destes mandatos era criar um 

proximidade com a provedora do estudante. De facto, esta meta foi mais do 

que concluída dado que a expectativa foi completamente superada.  Não 

só a nível da apresentação e resolução de problemas como na organização e 

dinamização de atividades conseguimos ultrapassar o que estava 

previamente definido, organizando desde Jornadas Abertas, ao inicio do 

programa Eco-Skils até ao programa Prepara o teu futuro que deu a 

conhecer a academia transmontana a centenas de alunos.  Juntamente com 

a nossa provedora conseguimos ainda que todos os estudantes da UTAD 

tivessem os seus emails institucionais ativos, revertendo uma falta de 

comunicação interna da UTAD que se vinha arrastando há vários anos, 

A nível de ação social e saúde este foi sem dúvida um mandato de 

sucesso. Sem contar com as atividade acima descritas e que estavam fora 

do plano de atividades, este departamento voltou a ser bandeira na 

AAUTAD organizando praticamente todas as atividades programadas no 

plano da atividades e organizando ainda atividades fora do plano de 

atividades que acompanharam a evolução das situações que foram sendo 

vividas no mundo, nomeadamente da guerra da Ucrânia. Este departamento 

foi ainda fundamental para colmatar a falta de espaço na cidade e 

disponibilizados pela câmara Municipal para as dádivas de sangue na 
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cidade, solucionando prontamente o problema e recebendo, mensalmente, 

as dádivas de sangue na Sala de Estudo da AAUTAD.  

Tal como referindo anteriormente, este mandato a AAUTAD 

procurou ter um papel ativo a nível da sustentabilidade. A nível das festas 

académicas foi estabelecida uma parceria com a Resinorte que resultou na 

recolha de várias toneladas de resíduos, bem como numa sensibilização dos 

núcleos e dos estudantes para a importância da reciclagem. Foram ainda 

dinamizadas várias ações de sensibilização dentro da academia, bem com a 

semana da sustentabilidade que apesar de estar inserida numa semana com 

bastante atividades teve uma adesão considerável. No sentido de 

acompanhar a estratégia definida na área da sustentabilidade e em estreita 

articulação com a UTAD, a AAUTAD ficou responsável pela gestão do 

projeto UBIKE, que consiste no aluguer de bicicletas elétricas à 

comunidade académica da UTAD. 

Este mandato ficou também marcado pela assinatura contratos de 

financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior 

(PNAES). Este programa consiste na requalificação das residências já 

existentes e na criação de novos quartos para os estudantes, quer da 

academia transmontana, quer do restante país.  

Demos ainda formações aos estudantes, demos os primeiros passos 

para a realização de uma feira de emprego a realizar em abril de 2023. 
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Em SETEMBRO de 2022, realizamos mais uma vez a semana de 

matriculas que lutamos para que se mantivesse, pelo menos em parte 

presencial dado que consideramos que é a única altura do percurso 

académico dos estudantes em que temos contacto com os pais dos nossos 

alunos.  

Desta forma, apresentamos  agora o Relatório de Atividades, 

orientado pelos os onze departamentos da AAUTAD que contará ainda 

com um outro documento complementar, no caso o Relatório de Contas. 

Este é um documento com importante valor para a AAUTAD, para 

os alunos da universidade transmontana e para toda a comunidade 

envolvente, por este motivo apelamos para que o mesmo seja alvo de uma 

atenta e responsável leitura. 

A AAUTAD encontra-se confortável em afirmar que todo o trabalho 

desenvolvido, tanto a nível de atividades como de gestão orçamental, 

apresentou valor e também um acréscimo à já nobre história desta 

instituição. 
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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 constitui estes mesmos Órgãos do mandato prestes a terminar. 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Cargo Nome Curso 

Presidente João Teixeira M. em Ensino de Educação Física nos E.B e S. 

1º Secretário João Vaz MIEEC 

2º Secretário Beatriz Almeida Mestrado Bioquímica  

Quadro  1 - Membros da Mesa de Assembleia Geral 

 

 
CONSELHO FISCAL 
Cargo Nome Curso 

Presidente Helena Rasinhas Enfermagem 

Vice-Presidente Rebeca Fernandes Mestrado Ciências do Desporto 

1º Secretário Filipa Felícia Enfermagem 

2º Secretário João Gonçalves Mestrado em Enologia 

Relator Fábio Ventura Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais 

Quadro  2 - Membros do Conselho Fiscal 
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DIREÇÃO 
    

Cargo (Vogais) Nome Curso 

Pedagogia e Política Educativa Maria Faria Ciências da Comunicação 

Desporto e Bem-estar 
Tiago Rocha Ciências do Desporto 

Diogo Gomes Ciências do Desporto 

Recreativo e Cultural 
Fernando 
Gonçalves Engenharia Agronómica 

Rúben Azevedo Biologia e Geologia 

Ação Social e Saúde 
Miguel Cunha Enfermagem  

Sara Marinho Mestrado em Psicologia 

Parcerias e Relações externas Bruno Machado Biologia e Geologia 

 Comunicação e Imagem 
Rodrigo Costa  Ciências da Comunicação 

Henrique Silva Comunicação e Multimédia 

Núcleos e Secções 
Artur Mateus Biologia 

Irene Silva Psicologia 

Formação, Empreendedorismo e 
internacionalização  

Inês Silva Gestão 

Diogo Monteiro MIEEC 

Inovação e transição digital Américo Monteiro Comunicação e Multimédia 

Cargo Nome Curso 

Presidente Maria Ferreira Mestrado em Engenharia Agronómica 

Tesoureiro Cristiana 
Mendes  Mestrado em Psicologia 

Vice-Presidente Adjunto Nuno Guicho  Mestrado em Engenharia Informática 

Administrador para as 
Infraestruturas, Recursos Humanos 
e Transportes 

Marco Mendes Ciências do Ambiente  

Vice-Presidente Pedro 
Gonçalves Gestão 

Secretária Marta Abreu Línguas Literaturas e Culturas 
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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 

TUTRA Teatro Universitário de Trás-os-Montes Inativo 

Imperialis Serenatum Tunix Imperialis Serenatum Tunix Ativo 

O Torgador Jornal Académico Ativo 

GUD Grupo Universitário de Dança Inativo 

GACU Grupo de Animação Cinematográfico 
Universitário Inativo 

Quadro  4 - Estado das Secções Culturais da AAUTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 

 

Página 22 de 87 
 

MODALIDADES DEPORTIVAS DA AAUTAD 
Nome Estado 

Andebol Feminino Inativo 

Andebol Masculino Ativo 

Artes Marciais (Taekwondo, Karaté, Kickboxing, 
Judo) Ativo 

Atletismo (Pista Coberta, Ar Livre e Corta-Mato) Ativo 

Badminton Inativo 

Basquetebol Feminino Ativo 

Basquetebol Masculino Ativo 

Bilhar Pool Bola 8 Inativo 

Esgrima Inativo 

Futebol 11 Inativo 

Futebol 7 Feminino Ativo 

Futebol 7 Masculino Inativo 

Futsal Feminino Ativo 

Futsal Masculino Ativo 

Ginástica Inativo 

Karting Inativo 

Natação (Piscina curta e Piscina longa) Ativo 

Polo Aquático Inativo 

Rugby 7 Feminino Inativo 

Rugby 7 Masculino Ativo 

Ténis Ativo 

Ténis de Mesa (equipas, pares, individual) Ativo 

Voleibol Feminino Ativo 

Voleibol Masculino Ativo 

Xadrez Inativo 

Quadro  5 - Estado das Modalidades Desportivas da AAUTAD 
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NÚCLEOS AUTÓNOMOS DE CURSOS 
INTEGRADOS 

Sigla Nome Estado 

NECC Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Comunicação Ativo 

NED Núcleo de Estudantes de Desporto Inativo 

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 Inativo 

NEUTAD Núcleos de Estudantes de Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores Ativo 

NEC Núcleo de Estudantes de Engª Civil Inativo 
 

NEB Núcleo de Estudantes de Biologia Ativo 

NECM Núcleo de Estudantes de 
Comunicação e Multimédia Ativo 

NEEZ Núcleo de Estudantes de Engª 
Zootécnica Ativo 

NAEC Núcleo de Alunos de Economia Ativo 

NENOL Núcleo de Estudantes de Enologia Ativo 

NECN Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Nutrição Ativo 

NEBioq Núcleo de Estudantes de Bioquímica Ativo 

NEBG Núcleo de Estudantes de Biologia e 
Geologia Inativo 

NENGB Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Biomédica Ativo 
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NEA Núcleo de Estudantes de Ambiente Ativo 

NEBE Núcleo de Estudantes de 
Bioengenharia Ativo 

NESS Núcleo de Estudantes de Serviço 
Social Ativo 

NEAGRO Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Agronómica     Ativo 

NEG Núcleo de Estudantes de Gestão Ativo 

NEEI Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Informática  Inativo 

NET Núcleo de Estudantes de Turismo Ativo 

NEEB Núcleo de Estudantes de Educação 
Básica Ativo 

NEASC Núcleo de Estudantes de Animação 
Sócio Cultural  Ativo 

NETAP Núcleo de Estudantes de Teatro e 
Artes Performativas Ativo 

 

NEMACD Núcleo de Estudantes de Matemática 
Aplicada à Ciência de Dados Ativo 

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 
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Reconhecidos como sócios honorários da AAUTAD pelo meritório 

desempenho das suas atividades em prol da comunidade estudantil, 

distinguem-se as seguintes personalidades: 

- Professor Doutor Carlos Alberto Sequeira; 

- Professor Doutor Armando Mascarenhas; 

- Engenheiro Rui Santos; 

- Ex-Administrador da UTAD, Miguel Rodrigues; 

- Ex-Presidente da AAUTAD, Henrique Jorge Silva; 

- Doutor Artur Vaz; 

- Doutor Manuel Nascimento Martins; 

- Doutor António Martins; 

- AAUTAD – José Gonçalves; 

- AAUTAD – Isabel Monteiro; 

- Padre João Curralejo; 

- Doutor Amadeu Fernandes; 

- Engenheiro Miguel Queimado; 

- Ex-Funcionário S. T. UTAD – Sr. Rogério Monteiro; 

- Ex-Funcionário S. T. UTAD – Sr. Gonçalves; 

- Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, António 

Fontainhas Fernandes. 
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DADOS 
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Datas   

Fundada 1988 

Aniversário 24 de fevereiro 

Quadro  7 - Datas da AAUTAD 

 

Pessoas   

Sócios Honorários 16 

Sócios Pagantes 2176 

Funcionários 4 

Atletas 242 

Quadro  8 - Pessoas da AAUTAD 

 

Secções   

Desportivas 14 

Culturais 4 

Quadro  9 - Secções da AAUTAD 
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QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES POR 
DEPARTAMENTOS
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
Atividade Objetivo e Informações Estado 

1 Criança, 1 Amigo Atividade de voluntariado que visa apadrinhar uma criança de uma 
instituição, oferecendo-lhe um presente na altura do Natal. 

