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Nota Introdutória 

 

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 7600 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.  

Este ano ficou marcado pelo regresso de um confinamento de 2 meses, mas também pelo regresso das nossas 

actividades recreativas. Foi um ano marcado pelo um início complicado, e sem estar ainda oficalmente empossados 

vimo-nos obrigados a colocar toda a atividade da academia, mais uma vez à distância, durante mais de dois meses. 

Tivemos oportunidade de mais uma vez lutar pela na defesa intransigente da comunidade académica sempre, lado a 

lado com os nossos núcleos, associações e secções.  Fruto desta motivação, da exigência, da vontade dos dirigentes 

desta academia conseguimos suprir aquilo que eram as necessidades da academia, sobre todas as suas áreas de 

intervenção. Na dificuldade de executar atividades presenciais, recreativas, desportivas e culturais, primamos pela 

continuação do desenvolvimento de um acompanhamento atento e escrutínio ímpar naquilo que eram as diligências 

dos órgãos de governação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro assim como dos membros da tutela na 

governação do Ensino Superior perante a pandemia. Lançamos questionários para a academia, tendo números de 

participações históricos, reunimos com todos os órgãos da universidade, procuramos soluções para os problemas e 

efetivamente resolvemos essas questões. Foi um ano marcado pela mudança na UTAD! Fomos decisivos para a 

escolha da Provedora do estudante, contribuímos para as candidaturas a reitor, fomos fundamentais para a criação dos 

conselhos pedagógicos e para as comissões de curso. Resolvemos o problema da comunicação entre a UTAD e os 

seus alunos, conseguindo que os e-mails institucionais chegassem a todos. Auxiliamos alunos com dificuldades e 

compramos computadores para alunos que volvidos praticamente um ano de pandemia continuavam a assistir às aulas 

no telemóvel. Criamos e dinamizamos a linha SOSEstudante e fomos fundamentais para as mudanças e soluções dos 

problemas da Academia. 

Em abril retomamos a nossa atividade desportiva e tivemos de fazer uma gestão interna muito bem definida 

para poder suportar os custos desportivos todos e ser capaz de manter o clube da AAUTAD a participar nas 

competições nacionais universitárias. 

Demos formações aos estudantes, fizemos uma feira de emprego online e uma mostra de cursos para os alunos 

do secundário.  

Reabrimos a nossa atividade recreativa com a “Cerimónia da Queima das Fitas” para os finalistas de 2020 e 

de 2020. Um formato totalmente renovado e em que conseguimos, mesmo com todas as regras que nos foram impostas, 

proporcionar um momento único para todos os finalistas. 

Foi um mandato marcado também pela mudança de instalações. Mudamos de sede, ganhamos novas 

valências. Uma mudança que precisa ainda de muito trabalho para ficar totalmente concluída e manter a estrutura da 

AAUTAD completamente funcional. 

Em outubro de 2021, recebemos os nossos estudantes na semana de matriculas e organizamos a semana de 

integração. Depois de termos decidimos cancelar, oficialmente a Caloirada aos Montes, decidimos realizar a mesma 



em finais de Novembro contra todas as expectativas. Tivemos de trabalhar com a Câmara Municipal para poder 

realizar a festa no recinto habitual. Tivemos de ceder, garantido que seria a última vez que fazíamos lá festas, que 

garantiamos estacionamento para os habitantes de Vila Real e que reduziamos a festa para o fim-de-semana para não 

perturbar a cidade. Fizemos história ao realizar 4 noites de tenda, sempre esgotada. Marcamos o regresso à atividade 

recreativa da UTAD. 

  

Desta forma, apresentamos o Relatório de Atividades, orientado por os onze departamentos da AAUTAD. 

Este documento 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.   

 

 

 

 

 

 

Caracterização da AAUTAD 

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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Conselho Fiscal 
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Secções Culturais da AAUTAD 

 

Sigla Nome Estado 

NEPA 

Núcleo Estudos 

Proteção do 

Ambiente 

Ativo 

Vibratuna 
Vibratuna - Tuna 

Feminina 
Ativo 

TAUTAD 
Tuna Académica da 

UTAD 
Ativo 

TUTRA 
Teatro Universitário 

de Trás-os-Montes 
Inativo 

Imperiallis Serenatum Tunix 
Imperiallis 

Serenatum Tunix 
Ativo 

Coro Misto Coro Misto Inativo 

GUD 
Grupo Universitário 

de Dança 
Inativo 

GACU 

Grupo de Animação 

Cinematográfico 

Universitário 

Inativo 

Quadro  4 - Estado das Secções Culturais da AAUTAD 

Modalidades Desportivas 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 Inativo 

Ténis Inativo 

Ténis de Mesa (equipas, pares, individual) Ativo 

Voleibol Feminino Ativo 

Voleibol Masculino Ativo 

Xadrez Inativo 
Quadro  5 - Estado das Modalidades Desportivas da AAUTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



