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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma 
instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivos principais a representação e defesa dos 
interesses dos seus associados e de todos os estudantes da Academia Transmontana. 
Pretendemos garantir a continuidade dos valores e ideais construídos ao longo dos últimos 
mandatos da AAUTAD, com integridade e transparência. Acreditamos na redefinição das 
metodologias de organização e gestão da instituição, aprimorando o funcionamento da 
estrutura e capacitando os seus membros. Temos por princípio fundamental a criação das 
melhores garantias de futuro para os nossos estudantes procurando criar uma maior 
proximidade com toda a comunidade académica e com a cidade de Vila Real. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA AAUTAD 
Fundada a 24 de fevereiro de 1988 com sede na Quinta de Prados, no campus 
da UTAD, a Associação Académica da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro 
permanece leal aos seus princípios, iguais aos que movem o associativismo estudantil, tendo 
como principais pilares a Democraticidade, a Independência e a Representatividade. 
Tendo como principal objetivo a constante defesa dos interesses da academia, a Associação 
Académica vê no diálogo e debate, qualidades indispensáveis naquela que é a nossa visão de 
uma associação de estudantes, pelo que nos encontramos sempre recetivos a sugestões. 
Apresentamos também um compromisso sério, sóbrio e preferencial perante os estudantes da 
academia, através de um acompanhamento atento, cuidadoso e preocupado. 
Sempre conscientes do presente, mas sem descurar o futuro, trabalhamos diariamente por uma 
Associação Académica mais integra, capaz e interventiva, respeitando sempre os estudantes 
que depositaram a sua confiança em nós, neste mandato que dá agora início. 
Com isto dito, apresentamos aqui a nossa ideologia associativa nos seguintes valores: 
 

• Auscultar os alunos e garantir a representatividade e reivindicação dos direitos e 
interesses dos mesmos. 

 
• Participar em todas as formas de organização nacional e internacional instituídas pela 

prática associativa e que contribuam para o reforço da unidade de ação dos estudantes 
portugueses 

 
• Aproximar dos lugares de decisão na construção de linhas orientadoras, suportadas 

pelos estudantes e pelos núcleos de estudantes, de intervenção política local e nacional, 
no sentido de procurar ser parte da solução dos problemas identificados. 

 
• Promover cada vez mais qualidade no desporto de competição e no alargamento da base 

do desporto informal para que todos possam ter acesso ao desporto e a práticas de vida 
saudável e ainda na criação de um espaço cultural aberto e multidisciplinar acessível ao 
estudante. 

 
• Construir redes próximas ao tecido empresarial e criar ferramentas e mecanismos de 

empreendedorismo.  
 

• Dinamizar o Associativismo como uma escola de líderes e de dirigentes associativos 
com a criação de ferramentas multidisciplinares, com uma abordagem de proximidade 
com os seus associados e com a transparência necessária para a realização de trabalho 
em conjunto. 
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• Colaborar na educação e formação dos estudantes da UTAD, através do 

desenvolvimento de atividades de caráter cultural, pedagógico, desportivo, recreativo e 
político-social; 

 
• Desenvolver a formação física e cultural dos estudantes; 

 
• Desenvolver atividades que aumentem o relacionamento humano e comunitário; 

 
• Aumentar o contacto e a proximidade entre a Associação Académica e a sociedade em 

que esta está inserida, naquilo que idealizamos que seja uma Universidade; 
 

• Garantir e aumentar o desempenho de serviços de apoio à atividade escolar da UTAD; 
 

• Defender e promover os valores fundamentais do ser humano; 
 

• Incentivar a participação dos seus membros no debate de problemas educativos; 
 

• Envolver-nos na gestão e orientação da UTAD. 
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS DA AAUTAD 
Os Órgãos Sociais da AAUTAD são compostos pela Mesa da Assembleia Geral, 
o Conselho Fiscal, a Direção, o Conselho Académico, as Secções Autónomas, as 
Secções Dependentes e os Núcleos Autónomos. Estes têm as suas competências e 
composições estabelecidas nos estatutos aprovados em Assembleia Geral 
Extraordinária a 14 de novembro de 2016. 
 
Segue a lista dos dirigentes eleitos por votação universal pelos estudantes da 
UTAD para o mandato de 2023 e dos restantes organismos: 
 

a) MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Cargo Nome Curso 

Presidente Artur Mateus Biologia 

1º Secretária Sara Marinho Mestrado em Psicologia da Educação e Desenvolvimento 

2º Secretário Bruno Machado Mestrado em Engenharia Alimentar  
Quadro  1 - Membros da Mesa de Assembleia Geral 

 
b) CONSELHO FISCAL 

Cargo Nome Curso 
Presidente Marco Mendes Mestrado em Engenharia do Ambiente 
Vice-Presidente Cátia Neves Mestrado em Ciências da Comunicação 

1º Secretário Rodrigo Costa Ciências da Comunicação 

2º Secretário Mariana Pina Psicologia 
Relator Diogo Monteiro Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

Quadro  2 - Membros do Conselho Fiscal 
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c) DIREÇÃO   

   
   
Cargo (Vogais) Nome Curso 
Pedagogia e Política Educativa Carlos Vila-Verde Genética e Biotecnologia 

Desporto e Bem-estar 
Mariana Andrade Ciências da Nutrição 
Diogo Gomes Ciências do Desporto 

Recreativo e Cultural 
Margarida da 
Conceição 

Mestrado em Engenharia 
Zootécnica 

Diogo Pires Biologia 
Ação Social e Saúde Rita Barros Enfermagem  
Parcerias e Relações externas Beatriz Rosário MIMV 

 Comunicação e Imagem 
João Costa Ciências da Comunicação 

Maria Vasconcelos Mestrado em Tecnologia 
Multimédia 

Núcleos e Secções Miguel Barrias Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores 

Formação, Empreendedorismo e 
internacionalização  Melissa Lima Economia 

Apoio às Tecnologias João Matias Mestrado Engenharia Informática 
Sustentabilidade e Ambiente Ana Rita Gomes  Gestão 

Quadro  3 - Membros da Direção 

 

 
 
 
 

Cargo Nome Curso 
Presidente Diogo Machado Mestrado em Engenharia Agronómica 
Tesoureiro Marta Abreu Línguas, Literaturas e Culturas 
Vice-Presidente Adjunto Miguel Cunha Enfermagem 
Administrador para as 
Infraestruturas, Recursos Humanos 
e Transportes 

Fernando 
Gonçalves Engenharia Agronómica 

Vice-Presidente Pedro 
Gonçalves Gestão 

Secretária Beatriz Gomes Bioengenharia 
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d) 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  

Rugby Rugby AAUTAD AAUTAD 
Quadro  4 - Estado das Secções Culturais da AAUTAD 
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e) 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 
BTT Inativo 
Canoagem Inativo 
Esgrima Inativo 
Futebol 11 Inativo 
Futebol 7 Feminino Ativo 
Futebol 7 Masculino Inativo 

Futsal Feminino Ativo 

Futsal Masculino Ativo 
Futevôlei Inativo 
Ginástica Inativo 
Karting Inativo 
Natação (Piscina curta e Piscina longa) Ativo 
Orientação Inativo 
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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f) NÚCLEOS AUTÓNOMOS DE CURSOS INTEGRADOS 

Sigla Nome Estado 

NECC Núcleo de Estudantes de Ciências da 
Comunicação Ativo 

NED Núcleo de Estudantes de Desporto Ativo 

ADNGB Núcleo de Alunos de Genética e 
Biotecnologia Ativo 

NEL Núcleo de Estudantes de Línguas Ativo 

NUPSI Núcleo de Estudantes de Psicologia Ativo 

NEMEC Núcleo de Estudantes de Engenharia 
Mecânica Ativo 

NEUTAD Núcleos de Estudantes de Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores Ativo 

NEC Núcleo de Estudantes de Engª Civil Ativo  

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  Ativo 

NET Núcleo de Estudantes de Turismo Ativo 

NEEB Núcleo de Estudantes de Educação 
Básica Ativo 

NEACC Núcleo de Estudantes de Animação 
Cultural e Comunitária 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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4. SÓCIOS HONORÁRIOS DA AAUTAD 
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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5. DADOS 
 
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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6. VISÃO ESTRATÉGICA 
A nossa visão estratégica atende numa Associação Académica da UTAD com uma 

estrutura aberta, que representa e enquadra efetivamente os seus mais de 8000 alunos. 
Pretendemos ser uma Base do presente e do futuro da academia através de um plano de 
atividades simples na sua composição, mas bastante completo no seu modo de ação. Um plano 
criado de estudantes para estudantes, para toda a comunidade académica, para a região e para 
o Ensino Superior. Continuaremos a ter sempre como base de atuação 3 princípios 
fundamentais: proximidade, transparência e dedicação, garantindo a sustentabilidade em toda 
a nossa atividade. Queremos tornar a nossa estrutura e as estruturas integradas cada vez mais 
profissionalizadas, garantir que pertencemos a uma academia que procura cada vez mais atingir 
a qualidade de ensino e dos serviços disponibilizados e ser a Base de uma academia de futuro!  

 
a) Formação Desportiva e Acesso Universal ao Desporto 

Este mandato procuraremos realizar um trabalho que valorize mais a relação entre os 
atletas e os treinadores das diversas modalidades desportivas, para entendermos de que forma 
podemos alcançar o sucesso e reafirmar a UTAD e a AAUTAD no desporto universitário.  

