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Nota Introdutória

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) é a
maior Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da região de Trás-os-Montes,
representando 6631 estudantes matriculados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD). Com 26 anos de existência a AAUTAD rege-se pelos princípios da
democraticidade, da independência, da autonomia e da promoção dos direitos humanos,
conforme estipulado estatuariamente. Na execução daquilo que são os seus objetivos e
atribuições, e no respeito pelos estatutos da Associação Académica da UTAD, cumpre à
Direção da AAUTAD apresentar, até 30 dias após a tomada de posse, em Assembleia Geral
de Alunos, um Plano de Atividades e um Orçamento para o mandato para que foi eleita.
Este documento surge assim através do esforço e dedicação de cada um dos dirigentes e
colaboradores da Associação Académica da UTAD, perspetivando um ano de mandato em
torno de todo o campo de atuação da AAUTAD.
Num período inicial, a reorganização administrativa da AAUTAD foi uma tarefa de extrema
importância que julgamos merecer menção prévia nesta nota introdutória.
Apresentamos assim um Plano de Atividades transversal a todos os dirigentes da AAUTAD,
devidamente organizado, que conta com os contributos de 11 departamentos e com a
confiança de toda a atual Direção.
Realçamos por fim a importância que este documento tem para a Associação Académica e
para a comunidade estudantil em geral, pelo que apelamos a uma análise atenta e
responsável.
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Caracterização da AAUTAD
Enquadramento Estatutário

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(AAUTAD), foi fundada a 24 de Fevereiro de 1988, com Estatutos publicados no Diário da
República – III Série nº184 de 10-08-1988, sendo estes posteriormente revistos e
publicados- III Série nº 11 de 16-01-2006.
Ao abrigo da lei nº23/2006 de 23 de Junho Artigo 14º, Ponto 1, alínea a), que
estabelece o regime jurídico do associativismo jovem, que beneficia das isenções fiscais
atribuídas às Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, Diário da República – I Série-A nº 120
de 23/06/2006.

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem a
sua sede situada na Quinta dos Prados, em Vila Real, no campus da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

A AAUTAD ao longo destes anos tem procurado defender os interesses desta
Academia, de acordo com os seus objetivos globais:

-

Contribuir para a formação dos estudantes da UTAD, através do fomento de
atividades de índole cultural, pedagógica, desportiva e político-social;

-

Representar o conjunto dos estudantes da UTAD, e defender os objetivos, posições
e reivindicações que aqueles, maioritariamente, definam como seus;

-

Participar em todas as formas de organização nacional e internacional instituídas
pela prática associativa e que contribuam para o reforço da unidade de ação dos
estudantes portugueses;

-

Intervir em todas as questões de interesse estudantil designadamente as que visem
a democratização do ensino e a melhor contribuição desta para o desenvolvimento
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socioeconómico da região;

-

Assegurar e incrementar o funcionamento de serviços de apoio à atividade escolar
da UTAD.

-

Representar globalmente os estudantes da UTAD e defender seus interesses;

-

Promover a formação cívica, humana cultural, desportiva e científica dos seus
membros;

-

Estabelecer ligação da UTAD e dos seus estudantes à realidade socioeconómica e
política do país e da região;

-

Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;

-

Contribuir para a participação dos seus membros na discussão de problemas
educativos.

-

Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos
princípios não contrariem os aqui definidos;

-

Participar na gestão e na orientação da UTAD;

5

Órgãos Sociais da AAUTAD

Os Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro 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 Reunião Geral de Alunos a 13 de Novembro de 2010. Eleitos todos os anos
por votação universal, exercida pelos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro desta feita a 16 de Dezembro de 2014, segue à frente nomeada a lista constituintes
destes mesmos Órgãos para o corrente mandato:

Mesa de Assembleia Geral
Cargo

Nome

Curso

Presidente

Márcio Martins

Doutoramento Informática

1º Secretário

Valéria Silva

Zootécnica

2º Secretário

Sandra Silva

Serviço Social

Conselho Fiscal
Cargo

Nome

Curso

Presidente

António Pereira

Gestão

Vice-Presidente

Marta Dias

Gestão

1º Secretário

Tiago França

Economia

2º Secretário

Jorge Macedo

Bioquímica

Relator

Cláudio Pacheco

Biologia e Geologia
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Direção
Cargo

Nome

Curso

Presidente

André Coelho

Ciências do Desporto

Vice-Presidente Área

Bruno Lousada

Enfermagem

Vice-Presidente para Vila Real

André Moreira

LRE

Vice-Presidente Admin. Interna

José Lisboa

Eng. Eletrotécnica e de

Financeira

Computadores
Vice-Presidente Adjunto
Cargo (Vogais)

Fábio Teixeira
Nome

Eng. Informática
Curso

Política Educativa

Luis Teixeira

Psicologia

Desporto

Bruno Carvalho

M. Educação Física

Gonçalo Fernandes

TAP

Maria João Sousa

Medicina Veterinária

Catarina Miranda

M. Animação Sociocultural

Recreativas

João Lage

Genética e Biotecnologia

Ação Social

Ângela Liquito

M. Segurança Alimentar

Carlos Dias

Serviço Social

Apoio ao Estudante

Nuno Ponte

Biologia

Apoio a Núcleos e Secções

Pedro Rodrigues

Arquitetura Paisagista

Raquel Barbârroxa

Eng. Zootécnica

Tiago Teixeira

Comunicação e Multimédia

Paulo Ferreira

Ciências da Comunicação

Marketing

António Pires

Enologia

Saídas Profissionais

Elsa Silva

Educação Básica

Cultura

Comunicação e Imagem

Mobilidade,

Acessibilidade

e Hélder Veloso

Transportes
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Eng. Mecânica

Secções Culturais da AAUTAD

Sigla

Nome

Estado

NEPA

Núcleo Estudos Proteção do Ambiente

Ativo

Vibratuna

Vibratuna- Tuna Feminina

Ativo

TAUTAD

Tuna Académida da UTAD

Ativo

TUCHA

Tuna Universitário de Chaves

Inativo

TUTRA

Teatro Universitário de Trás-os-Montes

Inativo

Imperiallis Serenatum Tunix

Imperiallis Serenatum Tunix

Ativo

Coro Misto

Coro Misto

Inativo

Papa Vacas

Papa Vacas

Inativo

GACU

Grupo de Animação Cinematográfico

Inativo

Universitário

Modalidades Desportivas da AAUTAD
Nome

Estado

Andebol Masculino

Ativo

Basquetebol Masculino

Ativo

Basquetebol Feminino

Ativo

Futebol 11

Ativo

Futvolei

Ativo

Futebol de Praia

Ativo

Futebol de 7 Masculino

Ativo

Futebol de 7 Feminino

Ativo

Futsal Masculino

Ativo

Futsal Feminino

Ativo

Voleibol Feminino

Ativo

8

Rugby 7 Masculino

Ativo

Ténis

Ativo

Ginástica (Ginástica e Trampolins)