Núcleos Autónomos de Cursos Integrados 
 

Sigla Nome Estado 

NEC.Com 
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 

Electrotécnica e de Computadores 
Ativo 

NEEC 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 
Ativo 

NAP 
Núcleo de Estudantes de Arquitetura 

Paisagista 
Ativo 



NENGB 
Núcleo de Estudantes de Engenharia 

Biomédica 
Ativo 

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 

AEEF 
Associação de Estudantes de 

Engenharia Florestal 
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 

Quadro  6 - Estado dos Núcleos Autónomos de Cursos Integrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sócios honorários da AAUTAD 

 

Notabilizando-se pelas suas atividades em prol da comunidade estudantil, são reconhecidas como 

sócios honorários da AAUTAD as seguintes personalidades: 

  

- Professor Doutor Carlos Alberto Sequeira; 

  

- Professor Doutor Armando Mascarenhas; 

  

- Eng.º Rui Santos; 

  

- Ex-Administrador da UTAD Miguel Rodrigues; 

  

- Ex-Presidente da AAUTAD Henrique Jorge Silva; 

  

- Dr. Artur Vaz; 

  

- Dr. Manuel Nascimento Martins; 

  

- Dr. António Martins; 

  

- AAUTAD – José Maria Fernandes; 

  

- AAUTAD – Isabel Monteiro; 

  

- Padre João Curralejo; 

  

- Dr. Amadeu Fernandes; 

  

- Eng.º Miguel Queimado; 

  



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

 

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

 

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

 

 

Dados 

  

Datas   

Fundada 1988 

Aniversário 24 de fevereiro 
Quadro  7 - Datas da AAUTAD 

 

Pessoas   

Sócios 

Honorários 
16 

Sócios Pagantes 1333 

Funcionários 4 

Atletas 83 
Quadro  8 - Pessoas da AAUTAD 

 

 

Secções   

Desportivas 12 

Culturais 4 

Quadro  9 - Secções da AAUTAD 

 

 

 



Ação Social 

Atividades Estado 

Organizar dádivas de sangue e recolhas de medula óssea (2) Realizada 

Feira da Saúde e bem estar Realizada 

Curso europeu de Primeiros socorros Não realizada 

Campanha de sensibilização para o desperdício alimentar nas cantinas 

“Menos olhos que barriga” 

 Realizada 

Recolha de Alimentos, Produtos Alimentares e de Higiene Pessoal “ Um 

Bem pelo bem “ 

Realizada 

Comemoração do Dia das Pessoas com Deficiência “ Dia D”  Realizada 

Atualização do site/ plataforma do voluntariado Em 

desenvolvimento 

Programa “Mentaliza-te” que abordam temas sobre a saúde mental Realizada 

Biblioteca AAUTAD Não realizada 



Criação de uma área social Não realizada 

Não dês Tampa a esta Causa Realizada 

Concerto Solidário de Tunas Realizada 

Webinars sobre a “Violência de género” Realizada 

Cãominhada Não Realizada 

Recolha de Beatas “Apanha beatas” Realizada 

Revitalização do projeto “Dá-me 7h aos meus 7 dias” Não Realizada 

Plogging Não Realizada 

Projeto “ cidadania a crescer” Não Realizada 

 

 

 

 

 

 

 



Apoio a Núcleos e Secções 

Reunir periodicamente com todos os núcleos e secções 
Realizada 

Formações para profissionalizar dirigentes associativos Realizada 

Apoiar atividades realizadas pelos núcleos e pelas secções Realizada 

Assembleia de núcleos geral e Assembleia de núcleos por escolas Realizada 

Manter e compartilhar a base de dados nos núcleos e secções Realizada 

Verificar a verba para projetos de núcleos e secções integrados Realizada 

III Gala de Núcleos Realizada 



Manter os documentos protocolares gerais atualizados e de acordo com o 

panorama nacional 

Realizada 

Incentivar os núcleos integrados e ativos a utilizar o domínio de e-mail 

“@aautad.pt” 

Realizada 

  

Dinamizar a agenda mensal de atividades 
Realizada 

Rubrica “O associativismo como parte da academia” 
Realizada 

  

Plano de apoio a núcleos e secções da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro Realizada 

  

Semana Aberta “vem conhecer a utad” 
Realizada 

  

Promover a presença dos Núcleos na semana de matrículas e na semana de 

integração Realizada 

  



Prestar auxílio no processo eleitoral dos Núcleos 
Realizada 

  

 

 

Apoio ao Estudante 

Atividades: Estado: 

Parceria com os SASUTAD e as Comissões de Residências Realizada 

Manutenção da linha SOS Estudante Realizada 

Reuniões Periódicas com o Provedor do Estudante Realizada 

Perceber as condições dos Espaços Físicos e estruturas do Campus Realizada 

Participação na Semana de Matrículas 2021 Realizada 



Implementar inquéritos de forma a perceber as condições e a qualidade de vida 

dos alunos 

Realizada 

Criar um Guia de Estudante Não realizada 

Protocolo de Cooperação com a ESN Não 

Realizada 

 