Não 
realizada 

Ações De Sensibilização Em 
Contexto Escolar 

Ir às escolas primárias fazer uma ação de sensibilização acerca de temas 
diversos como Saúde escolar; Saúde mental; Alimentação saudável. 

Não 
realizada 

Armário Solidário* Disponibilização de roupas a toda a comunidade académica que necessite Concluída 
Campanhas De Recolhas De Bens Recolher diversos bens para doar a causas solidárias. Concluídas 

Comemoração De Datas 
Relevantes Para A Área Da Ação 

Social E Saúde 

Sensibilizar a academia para a importância de algumas datas relacionadas 
com as áreas da ação social e saúde. Concluídas 

Conversas Sobre A Atualidade Na 
Rádio 

pequenos podcasts a abordar temas de destaque na sociedade como, por 
exemplo, sexologia; crianças em risco; exclusão social; 

stress/burnout/ansiedade; papéis de género; violência contra as mulheres; 
anorexia; diabetes; refood. 

Não 
realizadas 

Curso 1º Socorros Psicológicos Fornecer os conhecimentos necessários para os estudantes estarem 
familiarizados com os 1º socorros Em curso 

Curso 1º Socorros Suporte Básico 
De Vida 

Fornecer os conhecimentos necessários para os estudantes estarem 
familiarizados com os 1º socorros. Concluídas 

Cursos E Workshops Realização de diversos cursos e workshops relacionados com diversas 
temáticas pertinentes para a comunidade académica. Concluídas 

Dádivas De Sangue Consciencializar toda população para este dever cívico que está ao nosso Concluídas 
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alcance com um simples gesto de dádiva de sangue. 

Dá-Me 7 Horas Dos Teus 7 Dias 
Atividade que visa reduzir a solidão dos idosos onde voluntários 

despendem de 1 hora do seu dia para passar tempo de qualidade com um 
idoso. 

Não 
realizada 

Encontro De Gerações Visita a vários lares / centros de dia e dinamização de atividades com os 
idosos. Concluídas 

Feira De Saúde E Bem-Estar 
Envolver toda a comunidade numa atividade que apele para a importância 
de uma boa saúde física e mental, focando temas como a importância da 

prática de exercício físico e alimentação saudável. 
Concluídas 

I E II Jornadas Abertas * Alertar os estudantes e toda a comunidade académica para as diferentes 
temáticas da atualidade. Concluídas 

Não Dês Tampa A Esta Causa Recolha de tampinhas nos polos da UTAD e em alguns cafés e 
restaurantes de Vila Real. Concluídas 

Participação Em Marchas 
Realizadas Por Grupos De Vila 

Real * 
Sensibilização e luta dos direitos fundamentais de todes. Concluída 

Plogging 
A Corrida combinada com a recolha de lixo pela cidade de Vila Real para 
sensibilizar os estudantes para a importância de manter os espaços limpos. 

Não 
realizada 

Posto De Primeiros Socorros Nas 
Festas Académicas  * Criar um espaço de primeira intervenção no recinto das festas académicas. Concluída 

Produtos Menstruais Nos Polos Da 
UTAD 

Fornecer à comunidade estudantil produtos de higiene íntima nos vários 
polos da UTAD. Em curso 

Programa “Antes Que Te 
Queimes” * 

Modelo de aconselhamento par-a-par aplicado em intervenções de rua que 
se fundamenta na Educação pelos Pares. Com a intervenção, pretende-se a Concluída 
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promoção de diversão com redução de risco e danos associados ao 
consumo nocivo de bebidas alcoólicas e outras drogas, bem como outros 

comportamentos associados aos ambientes recreativos. 

Programa “Riscos E Desafios” * Programa de desenvolvimento de competências de vida que se dirige a 
todos os estudantes do 1º ano. Concluída 

Recolha De Alimentos Para Doar 
À Ucránia * Auxiliar as famílias afetadas pela guerra Concluída 

Recolha De Dadores De Medúla 
Óssea 

Consciencializar toda população para este dever cívico que está ao nosso 
alcance com um simples gesto de dádiva de medula óssea. 

Não 
realizada 

Recolha De Material Escolar Para 
Doar Para África 

Recolha de material escolar na comunidade para enviar para as escolas em 
África 

Não 
realizada 

Sunset Solidário 
Momento de convívio com música e animação associado a uma causa 

solidária. 
Não 

realizada 
*Atividades fora do plano de atividades  
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NÚCLEOS E SECÇÕES 
Atividade Objetivo e Informações Estado 

3ª EDIÇÃO INTERACT Atividade de Team Building entre os núcleos, onde existirão vários 
momentos, sendo estes lúdicos, aprendizagem e interação entre todos Concluída 

Agenda De Núcleos Espaço alojado dentro do site da AAUTAD onde os núcleos poderão 
colocar todas as suas atividades. Concluída 

Assembleia Geral De Núcleos E 
Secções 

Criar um espaço de discussão de forma a estabelecer uma ligação entre os 
núcleos e os representantes de cada escola de forma a resolver problemas 
existentes dentro do núcleo e do próprio curso, podendo assim servir com 
mais rigor os interesses dos estudantes que representam. Também serão 

realizadas Assembleias Gerais de Secções de forma a acompanharmos de 
perto todo o processo das estruturas e providenciar o apoio necessário às 
mesmas. Ademais, realizar-se-ão Assembleias Gerais com o Magnífico 

Reitor. 

Concluídas 

Criação Do Livro Dos Núcleos Livro onde relata um pouco de cada história do núcleo em formato físico 
ou digital. Concluída 

I Retiro De Núcleos Atividade de team building que incentiva a conexão e formação dos 
núcleos. 

Não 
Concluída  

Implementação Do Plano De 
Apoio A Núcleos E Secções Da 

Universidade De Trás-Os-Montes 
E Alto Douro 

Implementação de programa de auxílio à profissionalização dos núcleos e 
secções. Concluída 

Mesas Redondas De Núcleos Atividade que visa desenvolver e incentivar o debate entre núcleos de 
forma a trocarem perspetivas e entreajudarem-se. Concluída 

Rúbrica “O Associativismo Como Rúbrica desenvolvida com os núcleos com o objetivo de dar a conhecer o Não 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 

 

Página 34 de 87 
 

Parte Da Academia” núcleo, todas as suas atividades desenvolvidas ao longo do seu mandato e 
a sua relação com a AAUTAD. 

Realizada 

V Gala Do Associativismo Jovem 
Da UYAD 

Realização da quinta gala de Núcleos, Secções e Associações com o 
intuito de congratular os representantes dos vários estudantes das diversas 

vertentes, reforçando uma vez mais o papel fundamental exercido e a 
relevância dos seus percursos académicos, principalmente neste clima 

atípico que vivemos. 

Concluída 

Manutenção Da Base De Dados 
Dos Núcleos E Secções 

Manutenção e atualização de toda a informação e documentação dos 
núcleos e secções. Concluída 

Criação Do Plano De Apoio 
Financeiro A Núcleos Da 
Associação Académica Da 

Universidade De Trás-Os-Montes 
E Alto Douro 

Criação de um programa de apoio financeiro aos núcleos para as 
atividades desenvolvidas. Concluída 

Promover Atividades Internúcleos Promover atividades que envolvam a interação entre núcleos, de forma a 
relacionar diferentes cursos da Academia. Concluída 

Motivar E Auxiliar A Ativação E 
Integração Dos Núcleos E Secções 

Disponibilizar todo o apoio necessário e motivar a sua ativação e 
integração junto com a AAUTAD. Concluída 
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INOVAÇÃO E TRANSIÇÃO DIGITAL 
Atividade Objetivo e Informações Estado 

Atualização De Plataformas Para 
Gestão Documental E De Recursos 

Humanos 

Atualizar a utilização dos softwares de gestão de equipa e de 
Armazenamento e gestão documental implementados de modo a agilizar o 

trabalho e melhorar eficiência da AAUTAD; 
Concluídas 

Reestruturação Das Plataformas 
Digitais Da Aautad 

Seguimento da reformulação e implementação de módulos para gestão de 
atividades da AAUTAD, núcleos, secções e estudantes no website com 
objetivo de tornar a atividade online da aautad mais simples e eficaz. 

Concluídas 

Atualização Das Normas De 
Segurança De Sistemas 

Informáticos 

Atualização das Normas de Segurança de Sistemas Informáticos 
previamente criadas, de modo a assegurar a conduta correta da utilização 

dos diversos sistemas de informação de forma a evitar falhas na segurança. 
Concluídas 

Atualização Da Unificação E 
Dinamização Das Redes Sociais 

De forma a tornar a presença online da AAUTAD mais forte será feita a 
centralização das redes sociais na plataforma web da AAUTAD. Concluídas 

Sessões De Formação De Cariz 
Informático 

Instruir os estudantes de modo a que estes se tornem autossuficientes 
durante as interações tecnológicas. 

Não 
iniciada 

Criação De Uma Aplicação Móvel 
Aumentar a portabilidade dos serviços implementados no website com o 

propósito de que todos os estudantes tenham uma boa experiência 
académica assim que entram na academia. 

Não 
iniciada 

Suportar A Competição E-Sports 

Com a impossibilidade da realização de torneios de desporto nos tempos 
em que vivemos, é mais importante que nunca promover a competitividade 
entre os estudantes através de competições entre os estudantes da academia 

e, posteriormente, suportar a competição E-Sports. 