Ativo

Natação

Ativo

Esgrima

Ativo

Artes marciais (Taekwondo, Karaté e Kickboxing)

Ativo

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

Ativo

Escalada

Ativo

Esqui Alpino

Ativo

BTT

Ativo

Orientação

Ativo

Ténis de Mesa

Ativo

Xadrez

Ativo

Karting

Ativo

Voleibol Masculino

Inativo

Andebol Feminino

Inativo

Judo

Inativo

Polo Aquático

Inativo

Canoagem

Inativo

Grupo de Montanhismo

Inativo

Paintball

Inativo

Badmínton

Inativo
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Núcleos Autónomos de Cursos Integrados
Sigla

Nome

Estado

NED

Núcleo de Estudantes de Desporto

Ativo

ADNGB

Núcleo de Alunos de Genética e
Biotecnologia

Ativo

NEL

Núcleo de Estudantes de Línguas

Ativo

NUPSI

Núcleo de Estudantes de Psicologia

Ativo

NEMEC

NEUTAD

Núcleo de Estudantes de Engenharia
Mecânica
Núcleos de Estudantes de Engª
Eletrotecnia e de Computadores

Ativo

Inativo

NEEC

Núcleo de Estudantes de Engª Civil

Inativo

NEB

Núcleo de Estudantes de Biologia

Inativo

NECM

Núcleo de Estudantes de Comunicação e
Multimédia

Inativo

NEEZ

Núcleo de Estudantes de Engª Zootécnica

Inativo

NAEC

Núcleo de Alunos de Economia

Inativo

NEE

Núcleo de Estudantes de Enologia

Inativo

NECA
NEBioq
NEBG

NAP-UTAD

NEEB

NEAMB
NESS

Núcleo de Estudantes de Ciência
Alimentar
Núcleo de Estudantes de Bioquímica
Núcleo de Estudantes de Biologia e
Geologia
Núcleo de Estudantes de Arquitetura
Paisagista
Núcleo de Estudantes de Engenharia
Biomédica
Núcleo de Estudantes de Engenharia do
Ambiente
Núcleo de Estudantes de Serviço Social
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Inativo
Inativo
Inativo

Inativo

Inativo

Inativo
Inativo

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
- Engº Rui Santos
- Ex-Administrador da UTAD Miguel Rodrigues
- Ex-Presidente da AAUTAD Henrique Jorge Silva
- Dr. Artur Vaz
- Dr. Manuel Nascimento Martins
- Dr. António Martinho
- AAUTAD – José Gonçalves
- AAUTAD – Isabel Monteiro
- Padre João Curralejo
- Dr. Amadeu Fernandes
- Engº Miguel Queimado
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Rogério Monteiro
- Ex-Funcionário S.T. UTAD Sr. Gonçalves
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Dados

Datas
Fundado

1988

Aniversário

24 de Fevereiro

Pessoas
Sócios Honorários

15

Sócios Pagantes

2341

Funcionários

4

Atletas

103

Secções
Desportivas

23

Culturais

8
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Visão Estratégica

A Direção da Associação Académica da UTAD, delinea para este mandato uma visão
planeada e estudada, em cada uma das suas áreas de intervenção. Acreditamos que a nossa
intervenção associativa deve ter um rumo estudado e pautado pelos valores que sustentam
esta instituição. Apresentamos assim uma AAUTAD forte, coesa, com objetivos definidos e
uma estratégia sustentável para encarar o futuro.
Desenvolvemos perante as nossas missões e em torno dos nossos valores uma postura
coerente de acordo com a situação socio-económica do país, da nossa universidade, e dos
estudantes que representamos.
A representação estudantil assume-se assim como o vértice fundamental da nossa existência
e do trabalho que procuraremos desenvolver durante este mandato.
Politica Educativa e Ação Social
Num país arrasado pelas políticas de austeridade e onde a educação acabou por ficar em
segundo plano, o ensino superior vive hoje a crise do abandono escolar, da propina e de uma
ação social que continua a não ser suficiente. Os mais recentes dados do Eurostat colocam
Portugal muito abaixo da média europeia da população com estudos superiores. Portugal
surge também como o único país da UE em que a maioria dos trabalhadores têm qualificações
a menos para o trabalho que desempenham. Mesmo assim sendo temos assistido a um
desinvestimento sem igual no que à educação diz respeito. Só no orçamento de estado de
2015 o corte é de cerca de 90 milhões de euros face ao orçamento de 2014, no entanto o
alarmismo não fica por aqui, atravessamos hoje um momento em que os mais recentes
indicadores do abandono escolar na nossa universidade são realmente preocupantes: 20 %
dos estudantes da UTAD não pagam as propinas dentro dos prazos.
A realidade com que hoje nos deparamos não é certamente a mais animadora mas exige a
capacidade de manter uma posição firme, intransigente e clara de defesa do ensino superior.
Urge analisar o impacto dos programas “+Superior” e “Retomar”, rever o regime de atribuição
de bolsas e continuar a lutar por mais financiamento. Urge combater o valor da propina e
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qualquer transferência do financiamento das IES do Estado para as Famílias. Em pleno séc.
XXI a Educação jamais deverá ser vista como uma despesa, mas sim como um investimento
no futuro. E será pela premissa das sociedades democráticas: o direito à educação que nos
bateremos.

A UTAD e Vila Real
A UTAD como Instituição de Ensino Superior, e como única Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro assume hoje uma responsabilidade acrescida, a de combater o interioricídio e a
de ter capacidade de se afirmar como Universidade de excelência. Numa região difícil como
Vila Real há também a necessidade de cada vez mais estreitar a ponte entre a instituição e a
cidade, naquilo que queremos que seja uma Univer”cidade”. O Plano Estratégico da atual
reitoria certamente contribuirá para isso, mas não descuidando a visão ambiciosa daquilo que
queremos para o nosso campus, não nos devemos esquecer da atual condição das mais
diversas instalações do nosso campus. É importante definir prioridades e estabelecer um
contacto de proximidade entre reitoria e Associação Académica, assim como os mais diversos
órgãos de gestão da UTAD. E é também com esse objetivo de acompanhar transversalmente
toda a academia, que reativamos imediatamente o Conselho Académico, órgão consultivo da
Direção

da

AAUTAD,

até

então

ignorado

e

perdido

entre

artigos

estatuários.