Apoio às tecnologias 

Atualização de plataformas para gestão documental e de recursos 

humanos  

Em desenvolvimento 

Reestruturação das plataformas digitais da AAUTAD Em 

Desenvolvimento 

Atualização das normas de Segurança de sistemas informáticos  Não Realizada 

Atualização da unificação e dinamização das redes sociais  Realizada 



Sessões de formação de cariz informático  Não Realizada 

Migração de serviços informáticos* Realizada 

Auxiliar departamentos, núcleos e secções nas suas atividades* Realizada 

Criação de uma aplicação móvel Em 

Desenvolvimento 

Suportar a competição E-Sports Realizada 

*- Fora do Plano de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicação e Imagem 

Atividades: Estado: 

Gestão e dinamização das redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e 

Youtube)  

  

Realizada 

Cooperação ativa com os Departamentos, Núcleos e secções da AAUTAD 

auxiliando cada um deles na criação de conteúdos  

  

Realizada 

Auxiliar a atividade da AAUTAD 

  

Realizada 

Reformulação do site da AAUTAD 

  

Realizada 

Dinamização do Website da AAUTAD Realizada 

 

 

  



Cultural 

Atividade Estado 

Semana da Cultura Realizado 

Dia Mundial do Teatro Realizado 

Concurso de Bandas/DJ Não realizado 

Semana de Integração Realizado 

Stand Up Comedy Realizado 

Cinema ao Luar Não realizado 

Dia da Música Não realizado 

Comemoração do Feriado Municipal Não realizado 

Concurso de Fotografia e de Curtas Realizado 

Miniespetáculos pelos locais emblemáticos da cidade Não realizado 



Dinamização do TUTRA Não realizado 

2º Temporada Music Sessions Não realizado 

24h de Cultura Realizado 

Parceria com CMVR Não realizado 

Parceria com a UTAD Realizado 

Acompanhamento das secções culturais da AAUTAD Realizado 

Magusto *** Realizado 

*** - evento fora do Plano de Atividades 

 

Desportivo 

Atividades Estado 

Maior apoio efetivo às secções desportivas da AAUTAD em desenvolvimento 

Candidatura às Jornadas Concentradas da FADU Realizada 



Reaproveitamento e Reabilitação dos Espaços desportivos da UTAD Realizada 

Organização de Jornadas Concentradas Realizada 

Jogos Populares Realizada 

UTAD summer sports Não Realizada 

Apoio à universidade Júnior Não Realizada 

X Gala de desporto da UTAD Não Realizada 

UTAD CUP Não Realizada 

Reuniões com os treinadores das várias modalidades da AAUTAD Realizada 

Cooperação com o  ISN para a realização do curso de nadador-salvador Não Realizada 

Torneio de E-Sports 

  

Realizada 

Corrida/Caminhada solidária 

  

Realizada 



 

Formação Profissional e Pedagógica 

Atividades Estado 

Formações e Workshops Realizado 

Divulgação do programa ERASMUS Realizado 

Divulgação de oportunidades de emprego e estágio Realizado 

Protocolo de cooperação com o Gaiva e USC Em 

desenvolvimento 

Participação de Feiras de Emprego e Empreendedorismo Realizado 

Estabelecer contactos entre as ordens profissionais Realizado 

Realização da semana da sustentabilidade Não Realizado 

Promoção da oferta educativa da UTAD junto dos estudantes do ensino 

secundário 

Realizado 



Promoção da oferta educativa da UTAD junto dos estudantes de 1ºciclo 

de instituição  

  

Realizado 

Debates Realizado 

 

 

Marketing 

Atividades Estado 

Criar uma rede de contactos atualizados de parcerias e patrocínios para 

uma melhor gestão e organização dos mesmos 

Realizada 

Integrar calendários de eventos AAUTAD e Núcleos + plataforma do 

Cartão de Sócio na Aplicação móvel AAUTAD 

Não realizada 

Renovação e lançamento oficial do site do novo Cartão de Sócio 

AAUTAD 

Em 

desenvolvimento 

Estabelecer patrocínios anuais com marcas e comércio local Em 

desenvolvimento 

Aposta na divulgação e comunicação dos parceiros da AAUTAD Realizada 



Newsletters para sócios AAUTAD Não realizada 

Divulgação do Cartão de Sócio AAUTAD Realizado 

Assegurar de patrocínios para atividades AAUTAD Realizada 

Reestruturação de parcerias constituintes do cartão de sócio AAUTAD Em 

desenvolvimento 

KIT CALOIRO 2021 Realizada 

Reformulação de outros pacotes publicitários Em 

desenvolvimento 

 

Política Educativa 

Atividades: Estado: 

Acompanhar a participação dos estudantes nos conselhos pedagógicos, 

conselho académico, comissões de curso e núcleos e associações de 

estudantes, auscultando os mesmos 

  

Realizada 



Analisar os motivos do abandono Universitário com observatório 

permanente do abandono e promoção do Sucesso escolar 

  

Realizado 

Revisão dos Estatutos 

  

Em 

desenvolvimento 

Acompanhamento dos Enda’s Realizada 

Comemoração do Dia Nacional do Estudante Realizada 

Realização de estudos e exposições à 

comunidade estudantil 

  

Realizada 

Recolha das preocupações dos estudantes da academia através da página 

web da AAUTAD 

  