O desporto voltará a ser uma prioridade e é fundamental garantir que todos têm acesso 
a práticas de vida saudável. Continuaremos a trabalhar em conjunto com a UTAD, com os 
SASUTAD e com a CMVR de forma a obter financiamento específico para podermos criar 
condições dignas para que toda a comunidade possa exercer atividade física, nunca colocando 
em causa a saúde física e mental.  
 

b) Recreativas e Cultural  

A nível cultural e recreativo temos um mandato fundamental para garantir o futuro 
destas duas áreas. O objetivo para o mandato 2023 é melhorar, juntamente com a Reitoria e 
com a CMVR, o espaço das festas académicas de maior dimensão, de modo que este se torne 
um espaço mais seguro e mais funcional, para que todos os eventos lá realizados corram da 
melhor forma possível. Queremos, ainda, que a cultura tenha um papel dinamizador na nossa 
praça dos estudantes para que esta possa ter um espírito único e se torne num verdadeiro centro 
histórico da UTAD. Queremos continuar a proporcionar aos alunos momentos que marcarão 
para sempre o seu percurso académico. 
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c) Espaço AAUTAD 

Neste mandato vamos consolidar o projeto da loja académica, juntamente com a 
abertura do espaço do café AAUTAD e em simultâneo, abrir bolsas de Ação Social, permitindo 
que estes consolidem o horário de presença nas aulas, de estudo e ainda de trabalho neste 
mesmo espaço. Esta proposta também se complementa assim, dando seguimento, com a 
colocação, a tempo integral, de um funcionário estagiário na área de comunicação e multimédia 
e um outro na área de técnico desportivo contribuindo, assim, para o início da sua carreira. 
Temos também, como meta, regularizar as salas de estudos de todos os Núcleos, Secções e 
Associações de Estudantes. A segura afirmação dos mesmos está ligada ao que pretendemos 
atingir, garantindo o seu contínuo progresso para evoluir, resultando na sua forma de trabalhar. 
Queremos que este espaço seja o epicentro da academia onde os estudantes são os 
dinamizadores e gestores do seu espaço. 
 

d) Projeção financeira e estrutural dos Núcleos e Secções 

Queremos investir na formação de dirigentes associativos, para que estes sejam cada 
vez mais capazes de desempenhar um acompanhamento profissional e intransigente na 
representação dos seus cursos.  

Vamos continuar a auxiliar no processo de integração na estrutura da AAUTAD, 
principalmente no que diz respeito à integração financeira dos mesmos. Para isso 
comprometemo-nos a criar um plano financeiro para os núcleos e secções da AAUTAD, 
definindo exatamente os direitos e deveres das partes criando assim mais confiança junto das 
estruturas. Assim, pretendemos projetar o futuro da academia, trabalhando sempre e cada vez 
mais lado a lado com estas estruturas, continuando ainda a garantir uma forte proximidade com 
os Núcleos e Secções que são a nossa maior fonte de contacto com o estudante.  
 

e) Integração de todos os estudantes da UTAD 

Trabalhar mais diretamente com os programas de mentoria e tutoria e promover, 
juntamente com a provedora de estudante, o alargamento destes programas para os estudantes 
internacionais, de mestrados e de doutoramento. Criar ligações mais próximas com os 
estudantes do Ensino Secundário para que estes possam definir os seus percursos com base em 
experiências mais concretas. O incentivo demonstrativo vai ao encontro do demarcar das 
mesmas, podendo experienciar um dia na UTAD e conhecer os cursos através de quem os 
frequenta. 
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f) Representação Estudantil  

Projetar uma maior participação e articulação com as estruturas de representação 
estudantil das outras instituições de ensino superior. Ao trabalhar, lado a lado, para o seu 
próprio universo, com o intuito de expressar a sua qualidade e, consequentemente, para um 
País com cada vez mais garantias de futuro. 

 
g) Formação profissional e empregabilidade 

Pretendemos fazer um estudo junto dos estudantes para que sejamos capazes de garantir 
ferramentas e atividades que vão de encontro aos seus verdadeiros interesses. Podendo, após 
este estudo, dinamizar uma feira de emprego da UTAD que vá ao encontro das mais diversas 
áreas que encontramos no nosso campus. Queremos ainda formar os estudantes para que estes 
sejam capazes de enfrentar entrevistas de emprego. 

O próprio mercado de trabalho, pondo em prática os fundamentos da retórica e ainda, 
permitir que estes tenham ferramentas para que possam realizar os relatórios de estágios, teses 
ou dissertações com o maior sucesso possível. 
 
  



Plano de atividade da Associação Académica da UTAD 2023 
 

17 
 
 

 

7. DEPARTAMENTOS 
Para o mandato do ano civil de 2023, a Direção da Associação Académica da UTAD a 

nossa ação será este ano organizada em 10 departamentos. Conscientes de que o trabalho 
realizado em cada departamento nos últimos anos foi fundamental, sentimos a necessidade de 
mudar, de fundir departamentos, de criar e de redefinir os objetivos. Tendo assim, uma 
orientação precisa, capacitada de equiparar sempre de acordo com a ambição, de projetar o 
futuro da estrutura, dos alunos, da UTAD, de Vila Real e do País, apresentamos a nossa 
estrutura organizada da seguinte forma:  

• Departamento de Apoio às Tecnologias; 
• Departamento de Comunicação e Imagem; 
• Departamento de Desporto e Bem-Estar; 
• Departamento de Formação, Empreendedorismo e Internacionalização; 
• Departamento de Parcerias e Relações Externas; 
• Departamento de Pedagogia e Política Educativa; 
• Departamento Recreativo e Cultural; 
• Departamento de Sustentabilidade e Ambiente; 
• Departamento de Ação Social e Saúde; 
• Departamento de Núcleos e Secções. 
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a) AÇÃO SOCIAL E SAÚDE  

O Departamento de Ação Social e Saúde tem como foco principal sensibilizar para a 
importância da promoção e prevenção para a saúde e a implementação de um cariz de 
intervenção e inclusão social, tanto na cidade de Vila Real, como na comunidade académica da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pretendemos realçar a importância da criação 
de contextos promotores de saúde dentro da nossa universidade, de forma a proporcionar a 
conciliação harmoniosa do bem-estar e da saúde pelo campus. Temos como finalidade 
proporcionar aos estudantes um ambiente académico que ofereça uma boa qualidade de vida 
durante a sua permanência na UTAD, assim como contribuir para o bem-estar físico, mental e 
social. 

Este departamento compromete-se a manter a ligação entre a academia e a população 
local através da dinamização de ações de carácter solidário e de inclusão social, de encontros 
multigeracionais, assim como assegurar os direitos e apoios de carácter social e de saúde. 