Através do Conselho Académico e do fomento de diálogos de proximidade acreditamos ser
possível darmos a melhor resposta aos velhos e novos desafios que a UTAD apresenta. O
recente consórcio do Norte, surge como o maior desses novos desafios, mas surge também
sem que os estudantes entendam muito bem qual será o resultado prático desta parceria entre
Universidade do Minho, Universidade do Porto e a nossa Universidade. E será necessário
assistir a todo este processo de uma forma cautelosa e reticente, salvaguardando sempre
aqueles que são os interesses dos nossos colegas.
Da Cultura Educação
Somos hoje a maior Associação Cultural de Trás-os-Montes, e como tal não viramos costas
aquela que é também uma das nossas grandes responsabilidade: projetar a cultura e fazer
dela educação. Acreditamos ser também nosso o papel de estimular a formação pedagógica
e cultural dos estudantes de Trás-os-Montes e Alto Douro. Por isso delineamos aquilo que é
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a nossa visão estratégica para uma intervenção cultural séria e altamente responsável. Essa
intervenção conduzida pelo departamento Cultural da AAUTAD, surge como criadora de
estruturas fixas de promoção cultural como o TUTRA (Teatro Universitário de Trás-os-Montes
e Alto Douro) e como organizadora da mais variada atividade cultural ao longo deste mandato.
Utilizando sempre a proximidade com uma cidade que em 2015 é Capital da Cultura do Eixo
Atlântico, estabelecendo um contacto direto com os mais diversos agentes culturais da cidade.
Elevar o Desporto
Hoje a Associação Académica da UTAD é também a maior Associação Desportiva de Trásos-Montes e Alto Douro, representamos a UTAD a nível nacional e internacional, em 23
modalidades desportivas, fomentando sempre o triunfo dos nossos atletas. Contudo não
temos tido a capacidade de fazer do desporto uma das grandes bandeiras da nossa academia.
E é nesse sentido que acreditamos que os Serviços de Ação Social da UTAD, devem, num
contacto direto com a AAUTAD ser parte ativa no estímulo da atividade desportiva formal, em
registo competitivo mas também em vertente informal, no desporto como educação para a
saúde e lazer; acompanhando a tendência já presente em diversas academias do país que
apresentam hoje excelentes resultados desportivos e de posicionamento académico.
Pretendemos por isso trabalhar com os SASUTAD num contrato-programa que dê à prática
desportiva a importância que ela hoje merece, apoiando os nossos atletas de uma forma muito
mais consistente, e criando oportunidades transversais a toda a academia de prática
desportiva.
Dos estudantes a nossa Causa
Não nos esquecemos de onde vimos, do que somos e essencialmente para onde queremos
ir. A proximidade com a academia é e sempre foi um dos pilares fundamentais do nosso
projeto para esta Associação Académica. O diálogo horizontal, a discussão e o debate,
surgem como reflexos naturais daquela que é a nossa visão de uma Associação de
estudantes, para os estudantes e com os estudantes. Seremos por isso fiéis ao nosso
compromisso de ouvir toda a gente, de debater com toda a gente, e de abrir as portas da
Associação Académica a todos os que queiram colaborar com ela. Mas não só de palavras é
pautada a nossa intervenção, praticaremos pela primeira vez um orçamento participativo de
forma a aproximar os estudantes da Associação Académica e a incentivar a participação
democrática.
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Estaremos assim, ao longo deste mandato, de olhos postos no futuro, lutando a cada dia que
passa por uma Associação Académica que se quer séria, interventiva, responsável e dos
estudantes. Afirmando o associativismo como projeto de coragem e a Associação Académica
da UTAD como plataforma de transformação, no combate às desigualdades e na construção
de um ensino superior justo e democrático.
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Departamentos

A atividade da Direção da Associação Académica da UTAD, organiza-se por 11
departamentos, de acordo com a sua área de intervenção. Apoiando-se numa estrutura
alargada de colaboradores que planeiam as atividades. Este método de organização é
reflexo do projeto associativo pelo qual nos batemos, onde através de uma relação
horizontal organizamos o nosso trabalho e a nossa intervenção na sociedade civil e
académica.
Procuramos sempre manter uma comunicação clara e constante entre departamentos, de
forma a canalizar esforços e para que a troca de ideias e opiniões saia enriquecida.

Apresentamos desta forma uma organização interna que contempla os seguintes
departamentos:



Ação Social



Apoio a Núcleos e Secções



Apoio ao Estudante



Comunicação e Imagem



Cultural



Desporto



Marketing



Mobilidade, Acessibilidade e Transportes



Politica Educativa



Recreativas



Saídas Profissionais
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Ação Social

Os estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro devem ser dotados de uma
forte responsabilidade cívica. Consideramos ser de extrema importância a execução de
atividades

que

promovam

a

cidadania,

a

solidariedade

e

o

voluntariado.

As atividades de voluntariado e solidariedade são a prova de que a força dos jovens é
imprescindível para resolver muitos dos problemas de cariz social. Estaremos fortemente
comprometidos com este tema e assumimos uma luta, que será incansável, contra as
desigualdades sociais e o desprezo pelos nossos iguais.
Acompanharemos também de perto e com muita atenção os serviços do SASUTAD e
através de um diálogo de proximidade procuremos novas e melhores formas de reforçar a
ação social para os estudantes do ensino superior.
Língua Gestual Portuguesa – Nível II
Objetivos e Informações:


Proporcionar uma forma de comunicação diferente mas fundamental na nossa
sociedade;

Local: UTAD.
Data: 9 a 26 de Fevereiro de 2015.

Dádiva de Sangue
Objetivos e Informações:


Consciencializar toda população para um dever cívico que está ao nosso alcance
com um simples gesto;

Local: UTAD.
Data: Fevereiro e Outubro.
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Não dês tampa a esta causa
Objetivos e Informações:


Recolher e angariação de tampas de plástico com o objetivo de proporcionar uma
cadeira de rodas para alguém que necessite, promovendo assim uma maior
autonomização da mesma;

Local: Cidade de Vila Real.
Data: Ano civil.

Feira da saúde e do bem-estar
Objetivos e informações:


Destina-se a todos os habitantes de Vila Real sensibilizando-os com um conjunto
de atividades.



Rastreios a nível da saúde e atividades físicas;

Local: Dolce Vita Douro.
Data: 19 Março.

Recolha de bens essenciais, livros e brinquedos
Objetivos e informações:


Ajudar os mais desfavorecidos e levar um sorriso às crianças, o que por vezes faz
toda a diferença.

Local: UTAD.
Data: Março.
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Sol&dá(rio)
Objetivos e informações:


Atuação de tunas com intuito solidário, com o objetivo de angariação de bens
alimentares e interação entre a comunidade estudantil e a cidade de Vila Real;

Local: Praça do Município.
Data: 30 de Setembro.

Dia do Idoso e da Música
Objetivos e informações:


Pretendemos criar um convívio entre jovens e idosos. Há idosos que necessitam de
cuidados e atenção e os jovens podem dar o seu contributo para um dia diferente
comemorando simultaneamente o Dia Internacional da Música;

Local: Lares.
Data: 1 de Outubro.