Realizada 

Perceção das dificuldades e preocupações dos estudantes neste período de 

Estudo e desenvolvimento de medidas de apoio 

Realizada 



Estudar, propor e desenvolver pareceres sobre as adaptações ao sistema de 

ensino e metodologias usadas para a realização de avaliações online 

Realizada 

Acompanhamento das medidas tomadas pela instituição face ao  

COVID-19 e desenvolvimento de pareceres sobre as mesmas Realizada 

Estudo do impacto da pandemia COVID- 19 no sistema de ensino superior 

Português 

Realizada 

 

Recreativo 

Concurso de Bandas e Dj's Não Realizada 

Cerimónia da Queima das Fitas 2020 e 2021 Realizada 

Arraial de Final de Aulas 2021 Não Realizada 

Semana das Barraquinhas 2021 Não Realizada 

Semana de Integração 2021 Realizada 

Mostra do Caloiro UTAD 2020 e 2021 Realizada 



Miss e Mister Caloiro UTAD 2020 e 2021 Realizada 

Magusto 2021 Realizada 

Caloirada aos Montes 2021 Realizada 

Reciclagem e utilização de copos reutilizáveis  Realizada 

Quadro 10 - Síntese da realização das Atividades 

 

 

Figura 1 – Síntese geral da realização das Atividades 

 

 

 

 

 

 

Não Realizado
21%

Realizado
79%

Não Realizado

Realizado



Balanço das Atividades   

Realizadas 104 

Não Realizadas 28 

Total de atividades 132 

 

Quadro 11 - Quantificação da atividade 

 

Ação e Inclusão Social 

Com o compromisso de manter a ligação entre a academia e a cidade de vila real, no sentido 

de manter o caráter solidário e promover a inclusão social, o Departamento de Ação e Inclusão 

Social da AAUTAD ao longo deste mandato retornou o trabalho presencial do departamento, ainda 

que com algumas atividades online, de forma cautelosa e consciente após um ano de pandemia. 

O departamento iniciou o trabalho com a realização de algumas atividades que não estavam 

no plano como a realização de webinars em formato online onde se debateram problemas da 

atualidade como a violência de género, com o objetivo de consciencializar a comunidade estudantil 

acerca desta temática e ainda a criação do “Mentaliza-te” onde todos os meses foram lançados 

vídeos realizados por profissionais acerca da saúde mental com o objetivo de criar uma corrente 

de apoio à saúde mental dos estudantes, mostrando que ninguém está sozinho perante os problemas 

que a situação pandêmica que estamos a viver nos trouxe. 

Com vista a iniciar a atividade presencial, o departamento de Ação e Inclusão Social 

realizou a dádiva de sangue em maio e que se voltou a realizar em novembro do mesmo ano, na 

sede da Associação.  



Foi realizada uma Campanha de sensibilização para o desperdício alimentar nas cantinas 

“Menos olhos que barriga” através da realização de vídeos onde foram acompanhados os serviços 

de ação social para o destino das sobras alimentares das cantinas da UTAD e das residências.  

Foi realizada a Feira da Saúde novamente em contexto presencial no campus da UTAD 

com a participação dos Núcleo de Estudantes de Psicologia e o Núcleo de Estudantes de Nutrição 

onde realizaram algumas atividades no âmbito da sensibilização à saúde mental e alimentação 

saudável respetivamente.  

A atividade “ Não dês tampa a esta causa” foi também realizada através da recolha de 

tampinhas pelos vários polos da universidade e posteriormente entregues a uma menina com 

dificuldades motoras.  

Com o regresso da vida académica totalmente presencial, no início do ano letivo 2021/2022 

o departamento organizou o movimento de sensibilização ambiental, “Apanha Beatas” que teve 

forte apoio do venerável ancião que reservou um dia de praxe para ajudar neste movimento, onde 

a academia se juntou para limpar a cidade.  

A Atividade “ Um Bem pelo bem “ foi realizada através de um concerto solidário de Tunas 

na semana de integração e da latada que possibilitou a recolha de bens alimentares e de produtos 

de higiene oferecidos pelos estudantes para ajudar quem mais necessita, os bens foram 

posteriormente entregues a Associação de solidariedade Social Via Nova que visa acolher crianças 

e jovens proporcionando-lhes estruturas aproximadas às da família.  

Por último, foi comemorado o “Dia D”, Dia Internacional da pessoa com Deficiência, 

através da publicação de um vídeo com o testemunho de profissionais que trabalham diretamente 

com pessoas com deficiência, assim como de uma menina com deficiência onde expôs como vive 

em relação à doença e quais as limitações que enfrenta a cada dia, com o intuito de consciencializar 

a população quanto ao tema e aumentar a ajuda destes jovens/adultos que muitas vezes acabam 

por ser alvos de preconceito.  

Por fim, embora não tenham sido realizadas todas as atividades previstas no calendário, 

conseguimos readaptar algumas e, efetivamente, outras tiveram de ficar sem efeito.  



Numa tentativa de englobar os estudantes como principais agentes de mudança, o 

departamento conseguiu garantir a intercomunicação dos estudantes da academia assim como de 

instituições de cariz solidário e/ou voluntário de Vila Real, bem como de todos os núcleos e 

associações de estudantes da mesma. 