Sendo os estudantes o motor da mudança e da integração na sociedade contaremos com 
todos os núcleos e associações de estudantes da academia, com os departamentos e secções que 
constituem a AAUTAD e com toda a comunidade estudantil para a realização destas atividades, 
promovendo assim uma maior dinamização do associativismo estudantil. Contando ainda com 
a colaboração da Pró-reitoria para a Saúde e Bem-estar e com diversas entidades de carácter 
social e de saúde. O departamento de Ação Social e Saúde tem como principais focos o apoio 
a toda a comunidade académica da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, assim como à 
cidade de Vila Real, na sensibilização, prevenção e promoção para a saúde, na dinamização de 
estratégias que promovam a cidadania, solidariedade social, interação multigeracional, 
inclusão social e voluntariado, assegurando os direitos e apoios de carácter social e de saúde a 
todos os estudantes e comunidade em geral. 

DÁDIVAS DE SANGUE 

Objetivos e Informações: Consciencializar toda população para este dever cívico que está ao 
nosso alcance com um simples gesto de dádiva de sangue. 
Local: Sala de Estudo da AAUTAD 
Data: 15 de maio (mais datas a definir) 
 
RECOLHA DE DADORES DE MEDÚLA ÓSSEA  
Objetivos e Informações: Consciencializar toda população para este dever cívico que está ao 
nosso alcance com um simples gesto de dádiva de medula óssea. 
Local: UTAD 
Data: a definir 
 
FEIRA DE SAÚDE E BEM-ESTAR 
Objetivos e Informações: 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. 
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Local: Praça do Município 
Data: 19 de abril 
 
CAMPANHA DE RECOLHA DE BENS  
Objetivos e Informações: Recolha de bens alimentares para doação a instituições ou para o 
nosso programa “SOS Estudante” 
Local: UTAD 
Data: março 
 
“NÃO DÊS TAMPA A ESTA CAUSA” 
Objetivos e Informações: Colocação de Garrafões nas escolas da academia para recolha de 
tampas para doação. 
Local: UTAD 
Data: A definir 
 
“ANTES QUE TE QUEIMES”  
Objetivos e Informações: Projeto de intervenção de rua, em contexto recreativo, que visa a 
redução de riscos associados ao consumo alcoólico nas festas académicas. 
Local: Recinto das Festas Académicas 
Data: 26 de fevereiro, 21 de abril 
 
“ENCONTRO DE GERAÇÕES” 
Objetivos e Informações: Projeto que visa a interação entre diversas gerações, sendo os 
estudantes da nossa academia a proporcionar momentos de atividade e lazer aos utentes de 
diversas instituições; 
Local: Nuclisol e outras IPSS 
Data: 22 de fevereiro, entre outras 
 
COMEMORAÇÃO DE DATAS RELEVANTES PARA A ÁREA DA AÇÃO SOCIAL E 
SAÚDE 
Objetivos e Informações: Sensibilizar a academia para a importância de algumas datas 
relacionadas com as áreas da ação social e saúde. comemoração do dia mundial mulher, dia 
mundial da saúde, dia mundial da saúde mental, dia nacional da prevenção do cancro da mama, 
dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, entre outros. 
Local: UTAD e cidade de Vila Real 
Data: ao longo do ano (8 de março, 7 de abril, 10 de outubro, 30 de outubro, 25 de novembro, 
entre outros) 
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“ARMÁRIO SOLIDÁRIO” 
Objetivos e Informações: ação de recolha de roupa junto da comunidade académica, para 
depois ser disponibilizada num armário onde os estudantes podem ir buscar caso tenham 
necessidade. 
Local: UTAD 
Data: ao longo do ano 
 
POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS 
Objetivos e Informações: Posto onde serão prestados cuidados de primeiros socorros durante 
os dias de festas académicas;  
Local: Recinto das Festas Académicas 
Data: 26 e 27 de fevereiro, 20 a 26 de abril, Caloirada aos Montes 
 
REALIZAÇÃO DE RASTREIOS EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES DA CIDADE EM 
COOPERAÇÃO COM OS ESTUDANTES COM COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR 
Objetivos e Informações: rastreios em colaboração com os núcleos e estudantes de áreas como 
a enfermagem para avaliação de tensões arteriais, de valores de glicémia capilar, etc, também 
da nutrição para avaliação dos parâmetros antropométricos, entre outros. 
Local: UTAD e cidade de Vila Real 
Data: a definir 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE MENSTRUAL DE FORMA 
GRATUITA NAS CASAS DE BANHO DOS DIFERENTES ESPAÇOS COMUNS: 
Objetivos e Informações: programa que procura combater a pobreza menstrual, 
disponibilizando os produtos necessários em diversas casas de banho do campus. 
Local: UTAD 
Data: 2º semestre do ano letivo 2022/2023 
 
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR 
Objetivos e Informações: ações realizadas em ambiente escolar que procuram sensibilizar e 
prevenir comportamentos e situações de risco. Ex: Palestra sobre a importância do autoexame 
da mama. 
Local: UTAD 
Data: a definir 
 
CONVERSAS SOBRE A ATUALIDADE NA RÁDIO  
Objetivos e Informações: 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.  
Local: Rádio Universidade FM  
Data: a definir 
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WORKSHOP DE PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS 
Objetivos e Informações: Fornecer os conhecimentos necessários para os estudantes estarem 
familiarizados com os 1ºs socorros psicológicos. 
Local: UTAD 
Data: a definir 
 
CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS E SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
Objetivos e Informações: Fornecer os conhecimentos necessários para os estudantes estarem 
familiarizados com os 1º socorros.  
Local: UTAD 
Data: a definir 
 
 
CURSOS E WORKSHOPS 
Objetivos e Informações: Realização de diversos cursos e workshops relacionados com 
diversas temáticas pertinentes para a comunidade académica.  
Local: UTAD 
Data: a definir 
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b) APOIO A NÚCLEOS E SECÇÕES 

O Associativismo é a Base de uma Academia unida e sólida que tem sido uma aposta 
contínua ao longo dos últimos anos. Hoje, a nossa Universidade diferencia-se de todas as outras 
pelo Associativismo que se vive e pela forte ligação entre os Núcleos, Secções e Associações 
da Academia. Na Associação Académica da UTAD acreditamos que esta deverá ser sempre a 
nossa maior aposta.  

Os Núcleos, Secções e Associações têm um papel essencial dentro da academia, dado 
que são os responsáveis pela representação dos estudantes, pela defesa dos interesses dos 
mesmos e pela sua integração. Todas estas estruturas são a identidade e a imagem da UTAD, 
assim, é nosso dever garantir todo o apoio necessário às mesmas, providenciando todas as 
ferramentas necessárias ao seu trabalho. 

Acreditamos que a ligação entre todos os representantes dos estudantes simboliza a 
forte união no corpo estudantil da nossa Universidade. Por isso mesmo, esta relação deverá ser 
o principal impulsionador para a resolução das problemáticas existentes na nossa Academia, 
desde a falta de condições nas infraestruturas aos problemas nas atividades letivas.  

Para além disso, sublinhamos a importância da presença e da auscultação destes 
representantes dos estudantes em fóruns de debate e discussão que zelem pela melhoria daquela 
que é a nossa realidade universitária, tais como fóruns para o desenvolvimento e inovação 
pedagógica.  

Num mandato onde o Associativismo será sempre uma linha orientadora, temos o 
objetivo de aproximar ainda mais os Núcleos, Secções e Associações através de inúmeras 
atividades que promovam a colaboração entre os mesmos, desde workshops, palestras 
transversais a diferentes áreas, a atividades recreativas em conjunto, entre outros projetos. 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEOS E SECÇÕES 

Objetivos e Informações: 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. 
Local: UTAD. 
Data: a definir. 
 
MANUTENÇÃO DO PLANO DE APOIO A NÚCLEOS E SECÇÕES DA 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Objetivos e Informações: Manutenção de programa de auxílio à profissionalização dos 
núcleos e secções. 
Local: não se aplica. 
Data: a definir. 
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AGENDA DE NÚCLEOS  
Objetivos e Informações: Espaço alojado dentro do site da AAUTAD onde os núcleos 
poderão colocar todas as suas atividades.  
Local: não se aplica. 
Data: a definir. 
 
MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DOS NÚCLEOS E SECÇÕES 
Objetivos e Informações: Manutenção e atualização de toda a informação e documentação 
dos núcleos e secções. 
Local: não se aplica. 
Data: não se aplica. 

MANUTENÇÃO DO PLANO DE APOIO FINANCEIRO A NUCLEOS DA 
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 
DOURO 

Objetivos e Informações: Programa de apoio financeiro aos núcleos para as atividades 
desenvolvidas. 
Local: não se aplica. 
Data: a definir. 