Pack de Senhas para refeições e Menos olhos que barriga
Objetivos e informações:


Reduzir o custo das refeições e realizar uma campanha de sensibilização para o
desperdício alimentar nas cantinas;

Local: UTAD.
Data: Durante o ano civil.
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Certificação e divulgação das habitações
Objetivos e informações:


Através da plataforma habitabilidade da AAUTAD queremos tornar mais fácil para
os estudantes a procura de habitações consoante as suas preferências e
necessidades;

Local: UTAD.
Data: Durante o ano civil.

“Sala de Estudo 24 Horas”
Objetivos e informações:


Proporcionar aos estudantes um local que reúna as condições necessárias para
uma boa prática do estudo;

Local: Cidade de Vila Real.
Data: Durante o ano civil.
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Apoio a Núcleos e Secções
Este departamento incide numa interação constante com os Núcleos e Secções da UTAD
de forma a permitir identificar problemas e dificuldades destas mesmas organizações. Assim
sendo o objetivo é estreitar quaisquer entraves na relação entre a Associação Académica e
todos os Núcleos e Secções da Universidade. Possibilitaremos assim a realização de um
melhor trabalho por parte destas organizações que providenciará uma maior satisfação da
comunidade académica.

Estatuto Agente Associativo para os dirigentes dos Núcleos Integrados
Objetivos e informações:


Apresentação de uma proposta aos Serviços Académicos/Reitoria com vista à conceção
do estatuto de agente Associativo para os dirigentes dos Núcleos Integrados na
AAUTAD;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.

Reunir periodicamente com os núcleos e secções
Objetivos e informações:


Estas reuniões permitem o contato mais próximo com estas duas organizações de forma
a garantir um maior sucesso para as mesmas;



Espera-se que estas mesmas reuniões possam servir para resolver qualquer tipo de
questões que possam existir nestas organizações e nas suas relações com todo o meio
académico;



Efetuar uma análise de situação, identificando assim pontos fortes e fracos e quais as
potencialidades e objetivos de cada núcleo e secção;

Data: Mensalmente
Local: Sede AAUTAD
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Apoio em atividades a realizar pelos Núcleos e Secções
Objetivos e informações:


Uma das metas chave deste Departamento é garantir auxílio às atividades propostas
quer pedagógicas quer extra pedagógicas pelos Núcleos e Secções e promovê-las de
forma que possam ter o maior sucesso possível. Assim haverá condições para que estas
organizações consigam maior lucro financeiro e maior satisfação por parte dos
estudantes;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.

Promover formações dirigidas para os membros dos núcleos, periodicamente ao
longo ano letivo
Objetivos e informações:


Estas formações serão da nossa responsabilidade e terão o objetivo de preparar todos
os elementos dos Núcleos e das Seções para uma melhoria na sua atividade;



Estas poderão ter temas diferenciados tendo, embora, sempre como o denominador
comum os Núcleos e Secções da UTAD;

Data: A definir.
Local: UTAD.

Reestruturação do Gabinete de Apoio aos Núcleos e Secções
Objetivos e informações:


Restruturação global deste mesmo gabinete ao ponto de responder de uma forma mais
eficaz e precisa. Assim solucionaremos alguns problemas sem que sejam precisas
reuniões formais com todos os Núcleos e Secções;



Haverá um entendimento entre Núcleos e Secções mais particular para determinadas
questões vindas destas mesmas organizações para a AAUTAD e vice-versa;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.
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Revisão dos regulamentos internos de Núcleos e Secções integrados
Objetivos e informações:


Garantiremos que todos os Núcleos e Secções integrados na AAUTAD usufruem de um
estatuto regularizado e atualizado;



É fundamental formalizar um estatuto capaz de responder às questões que são
atualmente expostas à AAUTAD;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.

Criação de base de dados dos Núcleos e Secções
Objetivos e informações:


Criação de base de dados com informação relativa aos membros dos Núcleos e Secções
para maior facilidade de contacto entre estes e AAUTAD. Desta forma será possível que
toda a comunidade académica possa usufruir deles quando necessário;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.

Conta bancária para os Núcleos integrados e Secções Autónomas;
Objetivos e informações:


Permitir maior organização e rigor financeiro através da criação de conta bancária para
os Núcleos e Secções da AAUTAD;

Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.

Regulamentar verba extra para projetos de núcleos integrados
Objetivos e informações:


Garantir uma verba para projetos apresentados pelos núcleos e secções integrados para
que esses mesmos possam ter maior sucesso;
Data: Não aplicável.
Local: Não aplicável.
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Apoio ao Estudante

O Departamento de Apoio ao Estudante, recém-criado, surge de forma imperativa
com o propósito de dar resposta aos anseios e problemas que se atravessam no percurso
dos alunos.
Exige-se deste departamento que trabalhe em todo o espectro, de forma a chegar a toda a
comunidade estudantil. Para tal, atuaremos nos mais variados campos:
Receção de problemas dos estudantes através de uma plataforma, onde o poderão
fazer de forma anónima
Objetivos e Informações:


Através do Google Drive, a plataforma terá os seguintes itens: Assunto; Descrição do
assunto; Contacto (pessoal ou anónimo para podermos interagir);

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo de todo o mandato.

Contacto direto com as comissões de gestão das residências
Objetivos e Informações:


Reunir periodicamente com a comissão da residência Além Rio e Codessais, de
forma a poder atuar com eles em resoluções de problemas nas mesmas ou com
estudantes;

Local: Não se aplica.
Data: A definir.

Reabertura da cantina de Codessais à noite por troca com a cantina da Quinta de
Prados
Objetivos e Informações:



Trabalhar em parceria com a comissão de residentes de Codessais;
É objetivo manifestar a posição à Provedora do Estudante;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Recolha sobre a forma de inquérito os vários problemas que apresentam os edifícios
das escolas
Objetivos e Informações:



Inquirir os alunos nos próprios edifícios ou nas cantinas
Recolher os dados e comunicados sobre a forma de relatório.

Local: Edifícios e cantinas.
Data: Mensalmente.

Criação de um horário de atendimento ao aluno
Objetivos e Informações:


Mensalmente marcar uma hora para receber os alunos;

Local: Por definir.
Data: Mensalmente.

Em conjunto com outros departamentos e demais entidades, procuraremos soluções
para alunos com problemas financeiros
Objetivos e Informações:


Face a problemas específicos que nos cheguem serão definidas novas estratégias
de resolução;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Reuniões mensais com a Provedora do Estudante e Presidentes de Escolas para uma
maior articulação na resolução de problemas dos alunos e das infraestruturas
Objetivos e Informações:


Com base nos problemas relatados por inquéritos e plataforma digital, queremos
junto destas entidades soluções para os mesmos;

Local: Não se aplica.
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Data: Mensalmente.

Abandono universitário - Perceber os motivos e atuar neste contexto com a UTAD
Objetivos e Informações:


Atuar com demais entidades interessadas, reitoria, SASUTAD e provedora do
estudante;

Local: Não se aplica.
Data: Sem data definida.