 

Apoio ao Estudante 

 

O departamento de apoio ao estudante apresenta todos os anos um estatuto imprescindível para a 

associação académica e para a academia. Ao longo de mais um ano atípico, manteve um papel 

ativo no acompanhamento dos problemas estruturais da universidade e das adversidades que 

acompanham o percurso dos estudantes. Reforçou-se a aproximação real aos estudantes e 

procurou-se encontrar soluções para os problemas relatados pelos mesmos. 

Como tal, o departamento de Apoio ao Estudante realizou diversas atividades no sentido de 

promover o acompanhamento e o bem estar de todos os estudantes. 

Neste mandato promoveu-se a parceria que a AAUTAD já tinha com os SASUTAD com a visita 

às residências universitárias e recolha dos problemas apresentados pelos alunos que lá se 

encontram. Para além disso, prestou-se auxílio aos alunos residentes na reimplementação das 

comissões de residentes que são constituídas e eleitas por alunos num processo eleitoral.  

A manutenção da linha SOS Estudante foi crucial na aproximação da AAUTAD aos alunos, pois 

esta permite que estes apresentem todas as suas questões, dúvidas e sugestões de forma simples e 

eficaz na plataforma SOS. Esta foi o grande pilar do departamento e permitiu a resolução de 

inúmeros problemas apresentados pelos alunos. 

A AAUTAD teve um papel preponderante na escolha da nova provedora do estudante e realizou 

ao longo de todo o mandato reuniões periódicas com a mesma no sentido de a pôr a par das 

problemáticas apresentadas pelos alunos mas também para promover uma colaboração entre a 

estrutura e a provedora em ações de caráter social. 

A realização de inquéritos foi crucial para o departamento no sentido de se perceber qual a 

adaptação dos alunos às novas condições de ensino a que a situação pandémica do país nos 

obrigou. Através da análise desses resultados foram realizadas inúmeras reuniões com os vários 



órgãos da UTAD no sentido de lhes apresentar as dificuldades e preocupações dos alunos, de forma 

a melhorar no futuro.  

Por fim, o departamento de apoio ao estudante esteve presente na semana de matrículas de 2021 

para receber os novos alunos, esclarecer algumas dúvidas e a orientar e auxiliar no seu processo 

de matrícula. 

 

Apoio a 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.  

 

Apesar da atipicidade do mandato, a AAUTAD realizou 8 Assembleias Gerais de Núcleos com o 

objetivo de perspetivar reuniões de caráter informal que permitissem abordar todos os temas 

relevantes ao interesse dos Núcleos, das Associações e da própria AAUTAD. Estas AGN foram 

um forte apoio naquela que foi a auscultação dos problemas e das questões com que os Núcleos, 

Associações e Secções Culturais se depararam relativos à pandemia e aos seus efeitos nos alunos 

da UTAD.  Entre as 8 AGN’s convocadas durante o ano de 2021, foi também possível reunir com 

o Exmo. Reitor que se disponibilizou para escutar os Núcleos, as Associações e Secções, para 

desta forma perceber quais seriam as opiniões destas estruturas que são a representação dos 

respetivos cursos e da cultura da UTAD, para resolver problemas da Universidade. Foram 

realizadas também as AGN’s por escola, nomeadamente na ECT, ECVA, ECT e ECAV, com o 

objetivo de levar os problemas existentes nos cursos de uma forma mais direta, aos órgãos mais 

próximos com o objetivo de encontrar uma solução mais simples e rápida para os mesmos. 

  

A AAUTAD continuou com a parceria estabelecida com a Universidade FM continuando a 

realização da rubrica “O associativismo como parte da academia”, que consistiu em entrevistas 



singulares a um representante de cada Núcleo, Associações e Secções, de modo a conhecer mais 

sobre a sua história nesta universidade e no Núcleo, aproveitando também para pelo facto de esta 

rubrica vir a ser transmitida na rádio, fazer alguma divulgação das atividades que as estruturas 

estariam a desenvolver. 

 

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. 

Por motivos de segurança, a AAUTAD, decidiu orientar e ajudar os núcleos no seu processo 

eleitoral que normalmente acontecia no mês de maio, o que não foi possível derivado à pandemia. 

Essa ajuda consistiu na criação de condições de segurança para que as eleições ocorressem sem 

riscos de contaminação de COVID-19 para aqueles que pretendiam participar nas eleições. 

 

Foi realizada também a segunda edição do Interact, um evento de caráter formativo para os 

Núcleos, Secções e Associações. Foi um evento de 3 dias de duração, que decorreu na aula magna, 

que teve a UTAD como parceira na contribuição do plano dos 3 dias. 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. 

 

         Por último foi conseguido realizar uma atividade que conta este ano com o seu quarto ano 

de história, a gala do Associativismo Jovem que apesar das restrições impostas, tentou-se criar um 

dinamismo diferente, mantendo o espírito que é celebrado neste evento, mas de uma forma muito 

mais acolhedora e natural. 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 

 

 

 

 



Apoio às tecnologias 

 

 Em 2021, à semelhança do ano anterior, obrigou a que o departamento de apoio às 

tecnologias continuasse com o regime maioritariamente online. Tal foi feito com os objetivos de 

proteger os alunos e, paralelamente, promover a coletividade e competitividade entre os mesmos.  