CRIAÇÃO DO LIVRO DOS NÚCLEOS  

Objetivos e Informações: Livro onde relata um pouco de cada história do núcleo em formato 
físico ou digital. 
Local: não se aplica.   
Data: a definir. 

PROMOVER ATIVIDADES INTERNÚCLEOS 

Objetivos e Informações: Promover atividades que envolvam a interação entre núcleos, de 
forma a relacionar diferentes cursos da Academia. 
Local: não se aplica.   
Data: não se aplica. 

VI GALA DO ASSOCIATIVISMO JOVEM DA UTAD 

Objetivos e Informações: 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. 
Local: a definir.   
Data: maio  
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4ª EDIÇÃO INTERACT 

Objetivos e Informações: Atividade de Team Building entre os núcleos, onde existirão vários 
momentos, sendo estes lúdicos, aprendizagem e interação entre todos. 
Local: UTAD.   
Data: outubro. 

RÚBRICA “O ASSOCIATIVISMO COMO PARTE DA ACADEMIA”  

Objetivos e Informações: Rúbrica desenvolvida com os núcleos com o objetivo de dar a 
conhecer o núcleo, todas as suas atividades desenvolvidas ao longo do seu mandato e a sua 
relação com a AAUTAD. 
Local: Universidade FM.  
Data: Durante o ano letivo. 
 

GALA SOLIDÁRIA 

Objetivos e Informações: Jantar de convívio entre os núcleos e secções com recolha de bens 
com o propósito de serem doados a uma instituição. 
Local: a definir.   
Data: a definir 

MOTIVAR E AUXILIAR A ATIVAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS NÚCLEOS E 
SECÇÕES 
Objetivos e Informações: Disponibilizar todo o apoio necessário e motivar a sua ativação e 
integração junto com a AAUTAD. 
Local: não se aplica.   
Data: não se aplica. 
 
I RETIRO DE NÚCLEOS 
Objetivos e Informações: Atividade de team building que incentiva a conexão e formação dos 
núcleos. 
Local: Vila Real 
Data: março. 
 
MESAS REDONDAS DE NÚCLEOS 
Objetivos e Informações: Atividade que visa desenvolver e incentivar o debate entre núcleos 
de forma a trocarem perspetivas e entreajudarem-se. 
Local: UTAD (University Center). 
Data: Periodicamente. 
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RÚBRICA “O ASSOCIATIVISMO COMO PARTE DA ACADEMIA” 
Objetivos e Informações: Rúbrica desenvolvida com os núcleos com o objetivo de dar a 
conhecer o núcleo, todas as suas atividades desenvolvidas ao longo do seu mandato e a sua 
relação com a AAUTAD. 
Local: Universidade FM. 
Data: Durante o ano letivo.  
 
CONCERTO SOLIDÁRIO DE TUNAS 
Objetivos e Informações: Fornecer um momento de convívio dentro da comunidade vila-
realense e fazer uma recolha de bens que posteriormente serão doados a uma associação. 
Local: a definir. 
Data: a definir. 
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c) APOIO ÀS TECNOLOGIAS 

Ao nível digital, a base do futuro é o apoio fulcral das tecnologias, fazendo-se acompanhar 
pelo mundo digital, com o inovar dos aspetos que são, aos dias de hoje, fundamentais para 
fornecer conteúdo aos nossos estudantes. A linhagem de trabalho dá voz ao progresso dos 
vários departamentos e do funcionamento dos mesmos para transmitir à sociedade estudantil 
uma mensagem rápida, assegurando os principais meios de comunicação e de suporte aos 
órgãos associativos. 

Como tal, o Departamento de Apoio às Tecnologias ergue-se com o objetivo de 
desenvolver projetos neste âmbito, seja através de programas de carácter pedagógico, 
desportivo ou até de manutenção de serviços informáticos cada vez mais emergente dentro do 
contexto associativo.  

Todas estas medidas têm como principal missão preparar a Associação Académica e todas 
as suas Secções para o futuro, bem como fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias 
para que, seja hoje ou posteriormente, se consigam sempre adaptar e encontrarem-se na 
vanguarda da inovação tecnológica. 

Segue-se abaixo a lista das nossas atividades: 

REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FIFA 2023 
Objetivos e informações: Realizar um Torneio de FIFA 2023 com vista a criar um momento 
de descontração e competição saudável aos fãs do videojogo 
Local: Sala de estudo AAUTAD 
Data: 22/02/2023 

REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE CS:GO 

Objetivos e informações: Realizar um Torneio de CS:GO com vista a criar um momento de 
descontração e competição saudável aos fãs do videojogo 
Local: Servidor comum a todos os participantes 
Data: Férias da Páscoa 
 

REALIZAÇÃO DE DEMAIS TORNEIOS E-SPORTS 

Objetivos e informações: Realizar demais Torneios de E-Sports de acordo com as tendências 
de popularidade de cada videojogo  
Local: por definir 
Data: por definir 
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ORGANIZAÇÃO DO UTAD ENGAGE WEEK 
Objetivos e informações: Formar pedagogicamente os alunos acerca de competências 
tecnológicas, coma ajuda de diversas empresas convidadas e em parceria com demais 
departamentos, Núcleos e Secções 
Local: Largo do Pedrinhas 
Data: Maio de 2023 
 
ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS WORKSHOPS RELACIONADOS COM TEMAS 
EMERGENTES NO MUNDO DAS TECNOLOGIAS 
Objetivos e informações: Formar pedagogicamente os alunos acerca de competências 
tecnológicas, coma ajuda de diversos oradores e Professores convidados 
Local: por definir 
Data: por definir 
 
MANUTENÇÃO DO SITE DA AAUTAD 

Objetivos e informações: Atualizar informação e melhorar os recursos do site da AAUTAD, 
com vista a torná-lo cada vez mais útil e de agradável utilização 

Local: não se aplica 

Data: constantemente 

 

CRIAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE GESTÃO DE STOCKS 

Objetivos e informações: Criar uma Aplicação de Gestão de Stocks com o objetivo de 
profissionalizar e facilitar a gestão de todos os recursos pertencentes à AAUTAD 

Local: não se aplica 

Data: indefinido 

 
SUPORTE DIGITAL A TODOS OS DEPARTAMENTOS, NÚCLEOS E SECÇÕES DA 
AAUTAD 

Objetivos e informações: Oferecer suporte digital a todos os membros AAUTAD, seja através 
da criação de reuniões Zoom, gestão de e-mails, contas de redes sociais, etc…  

Local: não se aplica 

Data: indefinido 
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d) COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

O foco deste departamento tem, nas suas raízes, os valores da projeção e da transparência 
com o intuito de dar total abertura e acompanhamento a tudo o que envolva a academia 
transmontana. Deste modo, o departamento de Comunicação e Imagem compromete-se a 
desenvolver o movimento dinamizador das vertentes ao olho do público-alvo, os nossos 
estudantes, fazendo chegar um variadíssimo leque de conhecimentos sobre as nossas iniciativas 
aos membros da nossa academia e à cidade de Vila Real. 
 
GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM, 
TWITTER, LINKEDIN E YOUTUBE) 
Objetivos e Informações: Dinamizar a imagem da AAUTAD nas redes sociais expandido o 
público-alvo das páginas já existentes de forma a abranger o maior número de estudantes e 
estreitando a sua relação com a Associação Académica. Pretende-se, de igual forma, criar 
conteúdos que cativem a participação dos estudantes em eventos organizados pela Associação 
Académica e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 
 
REATIVAÇÃO DO UTALKS E DO REAL AAUTAD, COM UMA NOVA DINÂMICA 
DE PARTILHA DAS ATIVIDADES 
Objetivos e Informações: Compartilhar os momentos vividos na academia, nomeadamente os 
eventos desenvolvidos pelos vários departamentos da Associação Académica; Trazer 
testemunhos de antigos alunos da academia transmontana, partilhando-os nas nossas 
plataformas digitais. 
Local: Não aplicável. 
Data: Quinzenal a Mensal. 
 