Divulgação da missão deste departamento e das competências da excelentíssima
Provedora do estudante a toda a Academia
Objetivos e Informações:



Pretendemos receber um maior número de problemas existentes amplificando assim
a nossa ação;
Esta divulgação será feita através de e-mail e contacto pessoal;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Elaboração contínua de relatórios ao longo do mandato,
Objetivos e Informações:





É objetivo identificar e levantar problemas que prejudicam os alunos para assim
serem discutidos e atuar na sua resolução;
Tratar-se-á a informação recolhida e passará para formato de relatório; Vamos
apontar os aspetos positivos e negativos bem com a formalizar uma opinião sobre o
assunto;
Sugerir possíveis formas de resolução;

Local: Não se aplica.
Data: Por definir.
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Comunicação e Imagem

O Departamento de Comunicação e Imagem assume uma colaboração com todos os
departamentos da AAUTAD, Secções Culturais e Desportivas, a nível tecnológico e a nível
dos recursos gráficos e informáticos.
Com a proliferação dos meios de comunicação digitais, potenciados pela internet, a
divulgação da informação e o seu acesso foram simplificados. Os alunos marcam, com mais
frequência a cada dia que passa, presença nas redes sociais, maioritariamente no facebook.
Deste modo, no âmbito das plataformas informáticas, a constante revisão dos conteúdos e
divulgação das atividades pertinentes para os estudantes serão uma prioridade.
Vamos trabalhar no aumento da eficiência dos processos de comunicação, proporcionando
desta forma um acesso facilitado, rápido e eficaz à informação. Assim, vamos chegar a mais
estudantes e melhor:
Website da AAUTAD e redes sociais:
Objetivos e informações:
•

No que concerne à acessibilidade do website e à sua imagem serão feitos

melhoramentos pois achamos que deve ser cativante e de navegação mais rápida e mais
simples;
•

Estes locais, onde os alunos acedem para se informar de todas as notícias,

comunicados e atividades da AAUTAD e da Academia, estarão sempre ativos e atualizados.
Queremos aumentar o número de visitas e só desta forma poderemos captar o interesse
dos nossos visitantes e mantendo-os devidamente informados;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Criar uma aplicação com o nome AAUTAD para Smartphones e tablets
Objetivo e informações:
•

Os smarthphones ou tablets são uma presença assídua na vida dos estudantes e as

apps têm cada vez mais utilidade no acesso a serviços. A nossa app facilitará a vida aos
utilizadores e proporcionar-lhes-á acesso direto à informação do site da AAUTAD;
Local: Não se aplica.
Data: Sem data definida.

Jornal da AAUTAD
Objetivos e informações:
•

É nosso dever divulgar todo o conteúdo noticioso da academia. O jornal será um meio

fundamental para fazê-lo;
•

Reger-se-á por uma equipa jornalística criada com base num recrutamento

direcionado a todos os alunos da UTAD;
•

Terá suporte físico e digital e será devidamente organizado, estruturado e feito com

um jornalismo ético e transparente;
•

Apresentar-se-á com um novo nome, nova imagem e destacar-se-á pelos novos

conteúdos que focarão o interesse de toda a academia;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Programa de Rádio
Objetivos e informações:
•

Não será só mais um meio para difundir informação mas será também um espaço de

entretenimento. Com convidados e entrevistados serão discutidas as mais diferentes
temáticas de interesse para a Academia;
Local: Universidade FM.
Data: Não se aplica.

Criação de uma equipa de voluntariado
Objetivos e informações:
•

Nas suas atividades, núcleos e alunos independentes necessitam por vezes de um

apoio extra na área do design e da comunicação. Teremos uma equipa sempre disponível
para lhes prestar apoio sempre que for solicitado;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Cooperação com os departamentos da AAUTAD
Objetivos e informações:
•

Cooperamos diretamente com todos os outros departamentos. É nosso propósito

prestar-lhes auxílio no domínio da informática, do design, do texto e de todo o processo de
divulgação de atividades;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Concurso Cartaz da Queima
Objetivos e informações:
•

Somos um departamento aberto. Numa iniciativa clara de integração vamos

proporcionar aos alunos a oportunidade de criar o design do cartaz da Semana Académica
da UTAD selecionando através de um concurso um projeto vencedor.;
Local: Não se aplica.
Data: Ainda por definir.
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Cultural
A cultura que um estudante possa absorver durante a sua vida académica vai no seu
futuro ser relevante, pois não devemos ter uma sociedade formatada e dirigida apenas para
uma vertente, mas sim para um conhecimento universal do mundo que nos rodeia.
Os eventos delineados, por esta secção da AAUTAD, têm como objetivo ir ao encontro
das necessidades culturais de cada estudante da Academia, tentando que sejam o mais
diversificadas possível, nunca esquecendo as pessoas e a cidade de Vila Real, que nos
acolhe, tentado ao máximo integrá-las nas nossas atividades.
Sendo a AAUTAD, o expoente máximo no que toca a representação dos estudantes e
querendo esta melhorar a interação entre os mesmos e a população de Vila Real, com esta
base de pensamentos desenvolveremos as seguintes atividades:
Organização da Semana Cultural
Objetivos e Informações:


Promover o encontro com a história da própria Universidade e da Cidade de Vila
Real;



Divulgação dos produtos característicos da região;



Outras atividades que se enquadrem;

Local: A definir.
Data: 5 a 9 de Outubro de 2015.

Reativação do TUTRA
Objetivos e Informações:


O TUTRA, Teatro Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma das secções
culturais mais importantes da UTAD e é urgente reativá-lo. Queremos incentivar os
estudantes da academia à prática de teatro;
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Local: Não se aplica.
Data: a decorrer.

Apoio e acompanhamento a todas as secções culturais da AAUTAD
Objetivos e Informações:


Apoio às Tunas e ao TUTRA;



Cedência de espaços para a realização de ensaios;



Outros;

Local: Não se aplica.
Data: A decorrer.

Realização de eventos culturais paralelos à Semana Académica
Objetivos e Informações:


Dinamizar a Semana Académica com momentos culturais ;

Local: A definir.
Data: de 23 a 29 de Abril.