Concluídas 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
Atividade Objetivo e Informações Estado 

RECREATIVO E CULTURAL 
Atividade Objetivo e Informações Estado 
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“24h” De Cultura 

: O departamento Recreativo e Cultural irá levar a Cultura até ao Campus 
da Universidade, dando a conhecer talentos de alguns dos nossos colegas 
da academia, bem como, sensibilizar os mesmos para a oferta cultural que 

a Associação Académica disponibiliza. Durante 24h irão decorrer no 
Campus diversas atividades como por exemplo, exposições de fotografia e 

curtas metragens, ensaios abertos das Tunas, performances e concertos. 

Não 
Realizado 

2ª TEMPORADA MUSIC 
SESSIONS 

O departamento Recreativo e Cultural irá fazer uma segunda temporada do 
Music Sessions, projeto que surgiu durante o confinamento, com o 

objetivo de mostrar a toda a comunidade os talentos musicais dos nossos 
colegas da academia. 

Não 
Realizado 

Acompanhamento Das Secções 
Culturais Da AAUTAD 

Serão mantidas todas as parcerias existentes entre as mais diversas Secções 
Culturais, de forma a que haja uma constante entreajuda Realizado 

ARRAIAL 24h*  Realizado 

ARRAIAL ACADÉMICO DE 
FINAL DE AULAS DO 2º 

SEMESTRE 2022 

É um arraial realizado no centro da cidade de Vila Real, cujo objetivo é 
proporcionar um dia de animação para os estudantes, que terminam mais 

um ano letivo, bem como para toda a cidade que queira desfrutar da oferta 
recreativa. 

Este evento conta também com a participação de cursos e seções da 
Universidade para colaborarem na dinamização do evento. 

Realizado 

Arraial De Início De Aulas 

O arraial de início de aulas tem a participação dos cursos e secções da 
UTAD, que vão trabalhar em conjunto em representação de cada escola. 
Será realizado um concurso de máscaras, devido à proximidade da data 
com o Carnaval, em que a melhor máscara ganhará uma pulseira para a 

semana académica 2022. 

Realizado 
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Arraial De Magusto* Arraial no Pedrinhas com o intuito de celebrar o Magusto Realizado 

Caloirada Aos Montes 2022 

Tem como principal intuito dar, de uma forma recreativa, as boas-vindas 
aos novos alunos desta academia, bem como criar um clima de 

confraternização e entreajuda entre os alunos que já cá estão e os que 
acabam de chegar. Nesta festa, tal como nas 

 
 

outras, os cursos têm um papel importante no divertimento das noites, pois 
são responsáveis pelas barraquinhas, mantendo vivo o espírito académico 

de Vila Real. 

Realizado 

Cinema Ao Luar De modo a proporcionar um serão diferente a todos os estudantes da 
academia, o nosso departamento irá passar clássicos do cinema. 

Não 
Realizado 

Comemoração Do Feriado 
Municipal 

Em parceria com o Departamento Recreativo, o nosso departamento irá 
auxiliar na comemoração do Feriado Municipal de Vila Real. 

Não 
Realizado 

CONCURSO DE BANDAS E Djs 
A realização deste concurso tem como objetivo dar a oportunidade aos 

estudantes, bem como à comunidade em geral, de mostrarem o seu talento 
a toda a academia. 

Realizado 

Concurso De Fotografia 
Concurso que visa a promoção da fotografia e de curtas metragens no meio 

académico, impulsionado a envolvência da comunidade estudantil numa 
segunda atividade intitulada de “24h de Cultura”. 

Realizado 

Concurso De Curtas Metragens 
Concurso que visa a promoção da fotografia e de curtas metragens no meio 

académico, impulsionado a envolvência da comunidade estudantil numa 
segunda atividade intitulada de “24h de Cultura”. 

Não 
Realizado 

Dia Da Música O nosso departamento irá organizar o dia da música, tencionando 
introduzir uma ida às escolas da UTAD para promover o mesmo. Realizado 
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Dia Mundial Do Teatro 

O departamento cultural irá organizar o dia Mundial do Teatro, 
tencionando introduzir uma ida às escolas da UTAD para promover o 
mesmo, em parceria com o Núcleo de Estudantes de Teatro e Artes 

Performativas. 

Não 
Realizado 

Mini Espetáculos Pelos Locais 
Emblemáticos Da Cidade 

O departamento Recreativo e Cultural irá levar concertos para todos os 
gostos a alguns dos pontos mais emblemáticos da Cidade de Vila Real, de 

forma a aproximar a comunidade estudantil dos mesmos. 

Não 
Realizado 

Miss E Mister 2022 

Este concurso decorre durante o primeiro semestre e consiste em várias 
eliminatórias entre todos os cursos da nossa Universidade. Esta atividade é 
organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de veteranos, no 
qual o objetivo é promover a integração dos novos estudantes acabados de 

ingressar na UTAD. 

Realizado 

Mostra Do Caloiro 2022 

Tendo como espaço temporal o 1º semestre, esta atividade é organizada 
pela AAUTAD em conjunto com o conselho de veteranos, cujo objetivo é 

promover a integração dos novos estudantes acabados de ingressar na 
Universidade, proporcionando uma experiência diferente e interação com 

outros cursos e estudantes. 

Realizado 

Parceria Com A UTAD 

Sendo a UTAD o principal parceiro da AAUTAD e à semelhança dos 
anteriores mandatos, o Departamento Recreativo e Cultural tem como 

objetivo manter a parceria de entreajuda com a reitoria, na realização de 
diversas atividades culturais. 

Realizado 

Parceria Com CMVR 
Assim como toda a AAUTAD, o Departamento Recreativo e Cultural ao 

longo dos anos tem vindo a construir uma importante parceria com a 
Câmara Municipal da cidade de Vila Real nas mais inúmeras atividades. 

Realizado 

Semana Académica 2022 Destinada a todos os alunos da academia, em especial a todos aqueles que Realizado 
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terminam a sua vida universitária finalizando os respetivos cursos. 
Os cursos têm  um papel crucial no divertimento das noites, pois são 

responsáveis pelas barraquinhas, como é habitual nas festas académicas de 
Vila Real, sendo já uma tradição que simboliza um espírito único e 

característico da nossa Academia. 

Semana Cultural 2022 
Sendo a Semana Cultural uma das atividades principais do nosso 

departamento, iremos organizar dois dias abertos a todos os estudantes da 
academia para tentar responder às necessidades culturais dos mesmos. 

Em curso 

Semana Das Barraquinhas 2022 Esta semana festiva que marca o regresso dos estudantes à cidade de Vila 
Real e integra os novos estudantes que começam a sua vida académica. Realizado 

Semana De Integração 2022 

O departamento recreativo e cultural irá trabalhar em conjunto com o 
departamento de Marketing e Comunicação e Imagem e mostrar aos novos 
estudantes da academia as atividades anteriores do departamento, através 

de um vídeo promocional. 

Realizado 

Stand Up Comedy 
Como forma de entretenimento e de proporcionar um serão diferente, o 
departamento Recreativo e Cultural irá organizar uma noite de Stand Up 

Comedy. 
Em curso 

Utad Got Talent Mostra dos talentos da Academia Em Curso 
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 DESPORTO E BEM-ESTAR 
Atividade Objetivo e Informações Estado 

Implementação do Cartão de 
Atleta 

Organizar todos os nossos atletas dando-lhes benefícios de forma a cativar 
cada mais alunos para as nossas modalidades.   Em curso  

CORRIDA/CAMINHADA 
SOLIDÁRIA 

Conseguir uma angariação de alimentos para ajudar quem mais precisa. 
Sendo que o preço de participação tem um valor simbólico. 

Não 
Realizada 

REUNIÕES PERIÓDICAS COM 
OS TREINADORES DAS 

VÁRIAS MODALIDADES DA 
AAUTAD 

Cooperação com os treinadores de forma a compreender as necessidades, 
dificuldades e aspetos a melhorar para os atletas. Permitindo assim tomar 

conhecimento de todos os acontecimentos inerentes às equipas que 
competem pela AAUTAD. 

Realizada 

UTAD CUP 

Promover a prática desportiva de todos os estudantes da UTAD bem como 
a interação e socialização entre cursos. Realizar os mesmos em que podem 
participar estudantes do sexo masculino bem como feminino permitindo 

assim um número mais elevado de participantes.   

Não 
Realizada 

X GALA DE DESPORTO DA 
UTAD 

Realização da Gala do Desporto para congratulação e atribuição de 
prémios aos atletas das diferentes modalidades, gostaríamos também de 

tonar esta gala num momento de convívio entre toda a comunidade 
desportiva.   

Em curso 

JOGOS POPULARES 

Realização de vários jogos populares de modo a promover a atividade 
física de forma divertida, aliado à ligação e comunicação entre os 

estudantes. Pretende-se ainda dinamizar e expandir as capacidades e 
funcionalidades existentes na UTAD. 

Realizado 
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Aulas de Zumba Promover a prática desportiva de uma forma mais lúdica, não só para os 
alunos da UTAD mas também para todos os habitantes de Vila Real. 

Não 
Realizado 

Torneio 24 horas 
Promover a prática desportiva de todos os estudantes da UTAD bem como 

a interação e socialização entre cursos num torneio onde a convivência 
supera a competitividade.    

Realizado 

Jogos sem fronteiras Atividade de receção dos estudantes do primeiro ano Realizado 
Jogos Olímpicos AAUTAD Torneio com diferentes modalidades dos jogos olímpicos  Em Curso 
Competir torneios FADU Participação nos CNU, Jornadas concentradas, entre outros Realizado 

“TOCA E FOGE”* Comentários desportivos sobre a atualidade desportiva regional e 
nacional* Realizado 

DESPORTO FEDERADO* Criação de 2 equipas de basket federado Realizado 
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FORMAÇÃO EMPREENDEDORISMO E INTERNACIONALIZAÇÃO 
Atividade 

 Objetivo e Informações Estado 

ENTERPRISE WEEK Realização de um evento para potenciar a ligação entre os estudantes da 
academia e diversas empresas das mais diferentes áreas. Em curso 

FEIRA DE EMPREGO 
: Realização de uma feira de emprego com o objetivo de aproximar 

empregadores com os jovens da academia, ajudando à entrada destes no 
mercado de trabalho. 