INCLUSÃO DE ALUNOS INTERNACIONAIS 
Objetivos e Informações: Realizar a comunicação externa da associação académica em dois 
idiomas, sendo eles o português e o inglês com o intuito de alcançar e incluir os estudantes 
internacionais nas atividades de cariz associativo e académico. 
Local: Não aplicável. 
 
FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE ENSINO DAS VERTENTES DESTE 
DEPARTAMENTO 
Objetivos e Informações: Realizar, em conjunto com o Departamento de Formação, 
Empreendedorismo e Internacionalização, formações relativas à área de Imagem e da 
Comunicação, particularmente nas plataformas Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe 
Premiere e também na criação de currículos e outros documentos de cariz comunicativo. 
Local: A definir. 
Data: A definir. 
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COOPERAÇÃO ATIVA COM OS DEPARTAMENTOS, NÚCLEOS E SECÇÕES DA 
AAUTAD AUXILIANDO CADA UM DELES NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS 
Objetivos e Informações: 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. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 

AUXILIAR A ATIVIDADE DA AAUTAD 

Objetivos e Informações: Acompanhamento e divulgação de todas as atividades realizadas 
pela AAUTAD, de forma que todos os estudantes da academia tenham conhecimento da 
realização mesmas. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 

REFORMULAÇÃO DO SITE DA AAUTAD 

Objetivos e Informações: 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. 
Local: Não se aplica; 
Data: Semestralmente. 
  



Plano de atividade da Associação Académica da UTAD 2023 
 

30 
 
 

 
e) DEPARTAMENTO RECREATIVO E CULTURAL 

 
O Departamento Recreativo e Cultural tem como intuito organizar e realizar várias atividades 
recreativas que possam promover e divulgar a academia e região transmontana e também 
apostar na cultura, como forte agente de identificação pessoal e social, sendo um componente 
essencial para a Associação Académica da UTAD. 
Com isto, cabe a este departamento, incluir a cultura no dia-a-dia dos alunos e torná-lo um 
meio dinamizador da cidade de Vila Real, cooperar com outras entidades de forma que 
possamos aproveitar todos os apoios e meios disponibilizados assim como garantir a 
acessibilidade de todos os estudantes a todos os eventos. Pretendemos, num trabalho persistente 
e contínuo, responder às necessidades culturais de todos os estudantes da Academia 
Transmontana e, assim, atingir novos patamares no que toca à cultura e diversificação da 
mesma. 
Sendo este um dos departamentos chave, quer na atividade académica, cultural e económica da 
cidade, quer na imagem exterior, consideramos necessário cumprir de forma rigorosa e com 
profissionalismo todas as atividades que iremos propor realizar.  
Outro ponto de extrema importância é analisar com rigor todas as formas de realização das 
maiores festas recreativas para que seja possível torná-las mais rentáveis e sustentáveis. Assim 
como fazer com que todas elas sejam, cada vez mais, ecológicas. 
 

MEGA ARRAIAL DE CARNAVAL 2023 

Objetivos e informações: O Mega Arraial de Carnaval é destinado a todos os alunos da 
academia, de modo a celebrar esta data festiva. Os alunos desta academia têm um papel 
fundamental na elaboração desta festa pois são os responsáveis pelas barraquinhas. Será 
realizado um concurso de máscaras, em que a melhor máscara ganhará uma pulseira para a 
Semana Académica 2023. 
Local: Quinta nossa Senhora de Lurdes 
Data: 26 e 27 de fevereiro 

ARRAIAIS TEMÁTICOS 

Objetivos e informações: Os arraiais temáticos têm a participação dos cursos e secções da 
UTAD, que vão trabalhar em conjunto em representação de cada escola. Em cada um vamos 
abordar uma temática diferente, como por exemplo, o Arraial do Sémaforo e da Cerveja.  
Local: Largo Pedrinhas;  
Data: a definir.  
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SEMANA ACADÉMICA 2023 (MONUMENTAL SERENATA, MISSA E BÊNÇÃO 
DAS PASTAS, BAILE ACADÉMICO, RALI DAS TASCAS, CORTEJO ACADÉMICO)  
Objetivos e informações: Destinada a todos os alunos da academia, em especial a todos 
aqueles que terminam a sua vida universitária finalizando os respetivos cursos. Os cursos têm 
um papel crucial no divertimento das noites, pois são, tal como é habitual nas festas académicas 
de Vila Real, responsáveis pelas barraquinhas, sendo já esta uma tradição que simboliza um 
espírito único e característico da nossa Academia. É um evento que traz à cidade de Vila Real 
vários artistas de renome, desde bandas a Dj´s nacionais e internacionais, que complementam 
a diversão em todas as noites desta semana. Além do entretenimento noturno realizam-se várias 
atividades em paralelo, tais como:  
 
1. Monumental Serenata: A Monumental Serenata, um momento que simboliza a tradição 
académica e que brinda os finalistas desta Academia. Em plena rua histórica de Vila Real, ao 
som do Fado Universitário, a Rua Direita enche-se de estudantes e muita boa disposição num 
clima de festa com a própria cidade.  
2. Missa de Bênção de Pastas: A Missa de Bênção de pastas destina-se aos finalistas que, em 
jeito de celebração, veem simbolizada a conclusão das suas formações académicas, junto das 
suas famílias.  
3. Rally das Tascas e Gastronómico: O Rally das Tascas e Gastronómico destina-se a todos 
os alunos da academia, que percorrem a cidade parando em vários estabelecimentos. É uma 
forma de dar a conhecer a cidade aos estudantes deslocados e criar um ambiente de amizade e 
espírito de equipa.  
4. Cortejo Académico: O Cortejo Académico trata-se de um desfile pela cidade, em que todos 
os cursos participam com carros alegóricos, causando grande impacto em toda a cidade e 
mostrando a força da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  
5. Baile Académico: O Baile Académico é uma festa de gala, que presenteia os estudantes, 
principalmente os finalistas, com um baile, onde poderão conviver e recordar todos os bons 
momentos vividos durante as suas vidas académicas.  
Local: Semana Académica 2023 Quinta Nossa Senhora de Lurdes | Baile Académico: a definir 
| Missa de Bênção das Pastas: a definir | Monumental Serenata: a definir | Rally das Tascas: 
cidade de Vila Real | Cortejo Académico: cidade de Vila Real; Data: de 20 de abril a 26 de 
abril.  
 
ARRAIAL ACADÉMICO DE FINAL DE AULAS DO 2º SEMESTRE 2023 
Objetivos e informações: É um arraial 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.  
Local: Largo do Pedrinhas;  
Data: a definir.  
 
 



Plano de atividade da Associação Académica da UTAD 2023 
 

32 
 
 

 
SEMANA DAS BARRAQUINHAS 2023 
Objetivos e informações: 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.  
Local: A definir;  
Data: setembro de 2023.  
 
CALOIRADA AOS MONTES 2023 (SERENATA, BAILE DO CALOIRO E LATADA)  
Objetivos e informações: 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. Além do habitual 
entretenimento noturno, realizam-se outras atividades, tais como:  
1. Monumental Serenata: A Monumental Serenata simboliza a tradição académica que brinda 
os novos estudantes com o seu ingresso na vida académica. Em plena rua histórica de Vila Real 
ao som do Fado Universitário, a Rua Direita enche-se de estudantes e muita boa disposição, 
num clima de festa com a própria cidade.  
2. Latada: A latada trata-se de um desfile pela cidade de Vila Real, onde os caloiros são 
apresentados à cidade e Vila Real é apresentada aos caloiros. Todos os cursos fazem uma 
apresentação perante um júri constituído por docentes e funcionários da UTAD, demonstrando 
a força e espírito da nossa academia perante a população de Vila Real.  
3. Baile do Caloiro: O Baile do Caloiro é uma festa de gala, que tem como objetivo receber 
os novos alunos num ambiente mais formal, dentro do mesmo espírito de festividade do resto 
da semana.  
Local: Caloirada aos Montes: Quinta Nossa Senhora de Lurdes| Latada: cidade de Vila Real | 
Baile do Caloiro: a definir | Monumental Serenata: a definir.  
Data: A definir.  
 