Realização de atividades culturais pontuais
Objetivos e Informações:


Parceria com outros departamentos ou entidades (Departamento de Ação Social,
ESN, Teatro de Vila Real, p.e.) para a sua realização;
o Workshops;
o Exposições;
o Concursos;
o Festas temáticas;
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o Outras atividades;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Estabelecer parceria com o Departamento Cultural da Câmara Municipal de Vila Real
Objetivos e Informações:


Aproximação com a Camara Municipal de Forma a conseguirmos:
o Participar na Cultura e Tradição da Cidade;
o Criar uma aproximação entre a Universidade e Vila Real;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Celebração das 7 Artes
Objetivos e Informações:


Comemoração dos dias mundiais de várias artes;



Realização de Concursos: curtas-metragens, fotografia, música, artes plásticas,
escrita criativa, dança;



Homenagem ao Teatro;

Local: A definir.
Data: Ao longo do mandato.
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Ciclo de Cinema Solidário
Objetivos e Informações:


O conceito de Ciclo de Cinema Solidário surge face à necessidade de criar uma
série de momentos de contacto da Comunidade Académica com a Sétima Arte,
sendo o cinema um veículo intemporal de informação cultural:
o

Aliar a atividade à ação social, fazendo com que a entrada em cada sessão
dependa da entrega de bens; alimentares/roupa/brinquedos/livros que
reverterão a favor de uma Instituição de Solidariedade Social Vila Realense;

o Parceria com o Departamento de Ação Social da AAUTAD;
o Promover 4 ou 5 sessões de cinema nos moldes descritos;
Local: A definir.
Data: A definir.

Rally Gastronómico
Objetivos e Informações:


Escolher vários estabelecimentos (cafés, restaurantes, etc) com comida
característica;



Permitir que os participantes desfrutem da gastronomia transmontana;



Promover o Convívio;

Local: Cidade de Vila Real.
Data: A definir.
BookCrossing
Objetivos e Informações:


Baseia-se em deixar um livro num local público de Vila Real para este ser
encontrado e lido por outro leitor, que por sua vez deverá fazer o mesmo.
o Continuação do que foi realizado durante a campanha eleitoral;
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o Incentivar os estudantes da UTAD e os cidadãos de Vila Real à leitura;
Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Realização de uma Gala
Objetivos e Informações:


Apresentação de espetáculos;



Congratular os participantes dos concursos realizados ao longo do ano;



Entrega de prémios aos vencedores dos concursos;

Local: A definir.
Data: A definir.
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Desporto
O Departamento Desportivo da AAUTAD é o órgão responsável pela organização e
dinamização do desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, seja a nível
competitivo ou recreativo. De uma forma cada vez mais significativa pretende incutir aos
alunos da nossa academia a prática desportiva que vemos como fundamental, não só para
desenvolvimento pessoal mas também para a formação académica e criação de um estilo
de vida saudável. A atividade desportiva fomenta o espírito de entreajuda, a noção do
trabalho em equipa e promove um convívio saudável.
É nossa função proporcionar aos atletas o melhor ambiente desportivo para que estes
tenham reunidas as condições necessárias para chegar ao pódio nas competições
nacionais da FADU (Federação Académica do Desporto Universitário). Para tal ser possível
o nosso trabalho passa por um acompanharemos de perto os seus problemas e dificuldades
para que juntos encontremos as melhores soluções.
A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro em conjunto com
o departamento desportivo, compromete-se a dar um maior apoio aos Núcleos de
Estudantes, aí, especificamente, o nosso departamento terá como objetivo ajudar a realizar
as atividades desenvolvidas desportivas de todos os Núcleos e Secções da AAUTAD, na
organização e dinamização dos eventos desportivos que se proponham a realizar. Assim
são nossas metas:

Dar maior apoio efetivo às secções desportivas da AAUTAD
Objetivos e Informações:
•

Privilegiaremos a maior proximidade com as modalidades ativas neste momento na

AAUTAD, proporcionando momentos competitivos e condições ideais para uma melhor
performance desportiva, inscrevendo-as, acompanhando-as e proporcionando condições
de transporte, estadia e alimentação aquando das competições oficiais da FADU;
•

Renovaremos ainda o material desportivo, a nível de equipamentos de jogo e material

necessário à prática desportiva, adaptando-os à nova imagem da AAUTAD;
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Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Candidatura aos torneios da FADU
Objetivos e Informações:
•

Organizar o maior número de provas da FADU nas instalações da UTAD,

aproximando as secções desportivas à comunidade estudantil transmontana, e assim
difundir a imagem da UTAD no panorama desportivo nacional;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Aumentar a oferta desportiva, alargando o espectro de modalidades numa perspetiva
informal, de recreação e lazer
Objetivos e informações:
•

Proporcionar aos alunos da academia, um maior número de atividades, não só de

cariz competitivo, mas também recreativo;


Procurar perceber as suas preferências acerca das atividades que mais gostariam
de praticar na sua universidade e tentar conjugar da melhor forma todo o gosto
desportivo estudantil;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Reaproveitamento e reabilitação dos espaços desportivos da UTAD
Objetivos e Informações:
•

Junto dos órgãos de gestão da Universidade procurar conceber formas sustentáveis

para a manutenção dos espaços desportivos existentes na UTAD, não deixando que estes
se degradem, mantendo assim a qualidade nas práticas desportivas;


A nossa batalha irá centrar-se, maioritariamente, na Nave dos Desportos da UTAD,
na reparação da sua cobertura e pavimento;

•

Facilitar o acesso à prática desportiva nas instalações da UTAD, fazendo a ligação

entre os atletas e os órgãos de gestão dos espaços desportivos;
Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

UTAD em Maré Alta ´14
Objetivos e Informações:
•

Como vem sendo hábito, é nosso foco a realização de atividades que envolvam a

prática desportiva a nível informal e que promovam a socialização com diferentes cursos;


A “UTAD em Maré Alta” (ex-Férias Desportivas) é uma atividade diferente, pelo
ambiente e pelos espaços que utiliza;



Procuraremos a melhoria das instalações, dos materiais utilizados para a prática
desportiva, bem como a oferta cada vez mais variada de desportos praticáveis;



Proporcionar mais espaços de diversão noturna e atividades extras facultadas a ser
realizadas na praia, durante a semana de duração;

Local: Algarve
Data: 27 de Março a 2 de abril.
Fun Utad II
Objetivos e Informações:

39

•

Esta atividade decorrerá com os moldes dos míticos “Jogos Sem Fronteiras”, “TGV –

Todos Gostam do Verão”, em que estarão envolvidos todos os estudantes interessados,
competindo contra equipas de outros ou até do mesmo curso, em espaços já destinados
para a realização desta atividade;


Estes Jogos irão envolver atividades aquáticas, competição de luta e muita
diversão;



O evento será realizado no Natur Water Park, em Vila Real, espaço privilegiado de
diversão aquática, em que disponibilizaremos materiais, transporte para participantes e
interessados em assistir a este evento;



Estaremos também no supervisionamento, para garantir que as atividades correm
com o maior rigor, para nunca perder a competitividade saudável que esta exige;

Local: Natur Water Park.
Data: 23 de setembro.

Troféu Reitor
Objetivos e Informações:
•

Em colaboração com o Núcleo de Estudantes de Desporto (NED), propomo-nos à

realização de uma atividade que envolva toda a comunidade estudantil, com a prática de 4
desportos coletivos, facultando espaços e materiais necessários para a realização desse
evento;
Local: A definir.
Data: A definir.
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Mini-Meia Maratona Solidária
Objetivos e Informações:
•

Face ao panorama socioeconómico que o país atravessa, são cada vez mais

importantes as campanhas de solidariedade em favor daqueles que mais necessitam. Por
essa razão, o Departamento Desportivo, em colaboração com o Departamento de Ação
Social, propõe-se à realização de uma atividade que promova a prática da atividade física e
a ação social;
Local: A definir.
Data: Entre 3 e 4 de outubro.