Em curso 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 
ERASMUS 

Trabalhar em conjunto com o Erasmus Student Network (ESN) 
divulgando atividades com o objetivo de representar estudantes 

internacionais, proporcionando oportunidades para conhecer novas 
culturas e potenciar o desenvolvimento pessoal segundo o princípio de 
Estudantes a ajudar Estudantes. Como também, apoiar os estudantes no 

processo de candidatura a este mesmo programa. 

Realizada 

PALESTRAS E WORKSHOPS 

Realização de palestras com várias temáticas que complementem a 
formação dos estudantes, tanto na sua preparação para a entrada no 

mercado de trabalho, como para melhorar a sua prestação pedagógica e 
fornecer soft skills de desenvolvimento pessoal. Algumas destas atividades 
serão realizadas em parceria com as empresas Lead & Speak e a Unlimited 

Future. 

Realizada 

Jantar de Natal Internacional* Convívio de Natal com os Estudantes Internacionais Realizado 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
Atividade 

 Objetivo e Informações Estado 

GESTÃO E DINAMIZAÇÃO 
DAS REDES SOCIAIS 

(FACEBOOK, INSTAGRAM, 
TWITTER, LINKEDIN E 

YOUTUBE) 

Dinamizar a imagem da AAUTAD nas redes sociais e a expansão da 
mesma, de forma a abranger o maior número de estudantes e estreitando a 

relação entre estes e a Associação Académica. 
Realizada 

COOPERAÇÃO ATIVA COM 
OS DEPARTAMENTOS, 

NÚCLEOS E SECÇÕES DA 
AAUTAD AUXILIANDO CADA 
UM DELES NA CRIAÇÃO DE 

CONTEÚDOS 

Desenvolvimento de um trabalho conjunto com os demais departamentos 
da AAUTAD, auxiliando na comunicação das atividades desenvolvidas 

pelos mesmos e possibilitando uma melhor comunicação a nível interno e 
externo. 

Realizada 

AUXILIAR A ATIVIDADE DA 
AAUTAD 

Acompanhamento e divulgação de todas as atividades realizadas pela 
AAUTAD, de forma a que todos os estudantes da academia tenham 

conhecimento da realização mesmas. 
Realizada 

REFORMULAÇÃO DO SITE DA 
AAUTAD 

Reestruturação do site da AAUTAD em cooperação com o Departamento 
Apoio às Tecnologias, para que os modelos de comunicação se tornem 

mais eficazes, favorecendo tanto a Associação Académica, como os 
Núcleos e Secções Culturais da AAUTAD. 

Realizada 

PONTOS NOS IS* Podcast da AAUTAD  Realizado 
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PARCERIAS E RELAÇÕES EXTERNAS 
Atividade 

 Objetivo e Informações Estado 

Criação E Manutenção De Uma 
Plataforma De Gestão Interna Do 

Departamento 

Facilitar a organização dos dados de todos os parceiros, possíveis e 
efetivos, atualizando constantemente os contactos disponibilizados. Realizada 

Gestão E Dinamização Da Loja 
Académica 

Gerir a gama de produtos disponíveis na loja Académica, angariando 
parcerias de modo a garantir uma seleção de bens apelativa à Comunidade 

Académica. 
Realizada 

Dinamizar E Divulgar O Cartão 
De Sócio Da AAUTAD 

Angariar e reintegrar parcerias, quer a nível local, quer nacional, 
procurando fomentar o comércio da cidade e levar a AAUTAD mais perto 

dos seus sócios. 
Realizada 

Garantir Parcerias E Patrocínios 
Para Os Eventos Levados A Cabo 

Pela AAUTAD 

Procurar ser uma ajuda ativa nas atividades levadas a cabo pela AAUTAD, 
procurando parcerias e patrocínios relevantes à mesma, que promovam o 

sucesso das primeiras. 
Realizada 

Kit Caloiro 2022 Colaborar com o Departamento de Comunicação e Imagem para 
desenvolver um Kit para os novos alunos que se matriculam na Academia. Realizada 
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PEDAGOGIA E POLÍTICA EDUCATIVA 
Atividade 

 Objetivo e Informações Estado 

Parceria Com A SASUTAD E As 
Comissões De Residência 

Recolher as preocupações dos alunos alojados nas residências Além Rio e 
Codessais. Agrupando sugestões e informações dos alunos, bem como das 

comissões da residência, para assim se conseguir encontrar e definir 
soluções; 

Realizada 

Criação De Um Observatório 
Sobre O Abandono Escolar Em 

Parceria Com A UTAD 

Recolher informações das justificações do abandono escolar a nível 
universitário e encontrar soluções para ajudar quem pretende fazê-lo; 

Não 
Realizada 

Acompanhar A Participação Dos 
Estudantes Nos Núcleos E 

Associações, Conselhos 
Pedagógicos, Conselhos 

Académicos E Comissões De 
Curso, Escutando Os Mesmos. 

Incentivar os estudantes a terem uma voz ativa na academia, promovendo 
a participação dos mesmos nos órgãos de decisão da universidade. 
Auscultar as opiniões dos estudantes e fazer o levantamento das 

preocupações dos mesmos. 

Realizada 

Reuniões Periódicas Com A 
Provedora De Estudante 

No âmbito de apresentar os relatórios recolhidos, periodicamente, das 
problemáticas relatadas pelos alunos e trabalhar esses mesmos problemas. 
Criando um elo de ligação entre os alunos da academia e o Provedor do 

Estudante, ajudando-nos mutuamente para o bem da sociedade académica. 

Realizada 

Desenvolvimento Da Atividade 
“Prepara O Teu Futuro” 

Visita guiada pelos cursos, aulas e instalações da UTAD, de modo a dar a 
conhecer a universidade a futuros alunos que se encontram no ensino Realizada 
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secundário. 

SOS Estudante 
Tem como principal objetivo ajudar todos os alunos da academia em 

relação a diversos aspetos. Realizando campanhas, de todo o tipo, em prol 
do melhoramento do quotidiano do aluno; 

Realizada 

Criar Um Guia Do Estudante 
Um guia base para os novos alunos com informações generalizadas não só 

sobre a universidade mas também sobre a cidade, o alojamento, os 
transportes públicos, entre outros. 

Realizada 

Participação Nas Semana De 
Matrículas 2022 

Fazer chegar aos novos alunos informações importantes sobre o órgão que 
é a AAUTAD e o trabalho que este desenvolve em prol dos estudantes mas 
também dar a conhecer o departamento e as redes de apoio existentes para 

qualquer necessidade que apresentem. 

Realizada 

Auxiliar A Utad Na Aplicação De 
Inquéritos De Forma A Perceber 
As Condições E A Qualidade De 

Vida Dos Alunos 

Recolher o máximo de informação, diretamente dos alunos, mas também 
junto das direções de curso de forma a melhorar as condições e 

funcionamento do ensino na UTAD. Partilhar estes inquéritos com os 
núcleos e associações de estudantes e comissões de residência para que 

chegue ao maior número de alunos. 

Realizada 

Revisão Dos Estatutos 
Pretendemos rever os estatutos da universidade, de modo a garantir que 

não há falhas no seu cumprimento e que se encontra devidamente 
atualizado, atendendo às necessidades do aluno. 

Realizada 

Comemoração Do Dia Nacional Do 
Estudante Realização de atividade interativa com a comunidade estudantil Realizada 

Acompanhamento Dos 
Enda’s/Faire 

Acompanhamento efetivo de todos os Encontros Nacionais de Direções 
associativas. Realizada 
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SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE 
Atividade 

 Objetivo e Informações Estado 

“Casinhas”: 

A criação de um projeto inovador que pretende desenvolver um ecoponto 
de recolha dos restos aproveitáveis, a compostagem, de modo a encarar um 
desenvolvimento melhorado de toda a comunidade estudantil. Ao colocar 

um ecoponto em cada polo da nossa universidade e na cantina, vamos 
determinar a produção do composto para podermos, mais tarde, utilizar o 
mesmo para um outro projeto. Na horta académica, vamos trabalhar em 

conjunto com todas as unidades da universidade e desenvolver o trabalho 
de equipa com o intuito de determinar as suas capacidades neste pioneiro 

projeto. 

Não 
Realizadas 

“Organizar a Bila”: 

A implementação da colocação de bebedouros de água potável (colocando 
um selo de qualidade e garantia – EMARVR – pontos de referência que 
fossem motivadores da linearidade da prática deste novo conceito). A 

instalação de papas-chicletes e de eco pontas de forma a proporcionar os 
estudantes a colocar no lixo o restante do material utilizado. 

Não 
Realizadas 

“Uma garrafa personalizável e 
inspiradora.” 

Um projeto que, em conjunto também com instituições da cidade e a 
universidade, de modo a criar um movimento, promovendo a redução da 
produção de plástico. Por consequente, demonstrar e informar o resultado 

no impacto e consumo dos mais diversos produtos que acabam por 
problematizar no nosso consumo de micro plásticos, tóxicos para a nossa 

saúde e de tão difícil reciclagem. Gerar de modo a desenvolver esta 

Não 
Realizadas 
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alternativa sustentável, incutindo o marketing desta garrafa e criar uma 
espécie de alternativa às garrafas que são vendidas em qualquer 

estabelecimento comercial, distinguindo um projeto que pretende marcar a 
comunidade. Uma iniciativa que gostávamos também que fosse formada 

com a EMARVR e a Resinorte, determinando a habilidade de fornecer este 
novo elemento como algo pronto a desenvolver e criar impacto na presente 

geração. A Câmara de Vila Real seria o elo de ligação destas duas 
empresas, publicitando e desenvolvendo o projeto, enquanto que a UTAD 

e a AAUTAD se ocupavam do concretizar da garrafa, e apelavam aos 
estudantes de todo o distrito, envolvendo as escolas e creches a 

participarem no movimento. 

Recolha de Lixo (“Semana 
Académica 2022“, Barraquinhas, 
“Caloirada aos Montes 2022“ e 

Magusto) 

A parceria com a empresa multimunicipal se integrar para com a 
instituição de ensino, Resinorte e assim desenvolver as capacidades da 

separação dos resíduos. Criar, em conjunto com o departamento de 
comunicação e imagem, um vídeo que indica o percurso das mais variadas 
vertentes desde o momento em que se efetua a sua utilização na UTAD e o 

seu delinear até ser reciclado. Por exemplo, no realizar da Queima das 
Fitas, determinar um protocolo no qual a empresa assegurava a reciclagem 
dos materiais (devidamente fiscalizados pela nossa entidade), seguindo o 
cumprimento da separação e, em troca, teríamos a parceria publicitária e 

um selo de qualidade. 