 Este departamento iniciou a sua atividade com o começo da competição E-Sports. O jogo 

escolhido para esta “inauguração” foi o Counter Strike: Global Offensive. Este primeiro torneio 

teve direito a à primeira transmissão online acompanhada de dois comentadores, na Twitch oficial 

da AAUTAD. Posteriormente foram realizados: o torneio de Rocket League e, em parceria com a 

eFadu, os torneios de League of Legends e Valorant. Todos estes torneios foram complementados 

com a transmissão online e (à exceção de Valorant) comentários em direto, para que todos os 

alunos interessados pudessem ver a transmissão, mesmo que não estivessem familiarizados com o 

jogo em questão. 

 Ao longo de todo o mandato, foi feita a programação e total reestruturação do novo site da 

AAUTAD, começando pela continuação da migração dos serviços informáticos começada no 

mandato anterior. Até ao presente, o mesmo dispõe das funcionalidades essenciais e mais simples, 

pelo que para o término da construção total do site, faltam ainda algumas funcionalidades mais 

complexas e específicas a certas necessidades dos departamentos/núcleos. 

 As duas principais atividades do departamento foram, de facto, a construção da plataforma 

digital da AAUTAD e a competição E-Sports, porém, 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 recuperação do total acesso do Facebook da associação; o auxílio aos 

departamentos, núcleos e secções nas suas atividades: com a disponibilização de reuniões Zoom 

ilimitadas, criação de endereços de e-mail com serviço de armazenamento online (e a gestão dos 

mesmos), entre outras 

 

 

 

 



Comunicação e Imagem 

No contexto pandêmico, o departamento de Comunicação e Imagem mostrou-se essencial no 

suporte à maioria da atividade realizada ao longo deste ano civil. Num mandato que exigiu ao 

departamento uma carga superior de atividade foi feito um excelente trabalho ao nível de informar 

a comunidade académica de todos os problemas relacionados com as alterações decorrentes da 

adaptação ao Ensino à Distância. Além da adaptação da atividade de participação da comunidade 

estudantil ao formato on-line, o departamento mostrou-se dinâmico e capaz de colmatar estas 

dificuldades. 

A crescente dependência das instituições na área da comunicação e imagem, potenciada pela 

pandemia também 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. 

O próprio contexto do período vivido potenciou tanto o nível de alcance, como o nível de 

feedback da comunicação.  

 

 

Cultural 

Num ano tão atípico, o Departamento Cultural teve dificuldade em dinamizar as suas 

atividades que constam no Plano de Atividades para o ano de 2021 da Associação Académica da 

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro. Contudo, continuou a ter um papel fundamental 

na formação e crescimento dos estudantes, assim como na construção identitária e na 

personalidade dos jovens do Ensino Superior. 

 

A Associação Académica manteve a vontade e a iniciativa de juntar à Cultura toda a 

comunidade estudantil em diferentes áreas. 

 



Foi possível dinamizar o Dia Mundial do Teatro, assim como a dinamização da Semana de 

Integração juntamente com os restantes departamentos sendo que o Departamento Cultural esteve 

presente por todas as escolas em todos os dias da mesma, tanto na receção aos novos alunos como 

a fazer visitas guiadas aos mesmos. 

Estivemos também presentes na realização do Magusto, atividade pensada e promovida 

pela UTAD, onde não só participamos na sua organização, mas também no desenrolar do evento. 

O Magusto foi uma oportunidade de nos relembrarmos que é possível voltarmos a conviver e 

realizar eventos deste género de forma segura. 

Devido à evolução da situação pandémica, não nos foi possível realizar uma Semana da 

Cultura como tínhamos inicialmente idealizado, mas mesmo com as adversidades encontradas, o 

Departamento Cultural uniu esforços e realizou uma Cerimónia cultural acompanhada de música, 

stand up e entrega de prémios dos Concursos de Fotografia e de Curtas-Metragens, sendo que 

todos estes momentos contaram com a participação de Alunos e Professores da nossa 

Universidade, demonstrando a excelência e a diversidade de talentos que nela podemos encontrar, 

tanto em alunos como em docentes. 

 

Formação Pedagógica e Profissional 

 O departamento de Formação Pedagógica e Profissional teve um papel preponderante na 

construção de oportunidades e na inserção dos estudantes no mundo profissional. 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 

. 

 

Foram realizadas também 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 o workshop de Public Speaking, no qual foi necessário a abertura de 2ª turma e o Curso de 

Persuasão e Influência. 

 



Desta forma, o departamento de Formação Pedagógica e Profissional, no sentido de fomentar 

práticas formativas e de empreendedorismo, organizou as seguintes atividades: 

• Enterprise Week; 

• Palestras e Workshops; 

• Divulgação de oportunidades de emprego e estágio; 

• Participação em eventos de Empregabilidade e Empreendedorismo; 

• Realização de Debates Mensais; 

 

 

Marketing 

Responsável pelas relações externas à Universidade, é ao departamento de Marketing 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 

marketing é responsável pela dinamização das atividades letivas da AAUTAD, procurando profissionalizar 

e recolher apoios/patrocínios que potenciem as atividades ao máximo.  