Jogos Populares
Objetivos e Informações:
•

O Departamento de Desporto, em colaboração com o Departamento Cultural, propõe-

se à realização de uma atividade que envolva a prática de Jogos Recreativos e Populares;


O propósito desta atividade será a aproximação dos alunos da UTAD aos jogos
populares e culturais do país, proporcionando um espaço de convívio e de interação
entre os vários cursos existentes na nossa Academia;

Local: A definir.
Data: Entre 5 a 9 de outubro (semana da cultura).

Apoio ativo à Universidade Júnior
Objetivos e Informações:
•

A Universidade Júnior da UTAD é realizada no mês de Junho, para acolher jovens

das escolas da cidade, e o Departamento Desportivo propõe-se a colaborar na organização
e dinamização de atividades direcionadas para estes jovens;
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Local: UTAD.
Data: Não se aplica.

Eventos de Desporto Adaptado
Objetivos e Informações:
•

O Departamento Desportivo é sensível à dificuldade dos atletas com dificuldades

físicas e/ou intelectuais para aceder à prática desportiva. O propósito da realização de
eventos sobre desporto adaptado é o de tentar promover o conhecimento e melhorar a
noção que os alunos têm sobre as dificuldades que esses atletas enfrentam para aceder à
prática desportiva e dar a conhecer as modalidades mais praticadas por esses indivíduos;


Para aumentar a qualidade destas atividades, convidaremos atletas portugueses, de
alta-competição, nas mais diversas modalidades representadas nos Jogos Paralímpicos,
a participar nestas atividades;

Local: A definir.
Datas: 15 de Abril.

Torneio de Paintball
Objetivos e Informações:
•

O Departamento Desportivo propõe-se a realizar um Torneio de Paintball. Este

torneio irá promover as atividades de carácter recreativo e facultar aos alunos a prática
desportiva informal, com vista à socialização e diversão entre alunos;


A finalidade deste torneio será estudar a possibilidade da criação de um campo,
reaproveitando espaços ao abandono no campus da UTAD, para a realização desta
atividade, bem como o aluguer do respetivo campo, aberta a toda a comunidade
estudantil durante o ano letivo;
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Local: A definir.
Datas: 25 de Fevereiro.

Gala do Desporto
Objetivos e Informações:


Propomo-nos a realizar uma Gala do Desporto para congratular as mais diversas
modalidades e atletas após as suas épocas desportivas;



A cerimónia irá realizar-se no campus da nossa Universidade com a presença de todos
os envolvidos;

Local: A definir.
Data: Mês de Maio.

Domingo de Karts
Objetivos e Informações:
•

Nos domingo da Semana Académica e da Caloirada aos Montes, o departamento

desportivo propõem-se a realizar uma atividade de
Local: Kartódromo de Vila Real.
Data: 26 de abril.
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Marketing

O departamento de Marketing é um departamento de extrema importância para a
AAUTAD.É neste que, através de apoios diretos e indiretos essenciais ao bom
funcionamento da instituição, delineamos estratégias e planos de marketing para o
desenvolvimento da AAUTAD. Vamos intensificar a divulgação dos eventos realizados pela
Associação Académica da UTAD, angariar parceiros que viabilizem a realização das
mesmas, promover o comércio local e tradicional, assumir perante os estudantes uma
ligação séria e economicamente acessível para os mesmos no que ao consumo diário diz
respeito.
É essencial que toda a academia conheça as vantagens de ser sócio da AAUTAD. Deste
modo aumentaremos a utilização do cartão de sócio, o que levará de forma mais facilitada
a que outras casas que não tenham parceria com a AAUTAD, o queiram fazer.
Desta forma vamos promover e valorizar as atividades académicas e o comércio vantajoso:

Mostra do Caloiro e Carnaval:
Objetivos e Informações:


Criação de pacotes de publicidade que incluam o Carnaval e outras atividades por
forma a cativar a aderência dos colaboradores;



Recolher patrocínios de todos os colaboradores do GET através dos pacotes
criados;



Recolha de informação sobre tarjas existentes e possibilidade de fazer novas tarjas
para colaboradores que não possuam;



Primeira abordagem a Entidades não associadas ao GET e com possível interesse
de adesão;

Local: Pavilhão da NERVIR.
Data: 14 e 15 de Fevereiro de 2015.
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Revisão e Renovação do GET:
Objectivos e Informações:


Rever todos os colaboradores do GET de modo a renovar os descontos e os
acordos;



Introduzir novos estabelecimentos que ainda não integram o GET;



Renovar a imagem do GET;



Criar uma plataforma onde estará disposta toda a informação relativa ao GET;



Evidenciar todos os locais onde existe o GET;

Local: não se aplica.
Data: não se aplica.

Semana Académica 2015:
Objetivos e informações:


Nova abordagem a colaboradores que não aderiram aos pacotes do carnaval e que
estejam interessados em colaborar com publicidade através de tarjas ou vídeo;



Colaboração na elaboração dos vídeos publicitários dos estabelecimentos;



Criação de um novo meio de publicidade através da implantação de uma tela onde
estará sempre a passar vídeos promocionais dos colaboradores ao longo de toda a
noite;

Local: Recinto da Semana Académica.
Data: 23 a 29 de Abril de 2015.
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Criação do kit de caloiro e da Agenda Académica:
Objetivos e informações:


Criar o kit de Caloiro 2015\2016;



Abordar os colaboradores que ainda não integrem os pacotes que incluem a
publicidade na agenda académica;



Abordar os colaboradores de forma a saber que tipo de publicidade pretendem na
agenda (aba direita lateral, pagina completa ou meia pagina);



Restruturar a agenda académica por forma a criar uma agenda mais formal e
direcionada a toda a academia;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Barraquinhas 2015:
Objetivos e informações:


Abordar os colaboradores que não estejam integrados nos pacotes anuais
oferecidos de modo a aderirem ao patrocínio apenas deste evento cuja publicidade
será efetuada apenas através de tarjas;

Local: Pavilhão da NERVIR.
Data: A definir.
Caloirada aos Montes 2015:
Objetivos e informações:


Nova abordagem a colaboradores que não aderiram aos pacotes quer do carnaval
quer da semana académica e que estejam interessados em colaborar quer através
de publicidade por tarjas ou por vídeo;



Colaboração na elaboração dos Vídeos publicitários dos estabelecimentos;



Manter a tela onde estará a passar a publicidade ao longo de toda a noite;
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Local: Recinto da Semana Académica.
Data: A definir.
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Mobilidade, Acessibilidade e Transportes

Este departamento tem como objetivo a gestão e otimização da frota automóvel ao dispor
da AAUTAD.
É portanto importante intervir no apoio direto a toda a academia desde as secções aos
núcleos, passando por todo e qualquer aluno, em todas as ocasiões em que estes meios
se justifiquem.
A AAUTAD possui três veículos na sua frota automóvel, sendo por isso necessário uma
organização rigorosa e transparente.
Acreditamos no entanto que é imperativo alargar a área de intervenção de um
departamento que mais do que organização logística deve pensar a mobilidade dos
estudantes da UTAD e todas as condições de acessibilidade do nosso campus.
Neste sentido apresentamos um conjunto de iniciativas/atividades que vemos como
fundamentais para que possamos ter mais mobilidade.