Realizadas 

Eco-Skills 

Um evento que pretende articular os ensinamentos ecológicos à 
comunidade estudantil. Terá o custo monetário de dez euros e será 

equiparado de duas ECTS, convidando assim à participação de todos, 
inclusive fora do círculo universitário. O evento está a ser desenvolvido 

pela provedora do estudante, a professora Isilda Rodrigues, a AAUTAD e 

Realizadas 
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a UTAD. 
A ideologia deste programa pretende divulgar o desenvolvimento de 
competências para a sustentabilidade, é possível aceder ao mesmo e 

realizar a inscrição online, servindo-se do seguinte link 
https://www.utad.pt/gform/evento/eco-skillsi-programa-de-

desenvolvimento-de-competencias-para-a-sustentabilidade-2022/ 
Dia Internacional da reciclagem Dia Internacional da reciclagem Realizadas 

“Plantar árvores” Plantação de árvores nas zonas de ardidas no Verão de 2022 Realizadas 

Semana da Sustentabilidade 

A AAUTAD e a UTAD, juntos, para criar eventos dinamizadores de modo 
a desenrolar atividades que coloquem o ambiente em primeiro lugar. Dar a 
conhecer várias alternativas que se têm vindo a desenvolver para combater 

diversas problemáticas que quebram ideologias do passado e como o 
simples gesto da separação do lixo é um grande contributo para o 

desenvolver do mundo. No decorrer deste evento serão feitas competições 
a nível de núcleos e secções que pretende realizar uma competição entre 

estes. Ao divulgar a participação dos integrantes estão projetadas 
atividades, com o intuito de preencher um termómetro, medidor do que 

cada grupo desenvolveu. Com o desenrolar destas atividades gostaríamos 
de convidar alguns membros incutidos na área que sejam parceiros da 

melhoria ambiental da comunidade. 

Realizadas 

 

sResumo Final 
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Realizada 70 

Não Realizada 21 
Extra Plano de atividades 16 

Em curso 13 
Total 120 
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DEPARTAMENTO 
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDE  

Ao longo desde mandato, o Departamento de Ação Social e Saúde, 

teve como principal foco dar apoio não só à comunidade académica como 

também a todos os habitantes vila-realenses. Focando-se em valores como 

solidariedade e inclusão social, partilha intergeracional,  luta por uma 

sociedade justa e igualitária, sensibilização, prevenção e promoção para a 

saúde e consciencialização sobre comportamentos de risco. Nesse sentido, 

empenhou-se na dinamização de atividades que promovessem a 

solidariedade social, inclusão social e voluntariado, assim como assegurou 

os direitos e apoios de carácter social e de saúde a todos os estudantes e à 

comunidade em geral.  

Sendo um departamento com caráter solidário, visou sempre a ajuda 

ao próximo e a consciencialização acerca das várias realidades que podem 

existir dentro de uma universidade. Desenvolvendo neste âmbito diversas 

atividades, nomeadamente: a atividade “Não dês tampa a esta causa”, 

realizada através da recolha de tampinhas pelos vários polos da 

universidade, posteriormente entregues a uma senhora com dificuldades 

motoras; a atividade “Armário Solidário”, que consistiu na recolha de 

roupa e na posterior colocação das mesmas num edifício da UTAD, 

disponível para que quem necessitasse pudesse ir lá buscar; e a atividade 
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“Pink Me”, que consistiu na distribuição de produtos menstruais pelas 

diversas casas de banho dos polos da UTAD.  

No que diz respeito à partilha intergeracional, o Departamento de 

Ação Social e Saúde, quis ser pioneiro e diferenciar-se daquilo que, até à 

data já tinha sido feito, tendo organizado, junto de lares, creches e centros 

de capacitação para pessoas portadoras de deficiência, “Encontros de 

Gerações”, onde pessoas de diversas faixas etárias puderam conviver e 

interagir de forma dinâmica e, assim, enriquecer as suas vivências. Desse 

modo, o Departamento realizou uma ida ao Lar Paz e Amizade, 

conjuntamente com uma tuna da AAUTAD, com o objetivo de 

proporcionar aos utentes um momento musical. Assim como também, 

realizou, no Mercado de Natal da UTAD, atividades para as crianças e 

utentes do CACI da instituição Nuclisol Jean Piaget, de Vila Real, em 

colaboração com alguns núcleos da AAUTAD.   

Tendo também como objetivo acompanhar e apoiar as iniciativas de 

instituições e grupos da cidade de Vila Real, com vista a lutar por uma 

sociedade justa e igualitária, o Departamento participou, ajudando com os 

recursos necessário, em duas Marchas realizadas na cidade, nomeadamente 

a Marcha LGBT+, dia 28 de maio e a Marcha pela Erradicação da 

Violência de Género, dia 25 de Novembro.    
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Com vista à sensibilização, prevenção e promoção para a saúde 

foram realizadas algumas atividades, todas elas com foco em temas 

relevantes para a área da saúde. Nomeadamente, dádivas de sangue, na sala 

de estudo da AAUTAD, que contaram com uma aderência bastante grande 

por parte da comunidade académica e dos habitantes vila-realenses. A 

Semana da Saúde e Bem-estar, no campus da UTAD, em parceria com a 

pró-reitoria para a Saúde e Bem-estar, o ACES Douro/Marão Norte, o 

Município de Vila Real e alguns Núcleos de Estudantes da AAUTAD, 

onde se realizaram algumas atividades no âmbito da promoção de estilos de 

vida saudáveis, nutrição, exercício físico e sustentabilidade. Foi também 

realizado um MassTraining Suporte Básico de Vida, em parceria com o 

INEM, cujo objetivo foi formar cidadãos de todas as idades, transmitindo 

conhecimentos sobre como atuar caso se deparem com uma vítima em 

paragem cardiorrespiratória. No âmbito da Saúde Mental, ainda será 

realizado um workshop de 1º socorros psicológicos, em parceria com o 

Núcleo de Estudantes de Psicologia.  

No âmbito da consciencialização sobre comportamentos de risco foi 

implementado o projeto “Antes que te Queimes”, em parceria com a Pró-

reitoria para a Saúde e Bem-estar, cujo objetivo foi formar uma equipa, 

composta por alunos, intitulados de Educadores de Pares, para intervir em 

contexto recreativo, aconselhando os jovens e alertando-os para 
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determinados comportamentos, durante as noites de festas académicas. O 

projeto foi posto em prática pela primeira vez na Caloirada aos Montes de 

2022, tendo esse evento contado também com um projeto pioneiro, 

intitulado de Voluntariado de Enfermagem em que, alunos da Licenciatura 

em Enfermagem, supervisionados por uma enfermeira, prestaram cuidados 

primários as pessoas que necessitassem. Foram também realizadas duas 

edições das “Jornadas Abertas”, sendo que a primeira foi dedicada ao tema 

da Violência no Namoro e a segunda às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, sendo que, ambas as sessões contaram com oradores de 

renome e tiveram uma aderência bastante significativa por parte da 

comunidade.   

De destacar que o Departamento tentou sempre estar a par da 

atualidade, atentando às necessidades do momento e atuando perante as 

mesmas, sendo que, nesse âmbito realizou uma campanha de recolha de 

bens e roupa para enviar para a Ucrânia.  

Por fim, podemos concluir que embora não tenham sido realizadas 

todas as atividades previstas no calendário, o balanço da atividade do 

mandato foi positivo pois o nosso trabalho foi marcado pela proatividade e 

flexibilidade. Realizamos o máximo de atividades possíveis, estabelecemos 

relações muito positivas com instituições da cidade, dinamizamos ao 

máximo o nosso trabalho, adaptamo-nos às circunstâncias e, em momento 
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algum baixamos os braços. Trabalhamos sempre em prol do bem comum e 

de uma melhor sociedade, frisando sempre a importância de valores como a 

solidariedade e a inclusão, com vista a um mundo mais justo e igual, onde 

todos tem direito a uma vida saudável, estável e onde prevalece a qualidade 

de vida.   
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NÚCLEOS E SECÇÕES 

O departamento de Apoio a Núcleos e Secções da Associação 

Académica da UTAD tem sempre numa visão prioritária o objetivo de 

trabalhar numa interação constante com todos os seus núcleos e secções da 

UTAD, mantendo assim uma boa relação de elevada proximidade de forma 

a permitir a fácil identificação dos problemas e dificuldades existentes, 

estando sempre presente nas atividades para que seja requisitado.  

Foram realizadas AAUTAD realizou 11 Assembleias Gerais de 

Núcleos, 6 Assembleias Gerais de núcleos por escola e 2 assembleias 

gerais de Núcleos que contaram com a presença do Exmo. Sr. Reitor e com 

a Provedora do Estudante. Esta reuniões tiveram como objetivo perspetivar 

reuniões de caráter informal que permitissem abordar todos os temas 

relevantes ao interesse dos Núcleos, das Associações e da própria 

AAUTAD. Estas AGNs foram um forte apoio naquela que foi a 

auscultação dos problemas e das questões com que os Núcleos, 

Associações e Secções Culturais ao longo do mandato referido, sendo o 

local onde foi possível perceber quais seriam as opiniões destas estruturas 

que são a representação dos respetivos cursos e da cultura da UTAD.   

Foi realizado o acompanhado e a orientação dos processos eleitorais dos 

núcleos de estudantes, tendo-se verificado algumas lacunas no respetivo 
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regulamento eleitoral, mas que foram prontamente resolvidas pela 

AAUTAD.   

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.   

Foi realizada também a terceira edição do Interact, um evento de 

caráter formativo para os Núcleos, Secções e Associações. Foi um evento 

de 3 dias de duração, que decorreu no auditório da AAUTAD e sala de 

estudo. Este mandato optamos por realizar esta edição no início do 

mandato dos núcleos para que estes pudessem aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do mandato. No Interact houve oportunidade de 

conhecer todos os departamentos da AAUTAD, os seus objetivos e o 

funcionamento, os diversos gabinetes da UTAD como também os seus 

projetos, mesas redondas de temáticas sobre o Associativismo, ect.  De 

forma a celebrar aquilo que foi o associativismo, a criação de laços e o 

conhecimento, o Interact terminou com a V Gala do Associativismo. 