 No ano de 2021, o departamento de Marketing continuou a sua reformulação estrutural interna iniciada 

no mandato anterior, estando em contínuo desenvolvimento a renovação e lançamento oficial do site do 

novo Cartão de Sócio da AAUTAD, potenciado pela manutenção de uma base de dados de contactos 

atualizados de parcerias e patrocínios, apoios e acordos.  

 O Apoio às atividades da AAUTAD surge como papel fundamental para o departamento de marketing, 

assegurando patrocínios para eventos como Torneios de E-Sports, Interact e a Caloirada aos Montes.   

 Já nas matrículas o departamento teve um papel ativo na venda dos kits, produzindo, juntamente com 

o departamento de Comunicação e Imagem, a imagem e o slogan “Aqui viemos parar, aqui a Bila Real”, 

que ajudou a que esta mesma venda tivesse um maior impacto junto dos novos estudantes. 

  

 

 

 

 

 



Política Educativa 

 

A visão da Associação Académica tem que estar constantemente unificada com a visão 

dos seus estudantes. Deve também manter uma visão atenta sobre os centros de decisão 

sobre as mudanças que versem sobre o Ensino Superior. Com estes objetivos em mente, 

o departamento de Política Educativa planeou e efetuou a sua atividade para o mandato 

do ano de 2021. 

Com o instalar da pandemia COVID-19, o departamento de Política Educativa, à 

semelhança dos restantes departamentos da AAUTAD, viu-se obrigado a reformular o 

seu plano de atividades, adaptando as atividades inicialmente propostas e redirecionando 

as suas preocupações para assuntos que tomavam uma nova dimensão, mas sempre tendo 

os estudantes da academia transmontana no centro da decisão. 

Ao longo deste mandato, o Departamento de Política Educativa desenvolveu, em 

conjunto com a Presidência da AAUTAD, as seguintes atividades: 

• Comemoração do Dia Nacional do Estudante; 

• Analisar os motivos do abandono universitário; 

• Acompanhamento a participação dos estudantes nos conselhos pedagógicos, 

conselho académico, comissões de curso e núcleos e associações de estudantes, 

através de reuniões próprias e em colaboração com o Departamento de Apoio a 

Núcleos e Secções; 

• Realização de estudos e exposições à comunidade estudantil, em parceria com o 

Departamento de Apoio ao Estudante; 

• Perceção das dificuldades e preocupações dos estudantes neste período e Estudo 

e desenvolvimento de medidas de apoio, em parceria com os Departamentos de 

Apoio ao Estudante e de Ação e Inclusão Social; 

• Acompanhamento das medidas tomadas pela instituição face ao COVID-19 e 

desenvolvimento de pareceres sobre as mesmas. 

Tendo em conta o desafio imposto pela pandemia, a atividade de maior impacto na 

comunidade académica foi o Ciclo de Palestras “Um Café Académico”, integrada no 

movimento “A Academia Une Todos à Distância”. Esta atividade permitiu aproximar a 



comunidade académica de antigas gestões da AAUTAD, dos órgãos de gestão da 

Universidade, dos centros de decisão política da cidade Vila Realense e ainda discutir 

futuro da instituição para o ano posterior, envolvendo os estudantes nos assuntos de maior 

relevância aquando do desenvolvimento desta atividade. 

Também os inquéritos/estudos realizados à comunidade estudantil, relativo ao Ensino à 

Distância e ao Alojamento Estudantil, se demonstraram bastante importantes na perceção 

da adaptação ao ensino on-line e na identificação de fragilidades do mesmo, e na evolução 

do mercado habitacional no decorrer dos últimos quatro anos, respetivamente. As 

conclusões a retirar de ambos os estudos permitirão repensar medidas e metodologias de 

ensino e criar momentos de discussão sobre o alojamento universitário, temas estes que 

têm estado no centro da discussão do Ensino Superior nos últimos anos. 

 

Desportivo 

O Departamento Desportivo da Associação Académica da UTAD foi responsável pela 

organização e dinamização do desporto para todos os estudantes da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, tanto no desporto de competição, neste caso o desporto federado, bem como, 

e principalmente, no desporto informal da nossa Academia. 

O incentivo para a prática de atividade física foi sempre um dos principais objetivos da 

AAUTAD, além de ser um meio de promoção de hábitos saudáveis, o desporto proporcionou a 

criação de amizades, a inclusão e ainda a promoção do trabalho de grupo tendo em vista objetivos 

comuns entre todos. Neste ano, em que conseguimos ultrapassar os 30% da Academia ativa, a 

AAUTAD mudou o paradigma do desporto universitário dentro da nossa Universidade. Com a 

Nave dos Desportos, conseguimos centralizar todos os nossos treinos e adquirir um local para a 

prática do desporto informal. Adquirimos novos equipamentos e novo material para que todos os 

nossos atletas pudessem assim praticar o seu desporto com as condições necessárias. 