MOSTRA DO CALOIRO 2023  
Objetivos e informações: Tendo como espaço temporal o 1º semestre, esta atividade é 
organizada pela AAUTAD com o objetivo de promover a integração dos novos estudantes 
acabados de ingressar na Universidade, proporcionando uma experiência diferente e interação 
com outros cursos e estudantes.  
Local: A definir;  
Data: Durante o 1º Semestre.  
MISS E MISTER 2023 
Objetivos e informações: 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 com o objetivo de promover a integração dos novos estudantes acabados de 
ingressar na UTAD.  
Local: A definir;  
Data: Durante o 1º semestre.  
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SEMANA CULTURAL 2023  
Objetivos e informações: 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.  
Data: A definir.  
Local: UTAD. 
 
ASSINALAMENTO DE DIAS FESTIVOS 
Objetivos e informações: O departamento cultural irá organizar várias atividades de modo a 
assinalar alguns dias festivos, tal como o Dia Mundial do Cinema, o feriado municipal de Vila 
Real e o Dia Mundial do Teatro. Tencionando introduzir uma ida às escolas da UTAD para 
promover os mesmos.  
Data: a definir  
Local: UTAD.  
 
CONCURSO DE BANDAS/DJ  
Objetivos e informações: 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.  
Data: A definir.  
Local: A definir. 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA/CURTAS-METRAGENS  
Objetivos e informações: Concurso que visa a promoção da fotografia e de curtas-metragens 
no meio académico.  
Data: A Definir  
Local: A Definir.  
 
JOGOS POPULARES 
Objetivos e informações: Os jogos populares têm como principal objetivo desenvolver o 
espírito de equipa e promover a prática cultural e desportiva junto da comunidade académica. 
Bem como a promoção da ligação entre alunos da UTAD.  
Data: a definir. 
Local: a definir. 
  
SARAU UTAD 
Objetivos e informações: O Sarau UTAD é um evento cultural que tem por objetivo a 
preservação e demonstração da cultura portuguesa com apresentações teatrais e literárias. 
Data: a definir 
Local: a definir 
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FEIRA DO LIVRO 
Objetivos e informações: A feira do livro visa a promoção da leitura aos estudantes da UTAD, 
estando, no entanto, também aberta a toda a comunidade de Vila Real.  
Data: a definir 
Local: a definir 
 
PARCERIA COM CMVR  
Objetivos e informações: 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.  
Data: Não se aplica.  
Local: Não se aplica.  
 
PARCERIA COM A UTAD  
Objetivos e informações: 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.  
Data: Não se aplica.  
Local: Não se aplica. 
  
ACOMPANHAMENTO DAS SECÇÕES CULTURAIS DA AAUTAD  
Objetivos e informações: Serão mantidas todas as parcerias existentes entre as mais diversas 
Secções Culturais, de forma que haja uma constante entreajuda.  
Data: Não se aplica.  
Local: Não se aplica.  
 
SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2023 
Objetivos e informações: 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.  
Data: setembro  
Local: Não se aplica 
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f) DESPORTO E BEM-ESTAR  

 

O departamento de Desporto e Bem-Estar tem um papel fundamental em todos os 
estudantes da nossa Universidade. 

É responsável por toda a organização e realização de eventos desportivos não só 
formais, onde toda a comunidade da UTAD tem a possibilidade de participar em torneios e 
competições de entidades como a FADU representando as equipas académicas da 
AAUTAD, mas como também é responsável pela promoção do desporto informal, onde 
junto com isso automaticamente se proporciona um ambiente recreativo e de espírito 
competitivo saudável. 

Cabe ao Departamento Desporto e Bem-Estar assegurar e proporcionar a todos os 
seus atletas das equipas académicas das várias modalidades as condições para a prática das 
mesmas. 

Como a própria nomeação do nome do Departamento indica, haverá também um 
esforço e trabalho para conseguir proporcionar momentos e melhorias na vida e bem- estar 
da nossa comunidade, incentivando uma rotina com presença regular de atividade física, 
denotando o seu impacto direto na qualidade de vida de cada indivíduo. 

  
  
COMPETIR E ORGANIZAR JORNADAS CONCENTRADAS DA FADU 
OBJETIVOS E INFORMAÇÕES:  
Proporcionar as melhores condições a todos os atletas das várias modalidades, organizando 
toda a logística e recursos humanos para dar a oportunidade a todos os estudantes de 
competir nas competições a nível nacional, assim como também elevar o nome da AAUTAD 
e da própria universidade. 
Local: Vários 
Data: Várias 

 

JOGOS POPULARES 2023 

Objetivos e informações: 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. Pretende-se elevar a fasquia relativamente à edição de 2022, havendo um dia 
escolhido especificamente para a realização destes jogos, tornando-se assim uma atividade 
com a duração de um dia inteiro, e serão trazidas muitas outras novas atrações e atividades.  
Local: a definir. 
Data: a definir. 
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UTAD CUP 

Objetivos e informações: 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. 
Local: Nave dos Desportos 
Data: a definir 
 
TORNEIO 24H FUTSAL 
Objetivos e informações: 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. E qual desporto seria mais um elo de convívio senão o desporto rei? 
Local: Campo do Florestal 
Data: 8 março 

TORNEIO 24H BASQUETEBOL 

Objetivos e informações: Organizar e realizar um torneio 24h de Basquetebol, onde mais 
importante do que a competitividade e a raça de querer ganhar os prémios é o convívio que 
se instala sempre que estes existem. 

Local: a definir. 
Data: 17 maio. 
 

TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEIBOL DE PRAIA 

Objetivos e informações: Proporcionar aos alunos da UTAD um torneio diferente do 
habitual, trazendo o espírito competitivo para dentro da quadra de areia e o espírito de cheiro 
a verão e convívio a quem nela está fora a assistir. 

Local: Campo de areia no Parque Corgo (perto das piscinas) 

Data: maio/junho 

TRAILS/CAMINHADA SOLIDÁRIA 

Objetivos e informações: Conseguir uma angariação de alimentos para ajudar quem mais 
precisa. Sendo que o preço de participação tem um valor simbólico. Angariar bens e 
alimentos de forma a possibilitar dar a mão a instituições de Vila Real que estejam em 
situações extremas de necessidade, e ao mesmo tempo estar a contribuir para o bem-estar e 
boa forma física de quem está a participar. Custo de participação simbólico em dinheiro e 
doação de algum bem ou alimento. 
Local: Cidade de Vila Real 
Data: a definir. 
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REUNIR SEMESTRALMENTE COM OS TREINADORES E ATLETAS 
DA AAUTAD 

Objetivos e informações: 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. 
Local: a definir. 
Data: a definir 
 
IMPLEMENTAR O CARTÃO DE ATLETA AAUTAD 
Objetivos e informações: Organizar todos os nossos atletas dando-lhes benefícios de forma a 
cativar cada mais alunos para as nossas modalidades. O objetivo também será de alguma forma 
controlar e fiscalizar se os presentes nos treinos são efetivamente atleta inscritos da AAUTAD. 
Local: não se aplica. 
Data: não se aplica. 
 

JOGOS SEM FRONTEIRAS 

Objetivos e informações: Realizar os Jogos sem Fronteiras, de forma a ser a primeira 
atividade em que os estudantes se deparam e ser o primeiro choque ao chegar à vida em Vila 
Real. É por ser a primeira impressão que também se torna fulcral para receber os novos 
estudantes, sendo os parceiros de atividades nesta atividade, os seus primeiros amigos na nova 
cidade. 

Local: Parque do Corgo 
Data: semana de integração 2023 

X GALA DO DESPORTO 

Objetivos e informações: Realização da Gala do Desporto para congratulação e 
atribuição de prémios aos atletas e treinadores das diferentes modalidades da AAUTAD. 
Local: Auditório 
Data: setembro/outubro 

JOGOS OLÍMPICOS AAUTAD 

Objetivos e informações: Levar a cabo a realização dos Jogos Olímpicos AAUTAD, 
atividade inédita que proporciona oportunidades para os alunos de praticarem modalidades 
olímpicas que muito dificilmente poderiam praticar na sua vida. Promove também o espírito 
olímpico e competitivo para todos aqueles que anseiam vencer. 

Local: Complexo Desportivo UTAD 
Data: 1 março 
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TAÇA DO REITOR 

Objetivos e informações: A realização da Taça do Reitor, uma atividade repescada feita pela 
última vez em 2015, proporciona uma enorme variedade de atividades desportivas. Tem o 
objetivo de desenvolver capacidades técnicas nas várias modalidades, pormovendo a prática 
desportiva em contexto competitivo. 