Assim, realizou-se um jantar, com vários momentos pelo meio, desde 

entrega de prémios ao tão aguardado vídeo que envolve todos os núcleos, 

associações e secções, celebrando assim o espírito associativo tão presente 

na nossa Academia. Nesta Gala foi ainda entregue a versão final do Guia 

de Apoio a Núcleos e Secções que reuniu os vários documentos e processos 
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que são necessários para a organização e gestão dos núcleos e secções ao 

longo do mandato.   
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INOVAÇÃO E TRANSIÇÃO DIGITAL 

Este departamento iniciou a sua atividade com a criação de emails 

@aautad.pt para todos os seus núcleos e secções para que a comunicação 

interna e externa entre todos os órgãos associativos da UTAD fosse 

uniforme. Para além disso, o facto de terem um email dá mais 

credibilidade às estruturas e evita que anualmente haja mudança de email 

havendo um registo continuo de todo o trabalho realizado. Para além 

disso, a mudança dos emails dos núcleos e secções para este enderenço 

permite que estes tenham acesso a diversas ferramentas quer de gestão de 

atividades, comunicação como a uma nuvem com 1 TB de capacidade 

para que possam criar um arquivo de trabalho aos longos dos anos. Desta 

forma, esta gestão foi fundamental para garantir e projetar a melhoria e 

modernização das estruturas.  

Ao longo de todo o mandato, foi feita a programação do novo site 

da AAUTAD implementado  no mandato 2022. complexas e específicas 

a certas necessidades dos departamentos/núcleos.  

Outras atividades importantes foram executadas, tais como: a 

atualização da unificação e dinamização das redes sociais: com a criação 

de novas redes sociais e a conclusão da recuperação do total acesso do 

Facebook da associação; o auxílio aos departamentos, núcleos e secções 

nas suas atividades. 
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Em 2022 realizou-se ainda um torneio E-Sports presencial de FIFA  

que contou com a presença de inúmeros atletas na competição e a 

continuidade do projeto desportivo de E-Sports na AAUTAD. 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

O departamento de Comunicação e Imagem mostrou-se essencial no 

suporte à maioria da atividade realizada ao longo deste ano letivo. Num 

mandato que exigiu ao departamento uma carga superior de atividade, foi 

feito um excelente trabalho nas condições habituais da vida quotidiana, 

com aulas e eventos de carácter presencial.  Este aumento de atividades 

presenciais não só nos trouxe a possibilidade de uma maior interação e 

comunicação com os estudantes da academia como também se revelou um 

desafio na hora de preparar eventos pelos quais não tínhamos passado 

devido à Covid-19. 

A crescente dependência das instituições na área da comunicação e 

imagem permitiu projetar um futuro para o departamento, revolucionando 

métodos de trabalho e aproximando a componente profissional da atividade 

do departamento, revolucionando da mesma forma o carácter formativo 

que o departamento pode adjudicar a estudantes destas áreas de estudo. 

Potenciou-se assim, o revigorar das metodologias, de forma a que a 

comunicação traduzisse mais qualidade na informação, mais detalhada e 

cada vez mais informativa para que esteja ao alcance de todos os 

estudantes, sejam eles nacionais ou internacionais.  
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Este departamento contou ainda com um aumento membros que 

permitiu a melhoria da qualidade de trabalho e que cada vez mais nos 

aproxima dos estudantes que tanto confiam na AAUTAD como órgão 

representativo dos seus direitos e deveres como estudantes universitários da 

mui nobre academia de Trás-Os-Montes e Alto Douro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 

 

Página 65 de 87 
 

RECREATIVO E CULTURAL 
 

O Departamento Recreativo e Cultural teve o peso de suportar duas 

vertentes importantíssimo é, organizando eventos recreativos e 

contribuindo para a cultura da sociedade académica e da cidade de Vila 

Real, conseguindo assim uma ponte entre estas duas vertentes, facilitando a 

concretização das atividades com maior relevância.  

Durante este mandato, através das mais diversas atividades 

recreativas e culturais, conseguimos juntar alunos, docentes e cidadãos que 

não pertencem à academia, em momentos de festa, alegria, diversão, 

enriquecimento e aprendizagem. Tentamos sempre elevar o nome da nossa 

academia, e da região transmontana, afirmando assim a Associação 

Académica da UTAD como uma instituição culturalmente abrangente. 

No decorrer deste mandato, a Associação Acdémica em plena 

articulação com a reitoria, apostou em trazer a cultura e as atividades 

recreativas para dentro da academia organizando os mais variados arraiais, 

começando pelo “Arraial de Início de Aulas”, passando pelo “Arraial de 

Magusto”, “Arraial 24H” e Arraiais das diferentes escolas da UTAD. Esta 

aposta deve-se ao grande sucesso e adesão que cada arraial teve, desde o 

primeiro até ao último, tendo vindo sempre a crescer e por entendermos 

que são também uma mais valia a nível organizacional e económico para os 
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nossos Núcleos de Estudantes. Estes arraiais representam uma parte 

importante do que foi a vertente recreativa e cultural porque foram bastante 

recorrentes, e permitiram que a comunidade Académica e Vila-Realense 

tivessem momentos de lazer e convívio, fazendo do campus da UTAD um 

campus ainda mais único e ainda mais atrativo para os atuais e futuros 

estudantes deste país.   

O departamento Recreativo e Cultural conseguiu uma relação 

próxima com a cidade de Vila Real e com alguns estabelecimentos locais 

organizando nestes espaços atividades como “Semana de Integração 2022”, 

“Miss e Mister 2022”, “Mostra do Caloiro 2022” e “Concurso de Bandas e 

DJs”.  

Os maiores eventos recreativos deste mandato foram a “Semana 

Académica 2022”, marcada pela mudança para um local definitivo e pelo 

qual a estrutura lutou durante muitos anos, sendo por isso uma das maiores 

vitórias que a atual direção deixa para as gerações futuras. Apesar de ter de 

ser totalmente restruturada, a semana académica de 2022 foi realizada com 

sucesso, em diferentes condições tanto do recinto da “tenda” como do 

espaço da “queima das fitas”, obrigando-nos a uma readaptação de grande 

parte do que era até à data. O resultado final foi bastante positivo, e a maior 

prova de sucesso e superação desse evento, foi a realização da “Caloirada 

aos Montes”, que contou com uma notória evolução e melhoria na 
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organização quer a nível interno quer ao nível externo. Ambos os eventos 

tiveram uma elevada adesão, tanto dos cursos que cooperaram connosco, 

como do público que nos permitiram apresentar taxas de lotação elevadas 

Em contrapartida, e potenciado pelo facto de as maiores atividades 

recreativas não serem realizadas há praticamente dois anos, o nosso foco 

neste mandato teve de recair sobre a realização das atividades com maior 

dimensão. Por este motivo, muitas das atividades planeadas a nível cultura 

não foram concretizadas, nomeadamente os “Mini espetáculos pelos locais 

emblemáticos da cidade” (falta de tempo para a integração no plano de 

atividades da AAUTAD em 2022) e “Cinema ao luar” (os orçamentos 

ultrapassaram o inicialmente definido para a atividade). Estão ainda a ser 

planeadas duas atividades até ao término do mandato, nomeadamente, o 

“Utad got talent” e a “Semana Cultural”.   

Em suma, podemos afirmar que neste mandato este departamento 

teve como missão desde o início do mandato até ao fim em criar a união 

estudantil, em incluir a cultura do dia-a-dia dos nossos estudantes e em se 

tornar um meio dinamizador dentro do nosso campus como na cidade de 

Vila Real. Podemos afirmar, que voltamos a colocar as recreativas e a 

cultura como pilares essenciais para o reconhecimento e para a valorização 

da AAUTAD.   
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DESPORTO E BEM-ESTAR 

 
No referente mandato, o Departamento Desporto e Bem-Estar 

realizou um trabalho de continuidade com aquilo que vinha a ser feito 

nos últimos anos, embora com uma nominação diferente, de forma a dar 

ênfase não só ao Desporto, (formal e informal), mas também à vantagem 

que o mesmo oferece ao Bem-Estar físico e psicológico.  

Foram realizadas e organizadas pelo Departamento Desporto e 

Bem-Estar da AAUTAD atividades dinamizadoras do foro Desportivo 

formal e informal.  

Relativamente ao desporto formal, foi proporcionado às várias 

equipas federadas da AAUTAD a participação nas Jornadas 

Concentradas da FADU, conseguindo ter equipas/atletas nossos em Fases 

Finais e mesmo até conseguindo trazer medalhas para a nossa Academia. 

Foi feito todo um trabalho de organização, planeamento, financiamento e 

burocracia de forma a possibilitar a prática desportiva formal aos nossos 

estimados atletas que tanto nos orgulham país a fora.  

O encerramento da Nave dos Desportos desde novembro de 2022 

foi um golpe duro naquilo que é a organização e logística dos treinos das 

equipas federadas da AAUTAD, o que nos trouxe muita privação dos 

treinos das mesmas.   



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 

 

Página 69 de 87 
 

Outra das formas em que o Departamento Desporto e Bem-Estar 

incentivou à prática desportiva e atividade física, apelando à mesma de 

forma a chamar à atenção de promoção de um modo e hábito de vida 

saudável, foi no reforço, face ao ano transato, das atividades desportivas 

informais.  

A primeira atividade de promoção do desporto informal foi a 

realização do Torneio 24h de Futsal, no Campo Florestal, contando com 

o número máximo de inscrições de equipas atingido, e a mesma a ser um 

evento de organização notável em que todos os participantes tiveram à 

sua disposição todos os meios e possibilidades a uma boa prática 

desportiva e hábito de bem-estar. Foi um evento perfeito para reforçar os 

laços daqueles em que ingressavam na mesma equipa e desenvolver o 

espírito de Fair-Play no desporto entre os atletas de equipas adversárias. 

Para suscitar espírito crítico foram atribuídos prémios, por ordem de 

valorização, aos 3 primeiros classificados.  