A parceria com os Serviços de Ação Social da UTAD é um grande apoio para Associação 

Académica e uma ajuda fundamental para o desporto da nossa Academia. Tanto nas competições 

externas e internas da AAUTAD, como no desporto informal, os SASUTAD foram um parceiro 

de excelência e uma grande ajuda para que todos os eventos decorressem da melhor forma. 



A AAUTAD, durante o ano de 2021, deu um maior apoio efetivo às suas equipas. Desde a 

logística à presença nos treinos, bem como nas competições universitárias a AAUTAD tentou de 

tudo para que nada faltasse aos atletas que tanto dignificam a nossa camisola. É ainda importante 

realçar as reuniões no início da época desportiva com os agentes desportivos, de forma a fazer 

melhor a preparação de toda a época. 

A organização de Jornadas Concentradas, a candidatura a Campeonatos Nacionais 

Universitários para a época de 20/21 e ainda a Candidatura ganha para os Campeonatos Nacionais 

Universitários de Voleibol da época 20/21, foi um dos objetivos para a promoção do Desporto na 

cidade de Vila Real, que a Associação Académica revê como um grande incentivo à prática do 

desporto. 

Para a receção aos novos alunos, apresentamos a semana de integração, uma semana de 

atividades desportivas e desafiantes, com jogos tradicionais e ainda insufláveis, sendo organizadas 

equipas com alunos de diferentes cursos. De salientar aqui o papel dos núcleos de estudantes que 

ajudaram a que estas mesmas atividades contassem com a presença de cerca de 1500 novos 

estudantes nas atividades. 

 

Recreativas 

O departamento recreativo continua a ser um departamento que movimenta uma grande parte 

dos ativos da AAUTAD assim como grande parte da academia, a preponderância do mesmo é 

irrefutável e, por isso mesmo, desempenhou um papel importantíssimo na agenda da instituição. 

A aposta numa oferta recreativa abrangente foi grande no sentido de abranger tanto a 

comunidade académica como a comunidade vila realense, conseguindo com isso uma grande 

simbiose entre ambas.  

Assim sendo, a área recreativa, um rosto vincado da AAUTAD, foi levado a cabo um amplo 

leque de actividades. Começando com a Cerimónia da Queima das Fitas como primeira actividade 

realizada pelo departamento, num ano marcado pelo Covid e alteração do local do evento, ficou 

demonstrado que esta é uma actividade que continua a ter uma elevada adesão por parte de cursos 

e da academia. 



O início das aulas ficou marcado pelo regresso da semana de integração onde os alunos puderam 

interagir com a academia e conhecer a comunidade e a cidade assim como o regresso da Mostra 

do Caloiro e do Miss e Mister organizado em parceria com os estabelecimentos locais e de forma 

a ajudar os mesmos a recuperar o público antes existente.  

De seguida, uma atividade nova que nunca foi feita, recebeu uma incrível adesão nunca 

esperada e que nos motiva a realizar no futuro foi o Magusto de 2021 onde foi cumprida a tradição 

do caldo verde e assar castanhas e envolver a comunidade académica nas fogueira espalhadas pelo 

largo do Pedrinhas. 

Por fim, realizou-se a Caloirada aos Montes 2021, uma atividade que contou com a lotação 

esgotada do recinto o que mostra ser uma atividade muito desejada pelos estudantes, vila-realenses 

e restantes pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

O ano de 2021, apesar das adversidades impostas pela pandemia por covid-19, foi um ano 

marcado pela reativação de grande parte da atividade da instituição. Num período caracterizado 

pela grande instabilidade, com constantes aumentos e diminuições das restrições, vimo-nos 

obrigados a repensar toda a forma e dinâmica de funcionamento da estrutura da Associação 

Académica.  

Neste ano, assinalado também pela mudança do espaço físico que agrega todos os serviços 

da Associação Académica, ocorreu um investimento excecional nas instalações e nos 

equipamentos que a compõem. Com a criação destes novos espaços prevê-se que a longo prazo a 

AAUTAD seja mais independente de forma a potenciar a sua atividade e cumprir os fins 

estatutários para os quais foi concebida.    

Em sintonia com o histórico de rigor e transparência que esta instituição tem vindo a 

demonstrar nos últimos anos e que devidamente merece, associados a uma vontade reforçar o 

espírito e sermos Associação Académica a tempo inteiro, primando pela organização, pelo 

cuidado, pelo respeito, pela seriedade, pelo critério claro e inegável, afirmamos que este ano foi 

fulcral no fortalecimento do sentimento de pertença do estudante transmontano na cidade como 

para o reforço da instituição no coração da cidade de Vila Real.  

Sabíamos que o Plano de Atividade 2021 seria muito difícil de ser cumprido na sua 

totalidade, devido a todas as restrições que nos foram sendo impostas, no entanto colocamos os 

nossos esforços na adaptação constantes a alternativas ao mesmo.  

 

Por último, a Direção da AAUTAD gostaria de agradecer 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, a todas as instituições 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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