Local: Variados 
Data: Durante o ano 
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g) FORMAÇÃO EMPREENDEDORISMO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO  
 

O departamento de Formação, Empreendedorismo e Internacionalização tem como 
principal objetivo fornecer aos nossos estudantes todas as oportunidades para criarem um 
futuro próspero e cheio de realizações nas suas carreiras. 

Para tal, forneceremos formações de entre os diferentes cursos da UTAD com o 
intuito de formar estudantes instruídos e com características importantes de um recente 
formado. Com Workshops de self improvement, criaremos alunos com as capacidades de 
enfrentar entrevistas de emprego e com características sociais necessárias nos seus futuros. 
Investiremos em formações que os ajudem em dissertações, teses e relatórios, permitindo-
os mostrar as suas aprendizagens à altura dos seus conhecimentos. 

Realizaremos uma Feira de Emprego, nos estabelecimentos da UTAD, focando-nos em 
empresas que esclareçam, incentivem e ajudem os estudantes. 

Por fim, daremos ênfase à importância dos alunos de Erasmus, comprometendo-nos a 
ajudá-los na sua integração, tanto na UTAD, como em Vila Real. O foco é fomentar o 
contacto dos estudantes da UTAD com o mundo internacional e guiá-los para o poderem 
fazer, através da divulgação do Programa ERASMUS + e de diversas palestras 

 
FEIRA DE EMPREGO 

Objetivos e Informações: 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. 
Local: UTAD; 
Data: 15 a 19 de Maio.   
 
PALESTRAS E 
WORKSHOPS 
Objetivos e Informações: Realização de palestras com várias temáticas que complementam 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. 
Local: UTAD; 
Data: A decorrer ao longo do ano. 
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DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ERASMUS 

Objetivos e Informações: 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, apoiá-los no processo de candidatura a este mesmo programa. 
Local: UTAD 
Data: A decorrer ao longo do ano 
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h) PARCERIAS E RELAÇÕES EXTERNAS 

O Departamento de Parcerias e Relações Externas é uma base fundamental para elevar os 
diversos momentos promovidos pela Associação Académica. Este compromete-se a dar 
suporte às nossas iniciativas, assim como, aos nossos Núcleos e Secções e Associações e ainda, 
à cidade de Vila Real, assim como a delimitar estratégias que promovam a Associação 
Académica, como também aproximem os alunos dos diversos parceiros Locais e Nacionais.  

É crucial que sejamos impulsionadores do território onde estamos inseridos, de forma a que os 
estudantes possam usufruir de uma maior acessibilidade económica aos serviços. 
 
DINAMIZAR E DIVULGAR O CARTÃO DE SÓCIO DA AAUTAD 
Objetivos e Informações: Angariar, reintegrar e formalizar parcerias, quer a nível local, quer 
nacional, procurando fomentar o comércio local e nacional, levando a AAUTAD mais perto 
dos seus sócios. 
Local: Não se aplica; 
Data: No decorrer do ano civil. 
 
GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DA LOJA ACADÉMICA 
Objetivos e Informações: Gerir a gama de produtos disponíveis na loja Académica, 
angariando parcerias de modo a garantir uma seleção de bens apelativa à Comunidade 
Académica. 
Local: Loja Académica da AAUTAD; 
Data: No decorrer do ano civil. 
 
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO INTERNA DO 
DEPARTAMENTO 
Objetivos e Informações: Facilitar a organização dos dados de todos os parceiros, possíveis e 
efetivos, atualizando constantemente os contactos disponibilizados. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 
 
GARANTIR PARCERIAS E PATROCÍNIOS PARA OS EVENTOS LEVADOS A 
CABO PELA AAUTAD 
Objetivos e Informações: Apoiar as atividades levadas a cabo pelos diversos Departamentos, 
Secções e Núcleos da AAUTAD, procurando parcerias e patrocínios de forma a garantir o seu 
sucesso. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 
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DIVULGAÇÃO DA ACADEMIA: 
Objetivos e Informações: Renovar parcerias com órgãos de comunicação social e parceiros 
locais (como a Câmara Municipal de Vila Real) de forma que haja uma divulgação conjunta 
das atividades a ocorrer na Academia e na Cidade 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 
 
ATUALIZAÇÃO DO “GUIA DO ESTUDANTE TRANSMONTANO” 
Objetivos e Informações: Atualização do “Guia do Estudante Transmontano” de forma a criar 
um guia de referência não só gastronómico mas também cultural e de lazer. 
Local: Não se aplica; 
Data: Não se aplica. 
 
KIT CALOIRO 2023 
Objetivos e Informações: Colaborar com o Departamento de Comunicação e Imagem para 
desenvolver um Kit para os novos alunos que se matriculam na Academia. 
Local: Não se aplica; 
Data: Setembro/Outubro 2023. 
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i) PEDAGOGIA E POLÍTICA EDUCATIVA 

 
O departamento de Pedagogia e Política Educativa pretende dar atenção a toda a comunidade 
académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro relativamente aos problemas 
envolventes no meio. Prestando auxílio para resolver os mesmos de forma dedicada.  
Planejando ser o elo entre a sociedade académico da UTAD e a AAUTAD. 
Em relação à parte pedagógica, o departamento afirma-se como a maior ajuda prestada aos 
estudantes face a inúmeras questões ensino-pedagógicas, contribuindo para uma maior coesão 
entre os diferentes intervenientes no nosso espaço académico.  
Este tem como maior responsabilidade recolher informações sobre problemas académicos, 
resolvendo-os através de soluções e esforços. Assim, a Pedagogia incide no âmbito de analisar 
todas as questões que se relacionam com os estudantes, tendo em conta os seus direitos e 
deveres. 
A questão da Política Educativa encarrega-se da discussão e definição de políticas, 
reivindicações e prioridades estratégicas da Academia da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. Esta assenta na defesa dos interesses e liberdades de todos os Estudantes da 
Academia, bem como a promoção de novos direitos para os mesmos, procurando dar resposta 
às suas reais necessidades. 
Para que todos os aspetos referidos sejam alcançados e concluídos, este departamento pretende 
realizar as seguintes atividades: 
 
 
SOS ESTUDANTE 

Objetivos e informações: Tem como principal objetivo ajudar todos os alunos da academia 
em relação a diversos aspetos: saúde, educação, alojamento e questões de carência. Pretende-se, 
em conjunto com o Departamento de Ação Social, trabalhar em prol dos estudantes e das suas 
necessidades. 

- Criar e gerir um contacto que os estudantes possam usufruir para esclarecer as suas 
dúvidas 

- Ter mais presença junto dos estudantes 

- Promover e dar a conhecer aos estudantes os seus deveres cívicos 

- Criar e promover a criação de um observatório que combata o abandono escolar 

- Promover o preenchimento de inquéritos de modo a recolher informações que 
permitam a melhoria dos serviços e da qualidade de ensino na academia 

- Inquirir aos residentes das Residências Universitárias, problemas e sugestões de 
melhoria que podiam ser aplicados. 

Local: Não aplicável 

Data: Ao decorrer do ano letivo 
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PARCERIA COM O OBSERVATÓRIO PERMANENTE DO ABANDONO E 
PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR DA UTAD 
Objetivos e informações: Recolher informações das justificações do abandono escolar a nível 
universitário e encontrar soluções para ajudar quem pretende fazê-lo;  
Local: A definir; 
Data: No decorrer do ano letivo 
 
PARCERIA COM A SASUTAD E AS COMISSÕES DE RESIDÊNCIA 
Objetivos e informações: 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; 
Local: Não se aplica; 
Data: No decorrer do ano letivo. 
 
 
REUNIÕES PERIÓDICAS COM A PROVEDORA DE ESTUDANTE 
Objetivos e informações: 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. 
Local: A definir; 
Data: No decorrer do ano letivo. 
 