Seguido do Torneio 24h de Futsal, seguiu-se a organização dos 

Jogos Populares 2022, em que o mesmo foi realizado a par de um 

Arraial, de forma a aproveitar os primeiros momentos do mesmo, em que 

não existe um aglomerado exagerado de pessoas para uma prática 

desportiva organizada. Foram constituídas várias equipas aleatoriamente, 

de forma a promover novas amizades e o espírito de grupo. Para a 

execução do mesmo, estes foram membrados por vários jogos, como o 
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nome indica, populares e tradicionais de gerações mais antigas. Para 

promover o espírito competitivo daqueles que mais anseiam, foi também 

feita uma contagem de pontuação dos vários grupos nos variados jogos, e 

atribuindo prémio ao grupo vencedor.   

Para a melhor receção possível aos novos alunos foi realizada a 

atividade dos Jogos sem Fronteiras 2022, em que foi mais um evento 

“sem espinhas” na sua organização.  

Apesar de todo o trabalho de organização e planeamento quase ter 

sido em vão derivado a fatores que nos eram alheios, mas sim devido a 

uma empresa em que tínhamos tudo acordado nos falhar a menos de 1 

semana da data de realização do evento, já publicado. Tal se evitou 

graças a muito trabalho por parte do Departamento e da Presidência, que 

rapidamente configurou uma nova disposição e uma nova perspetiva para 

este evento. O evento, no Parque do Corgo, foi composto por várias 

estações ao longo do Parque, de forma cronometrada e ordenada 

previamente, sendo subdivididos os alunos em várias equipas, também 

para incluir os novos alunos estando todos “no mesmo barco” do 

desconhecimento numa cidade nova. Tal serviu, orgulhosamente, para 

criar laços que irão durar para sempre nas vidas de cada um dos alunos 

que se divertiu e promoveu a sua atividade física nesse dia.  

Os Jogos Olímpicos AAUTAD foram levados com um grande 

amargo de boca, pelo facto de ter sido realizado todo o trabalho de 
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organização pormenorizado do evento, em cada uma das várias 

modalidades, e feita toda a reserva dos equipamentos e infraestruturas 

necessárias à realização do mesmo. Foi até publicado nas plataformas da 

AAUTAD o cartaz com as informações e data do evento. Os Jogos 

Olímpicos AAUTAD é uma atividade nunca antes feita na Academia, e 

era um dos eventos que mais nos iriam dar brio realizar e ver por 

terminada com todo o sucesso. Infelizmente a atividade não foi realizada 

devido às condições climatéricas intensas, que inviabilizaram por 

completo a realização de um evento com atividade física ao ar livre como 

as do referido.  

Com a recente aquisição de uma máquina de impressão de cartões 

pela AAUTAD, foram reunidas as condições para finalmente criar e 

implementar o Cartão de Atleta.  
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FORMAÇÃO EMPREENDEDORISMO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

 
O departamento de Formação Empreendedorismo e 

Internacionalização teve um papel preponderante tanto na preparação dos 

estudantes para a entrada no mundo profissional que os espera como no 

restante percurso académico.   

Através de um conjunto de medidas e de uma pesquisa pautada 

sobre as necessidades dos estudantes transmontanos, construiu-se ao 

longo do ano uma rede de contactos acessível a todos os estudantes da 

própria instituição bem como os estudantes que frequentam a mesma 

através de programas de mobilidade como por exemplo o ERASMUS+.  

Deste modo, foram realizadas várias palestras e workshops no 

sentido de proporcionar aos estudantes um conjunto de soft e hard skills 

de forma a aumentar as suas capacidades e consequentemente melhorar 

as suas hipóteses de ingressar no mercado de trabalho. Exemplo disso 

temos as relações desenvolvidas com a Magma Studios bem com como a 

AIESEC.  

No que diz respeito à área da internacionalização é de salientar a 

cooperação com os órgãos da própria Universidade de Trás-Os-Montes e 

Alto Douro como o GRIM (Gabinete de Relações Internacionais e 

Mobilidade) para uma melhor inclusão dos estudantes.  
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Desta forma, o departamento de Formação Empreendedorismo e 

Internacionalização salienta a de organização de uma feira de emprego 

em colaboração com o NEG (Núcleo de Estudantes de Gestão) e com a 

USC (UTAD Solutions Consulting) que não foi realizável devido a 

inconformidades. 
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PARCERIAS E RELAÇÕES EXTERNAS 

 
Responsável pelas relações externas à Universidade, é ao 

departamento de Parcerias e Relações Externas que compete assegurar uma 

boa relação com o meio envolvente da academia, nomeadamente o 

comércio local, a população da cidade e todos os parceiros institucionais da 

AAUTAD. A nível interno, o departamento de Parcerias e Relações 

Externas é responsável pela dinamização das atividades anuais da 

AAUTAD, procurando profissionalizar e obter apoios que maximizem e 

facilitem as atividades ao máximo.  

No ano de 2022, o departamento continuou a sua manutenção 

estrutural interna iniciada no mandato anterior, estando em contínua 

atualização do oficial do site do novo Cartão de Sócio da AAUTAD, 

potenciado pela conclusão da criação de uma base de dados de contactos 

atualizados de parcerias e patrocínios, apoios e acordos, que está 

constantemente a ser atualizada tendo em conta o desenvolvimento do 

mercado em Vila Real.  

O Apoio às atividades da AAUTAD surge como papel fundamental 

para o departamento de Parcerias e Relações Externas, assegurando 

patrocínios para eventos de grande dimensão como a Caloirada aos Montes 

e a Semana Académica, mas também apoiar eventos de menores 
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dimensões, sendo estes de qualquer área de trabalho da AAUTAD 

(atividades de cariz educativo, profissional, recreativo, cultura, etc.).  

Já nas matrículas o departamento teve um papel ativo na venda dos kits 

através da melhoria do cartão de sócio, proporcionando mais benefícios ao 

Kit AAUTAD.  

O Departamento de Parcerias e Relações Externas procurou também 

melhorar vários espaços, como o futuro café, a loja académica e o espaço 

ligado a estes locais, procurando obter meios de entretenimento e lazer que 

pudessem oferecer um melhor bem-estar nas instalações da AAUTAD.  

Este ano mostrou ser um ano positivo para o Departamento de Parcerias e 

Relações Externas conseguindo expandir e melhorar as suas tarefas iniciais, 

mas também conseguindo realizar outras atividades em prol do bem-estar 

dos alunos da UTAD. Com isto dito, acredito que ainda haja muito que 

possa ser melhorado, porque para uma associação como estas, não há 

limitações que o proíbem.    

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2022 

 

Página 76 de 87 
 

PEDAGOGIA E POLÍTICA EDUCATIVA  

O departamento de Pedagogia e Política Educativa denota uma 

importância fundamental para a Associação Académica de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, uma vez que é responsável pela representação de todos os 

estudantes da comunidade, académica e pedagogicamente. Com o principal 

objetivo de dar voz aos alunos na defesa dos seus direitos e interesses, o 

departamento planeou e efetuou a sua atividade para o mandato do ano de 

2022. Este departamento prioriza, acima de tudo, não só o ensino – parte 

crucial da vida dos alunos – mas a pedagogia. Por isso, e em conjunto com 

outras secções, como por exemplo a Provedora do Estudante, decidimos 

tomar como fundamental, para um melhor futuro da nossa universidade o 

recolher, identificar e propor soluções para todos e qualquer problema 

pedagógicos que surjam no seio da nossa comunidade. Além disso, 

queremos também que toda a comunidade se sinta dentro das decisões, e 

desta forma queremos sempre dar atenção às problemáticas apresentadas 

pelos próprios estudantes, de modo a conseguir refletir e dialogar com toda 

a academia sobre as possíveis soluções.   

Depois do tempo que tivemos todos confinados e nos vimos 

obrigados a alterar todos os planos e dinâmicas, este ano ficou marcado 

pelo regresso à normalidade. Nestes últimos dois anos letivos foram 

reveladas algumas fraquezas a nível de rapidez e agilidade em alguns 
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serviços, o que poderá ter comprometido o bem-estar dos alunos e o bom 

funcionamento da UTAD. Visto que os mais afetados da academia foram 

sem dúvida os estudantes, desde o início do ano letivo de 2022/2023, que 

este pelouro assumiu como sua responsabilidade defender os interesses dos 

estudantes perante vários órgãos associativos, administrativos, etc. e 

melhores condições de todas as escolas e secções da nossa instituição de 

ensino.  

Ao longo de todo este mandato, o Departamento de Pedagogia e 

Política Educativa, em conjunto com a Presidência e outros departamentos 

da AAUTAD, dinamizou atividades como nomeadamente: o “Prepara O 

Teu Futuro” que é algo bastante diferente do Dia Aberto, uma vez que esta 

atividade é programada de acordo com os interesses próprios dos alunos do 

ensino secundário de várias escolas da zona norte do país. É uma atividade 

realizada em parceria com a Provedora do Estudante onde damos a 

conhecer não só as instalações da UTAD, como os alunos têm também a 

oportunidade de contactar com os diferentes núcleos de estudantes e 

respetivos diretores de curso, sendo por isso uma das atividades da 

AAUTAD que mais movimento cria durante a sua realização. Desde o 

primeiro contacto dos estudantes que colocam os pés pela primeira vez no 

nosso campus, que este departamento tem um papel fundamental na sua 

integração, por isso, esteve presente na Semana De Matrículas de 2022 – de 
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forma a receber os alunos, os pais, a esclarecer qualquer dúvida e ainda, de 

modo a facilitar este trabalho, a criação do Guia do Estudante. Este guia 

tem como objetivo dar as informações necessárias aos caloiros da nossa 

academia, principalmente aos que não conhecem Vila Real. Este contém 

informações como mapas da universidade, mapas da cidade, onde se 

localizam pontos que podem ser importantes como supermercados, 

farmácias, hospitais, paragens de autocarro, etc.  

O Departamento de Pedagogia e Política Educativa durante este 

período manteve a sua parceria com a SASUTAD e as comissões de 

residência, tentando sempre dar aos alunos as melhores condições de 

habitabilidade possíveis. Através também de questionários de satisfação e 

inquéritos aos alunos (residentes e não residentes das Residências da 

UTAD) foi possível perceber o que ainda podemos melhorar e resolver 

tanto nas Residências como nos SASUTAD, sempre com a opinião dos 

alunos em vista. Para perceber como se sentem os estudantes e qual a sua 

adaptação à nossa universidade, a realização destes questionários são 

cruciais, uma vez que depois da análise das respostas foram realizadas 

reuniões com vários órgãos para apresentar as dificuldades e problemas 

sentidos pela comunidade estudantil.   

Além da aplicação de inquéritos, que têm como principal objetivo 

auxiliar a UTAD a perceber as condições e a qualidade de vida dos alunos, 
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o Departamento tem vindo a acompanhar os estudantes na participação em 

núcleos e associações de estudantes, conselhos pedagógicos, conselhos 

académicos e comissões de curso, de modo a escutar os mesmos e em 

colaboração com outras entidades dar voz a todo e qualquer estudante. 

Através de reuniões periódicas com a Provedora do Estudante e de reuniões 

com outros departamentos – mais concretamente o Departamento de Ação 

e Inclusão Social – (e das respostas aos questionários) conseguimos 

perceber a necessidade da criação de atividades e projetos como o “SOS 

Estudante” que tem como ponto principal identificar situações que 

necessitem de maior atenção como casos de alunos com necessidades 

educativas especiais, encaminhamento para outros serviços como por 

exemplo para o Gabinete de Psicologia, ou até identificação de alunos com 

problemas financeiros. Esta linha de contacto mais direto com os alunos, é 

o pilar fundamental deste departamento uma vez que é a principal forma de 

resolução de problemas, aceitando sugestões e ouvindo a opinião de cada 

um de forma clara e eficaz. As reuniões com a Provedora do Estudante 

foram importantes na medida em que houve uma partilha enorme de 

informações de queixas que chegaram a nós e de seguida encaminhamos 

para esta ou vice-versa, estando ambos sempre a par das problemáticas 

mais frequentes entre os alunos – promovendo uma relação colaborativa 

entre a estrutura e a Provedora.  
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Além destas atividades, o Departamento de Pedagogia e Política 

Educativa esteve presente na Revisão dos Estatutos, conseguindo reunir de 

forma a conseguir fazer as alterações necessárias. Deslocou-se também a 

Lisboa para a comemoração do Dia Nacional do Estudante através de uma 

manifestação e da reivindicação por um ensino superior mais justo e 

protesto contra as desigualdades. Este departamento marcou presença 

também nos ENDA’S desenvolvidos ao longo deste ano – fórum de 

discussão de temáticas do Ensino Superior de todo o país, como por 

exemplo o abandono escolar, a valorização do ensino superior e do 

movimento estudantil, etc., fazendo parte dele Federações Académicas e 

Associações Académicas e de Estudantes.   

Posso concluir assim que o balanço da atividade é bastante positivo, 

e apesar de não ser cumprido a 100%, foi superado o expectável desta 

equipa que se mostrou dedicada e empenhada no trabalho realizado. Este 

mandato foi marcado por atividades diferentes, novos membros e novas 

ideias que certamente vão transitar para o mandato seguinte, sempre em 

prol dos estudantes e de uma vida académica marcada por se ouvir a voz 

dos estudantes pedagógica e politicamente. 
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SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE 

No referente mandato, o Departamento de Sustentabilidade e 

Ambiente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro foi pioneiro neste ano. O mesmo foi entregue, numa primeira 

instância, à presidência, que assumiu as funções deste órgão devido à sua 

introdução no leque apresentado na constituição da nossa equipa. Numa 

segunda parte, a colaboradora deste mesmo departamento, Beatriz Gomes, 

assumiu novas funções, como dirigente, visto que, o seu papel foi essencial 

no seu desenvolver e estaria tudo bem encaminhado com os projetos que 

foram delineados.   

O principal foco foi implementar o conhecimento necessário para 

que fossem aplicadas as práticas e os hábitos sustentáveis no dia-a-dia dos 

alunos da nossa academia.  

Desta forma, foram desenvolvidas medidas no sentido de reduzir o 

impacto ambiental, produzido nos nossos grandes eventos. Começando, 

assim, por introduzir este mesmo projeto no momento de festejo "Semana 

Académica - 2022". Este mesmo momento foi realizado em parceria com a 

empresa RESINORTE, a entidade gestora responsável pela recolha 

seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos urbanos da região 

de Vila Real. A partir da implementação de uma coima, desenvolvemos a 

adição da vertente da reciclagem no regulamento que abrange a 
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dinamização de cada detentor de barraca aquando deste momento. O ponto 

adicionado ao documento apresentado aos responsáveis foi essencial para 

legitimar o locatário que as normas sustentáveis aplicadas são para cumprir 

e que, caso contrário, haveria uma coima, devidamente justificada pela 

equipa responsável. Acreditamos que este foi o verdadeiro momento em 

que o departamento começou a incentivar os estudantes a deterem de um 

conhecimento para a prática da reciclagem, essencialmente, contribuindo 

para o zelar melhorado do espaço que frequentam. Aqui, foi possível 

desenvolver o primeiro grande Eco-Evento da região transmontana, 

realizado pela Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, assumindo o nosso papel como orgão social da Academia 

que coloca em vigor práticas para um planeta sustentável. O mesmo 

processo repetiu-se nos eventos "Caloirada aos Montes-2022" e ainda no 

"Arraial Magusto", aperfeiçoando técnicas e melhorando o trabalho em prol 

desta tão importante tarefa.   

Um dos grandes objetivos deste departamento era criar uma parceria 

com a UTAD, sendo que, com a ajuda da Provedora do Estudante, Isilda 

Rodrigues, foi possível a realização da primeira edição do programa Eco-

Skills I. Este projeto visou articular os ensinamentos ecológicos à 

comunidade estudantil através deste mesmo programa. O mesmo apresenta 

momentos de realização de palestras, que pretendem contribuir para o 
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estender dos conhecimentos aqui instruídos. No final, é necessário 

apresentar um tópico trabalhado e defendido, com o intuito de realizar uma 

linhagem que desenvolva, num projeto de grupo final. O custo monetário 

de 10€ reverte para a AAUTAD, sendo que, é equiparado a 2 ECTS na sua 

conclusão, para cada estudante que realizar este mesmo programa.   

O dia Internacional da Reciclagem foi uma data assinalada pelo 

Departamento, no dia 17 de maio, também em parceria com a empresa 

RESINORTE e com a Universidade. No Largo do Pedrinhas, foi 

demarcado o momento, informando, atempadamente, através das redes 

sociais, o dia comemorativo na universidade. Através de um jogo, 

incentivamos os estudantes a simular o correto processo de reciclagem. A 

todos os participantes foi oferecido algum tipo de brinde e, ainda, 

um flyerinformativo acerca deste mesmo método tão necessário e simples 

de realizar.   

Um outro momento foi a "Semana da Sustentabilidade-2022", em 

parceria com a UTAD. Todos os dias estiveram repletos de palestras e 

atividades para os estudantes com o objetivo de dar a conhecer várias 

alternativas que se têm vindo a desenvolver para combater diversas 

problemáticas relacionadas com o meio ambiente. Aqui foram abordados, 

no primeiro dia, fatores relacionados com os resíduos, no segundo dia, 

totalmente direcionado para a energia, no terceiro, a água, no quarto dia, a 
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mobilidade, com o projeto também desenvolvido e dinamizado pela 

AAUTAD, U-Bike, e no último dia, várias temáticas de discussão acerca 

das alterações climáticas. Nesta semana ocorreu também uma competição 

entre os alunos com o objetivo de recolher no nosso Eco-Campus, resíduos, 

em que a maior quantidade e a correspondente correta separação gerava um 

prémio.  

O projeto “Plantar árvores” foi um pensado a meio do mandato com 

o objetivo de os alunos  plantarem uma árvore nos locais onde sofreram 

mais danos nos incêndios. A Camâra Municipal de Vila Real disponibiliza 

o equipamento e o transporte, assegurando, também, a limpeza do espaço 

requisitado para este momento. Esta atividade ainda não foi realizada 

devido às condições meteorológicas, no entanto, ficará entregue aos 

membros do futuro mandato para o desenvolver.   

No que toca ao projeto "Organizar a Bila", foi-nos negada ajuda por 

parte dos parceiros principais da cidade, a colocação de Eco-Pontas e Papa-

Chiclas foi também condicionada. Com a mesma problemática está o 

projeto "Casinhas" a "Horta Pedagógica", sendo que, em ambos já foram 

estabelecidas ideologias importantíssimas para dar o pontapé de saída aos 

mesmos e ainda, contactos com empresas que estão dispostas a colaborar 

com a nossa estrutura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma e em concordância com o que foi explanado ao longo deste 

documento podemos afirmar que o nosso objetivo e missão foi cumprida. 

Foi um ano em que fomos capazes , não só de realizar as atividades que nos 

propusemos, bem como garantir aquilo que é o futuro da AAUTAD. 

Criamos bases de dados com a organização de cada atividade, guias de 

atividades, documentos fundamentais para cada departamento, entre outros. 

Face ao excelente trabalho e a acompanhado a logica do mesmo, também 

foi possível alcançar um resultado financeiro muito positivo. 

O próximo mandato tem muitos desafios pela frente e muitas áreas 

nas quais se pode focar, nomeadamente ao nível desportivo, ao nível de 

representação externa e ao nível das parcerias.  

Será também um ano que ficará marcado pela mudança e consolidação 

estrutural da AAUTAD com a solidificação da loja académica e com a 

abertura do bar académico que dinamizará ainda mais o epicentro da 

academia.  

Enquanto Direção da Associação Académica da UTAD, 

agradecemos todo o apoio e o voto de confiança que os estudantes, a 
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Reitoria, os Serviços de Ação Social, o IPDJ e a Câmara Municipal de Vila 

Real depositaram em nós.  

Por último, a Direção da AAUTAD gostaria de agradecer de forma 

particular a todos os seus dirigentes, à sua mesa de assembleia geral, ao seu 

conselho fiscal, a todos os seus núcleos de estudantes, a todas as suas 

secções culturais, aos seus funcionários, à Professor Isilda Rodrigues, ao 

Dr. José Miguel Gomes e ao Sr. Reitor e a todas as pessoas que cooperaram 

direta ou indiretamente na construção de uma melhor academia e num 

melhor espaço para os nossos estudantes. 
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