PARTICIPAÇÃO NAS SEMANA DE MATRÍCULAS 2023 
Objetivos e Informações: 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.  
Local: a definir;  
Data: Setembro de 2023;  
  
AUXILIAR A UTAD NA APLICAÇÃO DE INQUÉRITOS DE FORMA A PERCEBER 
AS CONDIÇÕES E A QUALIDADE DE VIDA DOS ALUNOS  
Objetivos e Informações: 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.  
Local: Não se aplica;  
Data: No decorrer do ano letivo; 
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ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NOS NÚCLEOS E 
ASSOCIAÇÕES, CONSELHOS PEDAGÓGICOS, CONSELHOS ACADÉMICOS E 
COMISSÕES DE CURSO, ESCUTANDO OS MESMOS.  
Objetivos e informações: 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.  
Local: UTAD  
Data: Não se aplica  
 
 
REVISÃO DOS ESTATUTOS  
Objetivos e informações: Dar contributos para a revisão dos  Estatutos da UTAD de forma a 
fazer a sua atualização e garantir a melhoria da qualidade do ensino superior nossa Instituição 
Local: não aplicável  
Data: Ao decorrer do ano letivo  
 

REVISÃO DO REGULAMENTO PEDAGÓGICO DA UTAD 

Objetivos e informações: Junto com os órgãos da Academia fazer a revisão do Regulamento 
Pedagógico de forma a fazer a sua atualização e promover as boas práticas de ensino e avaliação 
na UTAD. 

Local: Não aplicável 

Data: Ao decorrer do ano letivo 

 
 
COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO ESTUDANTE  
Objetivos e informações: Realização de atividade interativa com a comunidade estudantil.  
Local: UTAD  
Data: 24 de março de 2022 
 
ACOMPANHAMENTO DOS ENDA’S/Faire  
Objetivos e informações: Participar e ser presença constante em todos os Encontros Nacionais 
de Direções associativas. 
Local: Não se aplica  
Data: Não se aplica 
 
PREPARA O TEU FUTURO 
Objetivos e informações: Junto com a Provedor do Estudante promover e organizar uma 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 secundário. 
Local: Campus da UTAD 

Data: 24 de maio a 8 de junho 
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PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NOS ÓRGÃOS DA 
ACADEMIA 

Objetivos e informações: Acompanhar os estudantes nas eleições intercalares para os Conselhos 
Pedagógicos das Escolas e promover o bom trabalho e representatividade da parte destes em 
relação aos seus pares. Acompanhar os núcleos e todos os representantes dos alunos a terem voz 
ativa dentro dos seus ciclos de estudos e auxiliar a promover as boas práticas de ensino e 
avaliação dentro dos departamentos. 

Local: Não se aplica 

Data: Não se aplica 

 

AUSCULTAÇÃO DOS MEMBROS DA ACADEMIA 

Objetivos e informações: Reunir periodicamente com o Provedor de Estudante de forma a 
expor situações de irregularidade na universidade e encontrar soluções para estas. Participação 
nas Assembleias Gerais de Núcleos de forma à recolha das situações expostas pelos núcleos. 
Reunir com os Representantes dos alunos nos Conselhos Pedagógicos de forma a encontrar 
estratégias para melhorar a nossa participação nos órgãos da Academia. 

Local: Não se aplica 

Data: Não se aplica 
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j) DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDADE E 

AMBIENTE 
 

O Departamento de Sustentabilidade e Ambiente tem como foco coordenar e implementar as 

políticas de sustentabilidade da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Formalizamos assim o propósito de desenvolver e implementar continuamente medidas no 

sentido da utilização de recursos de uma forma sustentável, com o objetivo de reduzir o impacto 

ambiental da sua atividade e preservar o meio ambiente, contribuindo assim para o 

desenvolvimento sustentável do planeta. 

Através da sensibilização dos estudantes da academia e da transmissão de conhecimento na 

área do ambiente, despertam consciências para a conservação do planeta e assim, alterar hábitos 

diários. As ações e projetos, também em parceria com os diferentes departamentos da 

AAUTAD, visam incentivar a comunidade estudantil a adotar os princípios para a proteção do 

meio ambiente. 

 

ECO-SKILLS 

Objetivos e Informações: 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 
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, através de um link 
no forms. 
Local: UTAD – Auditório da AAUTAD – “University Center”. 

Data: Entre março e junho de 2023. 
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SEMANA DA SUSTENTABILIDADE:  

Objetivos e Informações: Objetivos e Informações: 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. 

Com o desenrolar destas atividades gostaríamos de convidar alguns membros incutidos na área 

que sejam parceiros da melhoria ambiental da comunidade. 

Local: UTAD e cidade de Vila Real.  

Data: Por definir   

 

“UMA GARRAFA PERSONALIZÁVEL E INSPIRADORA.”:  

Objetivos e informações: 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 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 

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.  

Local: Distrito de Vila Real.  

Data: Por definir.  
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“ORGANIZAR A BILA”:  

Objetivos e informações: 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.  

Local: UTAD + Vila Real (centro). 

Data: Por definir.  

 

RECOLHA DE LIXO:  

Objetivos e informações: 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.  

Local: UTAD (recinto da Queima) e cidade de Vila Real (zonas onde dinamizamos o evento).  

Data: Todos os eventos  

 

“CASINHAS”:  

Objetivos e informações: 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.  

Local: UTAD.  

Data: Por determinar.  
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GOLOS = PLANTAR ÁRVORES 
 
Objetivos e informações: Em parceria com o departamento Desportivo e de Ação Social, 
pretende-se que em alguns dos eventos se introduza esta atividade. Por exemplo, num torneio 
de futebol por x golos plantar x árvores. E numa atividade do Departamento de Ação Social, 
com x kg de alimentos plantar x árvores.  
 
Local: UTAD 
Data: Por determinar (eventos futuros do Dep. Desportivo e Ação Social). 
 
 
GEO-UTAD 
 
Objetivos e informações: Realizar uma caça ao tesouro (pode estar integrada na semana da 
sustentabilidade) com atividades a realizar em prol da sustentabilidade e ambiente, desafios, 
entre outros. As equipas que conseguirem finalizar serão premiadas com sementes da época 
para serem plantadas. 

 
Local: UTAD 
Data: Por determinar 
 

 

CONCURSO DE UM PROJETO PARA UM ESPAÇO VERDE: 
 
Objetivos e informações: Organizar um concurso de um projeto de um espaço verde na 
UTAD, como por exemplo, um jardim, uma horta ou um jardim de inverno. O intuito é que a 
UTAD ceda um espaço da universidade para realizarmos o concurso, e assim trabalharmos em 
parceria com a UTAD. Está implícito que a equipa vencedora do projeto colabore depois a 
realizar o objetivo final, trabalhando em conjunto com o Departamento de Sustentabilidade e 
Ambiente. 
 
Local: UTAD 
Data: Por determinar. 
 

  



Plano de atividade da Associação Académica da UTAD 2023 
 

51 
 
 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após um mandato repleto de conquistas e com um leque variadíssimo de atividades 
realizadas, este ano será um ano de restabelecimento da consolidação estrutural da AAUTAD. 
Após a solidificação do projeto da loja académica, da sala de estudo e auditório, iremos agora 
investir noutras vertentes como o nosso bar académico, de forma a reforçar a epígrafe do Largo 
do Pedrinhas como o coração da academia. 

Continuaremos a garantir o apoio ao estudante dentro da universidade trabalhando lado a 
lado com os nossos Núcleos, as nossas Secções e as associações, com a provedoria do estudante 
e com os diversos órgãos da academia.   

Somos uma Associação Académica composta por um grupo de estudantes com as mais 
diversas experiências a nível do associativismo, capazes de projetar em si o futuro da academia, 
mas, também de dar continuidade aos valores e ideais construídos ao longo dos últimos 
mandatos da AAUTAD. Graças ao conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos 
pretendemos definir metodologias de organização e gestão da instituição. O processo deste 
mandato vincula na focalização do círculo universitário, garantindo o bom funcionamento da 
estrutura e dos seus membros, de modo a projetar o melhor futuro possível para os estudantes, 
mantendo também uma maior proximidade a toda a comunidade académica e à própria cidade 
de Vila Real. 
 

Enquanto Direção da Associação Académica da UTAD, agradecemos o voto de confiança 
que os estudantes, a Reitoria, os Serviços de Ação Social, o IPDJ e a Câmara Municipal de 
Vila Real depositaram em nós. Comprometemo-nos a cumprir o plano de atividades 
apresentado e sempre que possível fazer para além daquilo que nos propusemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