Revitalizar a disponibilidade de toda a frota
Objetivos e Informações:


É uma necessidade de todo e qualquer aluno ou núcleo ou secção ter uma boa
resposta aos pedidos de qualquer transporte;



Todas viaturas da AAUTAD são para serviço académico e mediante isto requer uma
gestão otimizada dos mesmos;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Rever as condições em que se encontram todas as viaturas;
Objetivos e Informações:
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Torna-se imperativo que todas as viaturas ofereçam condições de conforto
adequadas a todos os utilizadores;



O bem-estar de todos os utilizadores é para este departamento uma prioridade;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Revisão dos seguros em vigor de modo a salvaguardar todos os seus utilizadores
Objetivos e Informações:


Todas as viaturas da AAUTAD devem estar em condições de oferecerem segurança
aos utilizadores e de ser capaz, caso necessário, de proteger os mesmos;



A AAUTAD não quer de qualquer modo que os utilizados das viaturas da mesma
tinham problemas adjacentes a possíveis acidentes ou outros;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Criação de uma plataforma online de requisição de veículos
Objetivos e Informações:


Pretende se assim agilizar o processo de requisição de viaturas;



Satisfazer as necessidades de todos os alunos, núcleos e secções mesmo à
distância;

Local: Não se aplica.
Data: A definir.

Criar boletins de condução
Objetivos e Informações:


Deve existir um controle e registo fidedigno de todas as viaturas;
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A AAUTAD não quer de qualquer modo que os utilizados das viaturas da mesma
tinham problemas adjacentes à utilização das mesmas;



Torna-se necessário que o condutor de uma viatura se sinta responsável pela
utilização das mesmas;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Disponibilizar bicicletas
Objetivos e Informações:


Estas devem servir como meio de transporte dentro do campus para visitantes e
comunidade académica;



A AAUTAD aposta claramente numa universidade mais ecológica;

Local: UTAD.
Data: A definir.

Dinamizar o dia sem automóveis
Objetivos e Informações:


Mais uma vez a AAUTAD aposta claramente numa universidade mais ecológica;



Pretende-se assim sensibilizar a comunidade académica para que a locomoção
pedonal é uma mais-valia pelo menos no nosso campus;

Local: UTAD.
Data: 22 de Setembro de 2015.

Garantir os transportes Urbanos para Semana Académica e Caloirada aos Montes
Objetivos e Informações:


Deste modo poderá a comunidade académica um modo de regresso a casa mais
cómodo;
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Local: Não se aplica.
Data: Durante as semanas académicas.

Intervir nas condições de mobilidade da comunidade académica
Objetivos e Informações:


Sensibilizar a CorgoBus para a questão da acessibilidade dos autocarros para
pessoas de mobilidade reduzida;



Adaptar um veículo da Associação para transporte de pessoas com mobilidade
reduzida;



Discutir com a reitoria as acessibilidades dos edifícios da UTAD e do próprio campus;

Local: Não se aplica.
Data: Ao longo do mandato.

Criação de uma plataforma de boleias
Objetivos e Informações:


Incentivar assim para que estudantes da UTAD partilhem o seu meio de transporte;



A AAUTAD pretende assim incentivar a modos de vida mais amigos do ambiente;

Local: Não se aplica.
Data: A definir.
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Politica Educativa
Sendo a intervenção política uma das missões chave da Associação Académica da
Universidade

de

Trás-os-Montes

e

Alto

Douro,

encaramo-la

como

prioritária.

A nossa ação nesta área, será sempre assente numa visão estratégica sobre aquilo que
pretendemos para os nossos Estudantes, para a nossa Universidade e para o Ensino
Superior. Nesse sentido o Departamento de Política Educativa surge como departamento
de apoio à Presidência na sua atividade de representação dos estudantes transmontanos,
criando espaços de debate e sessões de esclarecimento sobre o ensino superior e respetiva
contextualização política. Desta forma o Departamento de Política Educativa propõe-se a
realizar:

Conferência: Estado do Ensino Superior
Objetivos e Informações:


Esta conferência será realizada com recurso a convidados especializados na
matéria, ou com responsabilidade social/ profissional no que ao Ensino Superior diz
respeito;



Será uma conferência aberta a toda a academia;



O principal objetivo será debater e discutir, a termo informativo e de troca de ideias
o atual estado do Ensino Superior;

Local: UTAD.
Data: A definir.

Tertúlias Pré-ENDA
Objetivos e Informações:


Atividade que tem como objetivo aproximar estudantes e Associação Académica
naquela que é a intervenção política da Instituição;
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Será aberta a todos os estudantes, de forma a tornar mais transparente a
participação da AAUTAD em Encontros Nacionais de Direções Associativas;



Estas tertúlias poderão sustentar possíveis posições da AAUTAD.



Servirá também para discutir Moções, previamente conhecidas, a serem
apresentadas em ENDA;

Local: UTAD.
Data: A cada Semana que antecede um ENDA.

Rescaldo ENDA
Objetivos e Informações:


Sessão de Rescaldo acerca dos resultados de cada ENDA;



Será aberta a todos os estudantes, e pretende-se que sirva como momento de
reflexão sobre o movimento estudantil;



O principal objetivo será apresentar as resoluções políticas que saem do ENDA e
permitir que haja algum debate em torno dessas resoluções;

Local: UTAD.
Data: A cada semana que sucede um ENDA.

Comemoração Dia Nacional do Estudante
Objetivos e Informações:


Comemoração do Dia Nacional do Estudante integrada nas comemorações
nacionais desse mesmo dia;



A AAUTAD é já participante na comissão de trabalho do Movimento Estudantil, que
organizará as comemorações nacionais do dia do Estudante;



A nossa intervenção nesta comissão e no âmbito desta comemoração será de
relembrar os eventos históricos da luta estudantil e expor todas as lutas que os
estudantes ainda têm pela frente;
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Local: Não se aplica.
Data: 24 de Março de 2015.
Comemoração 25 de Abril
Objetivos e Informações:


Comemoração da Revolução de Abril integrada na Semana Académica 2015, com
recurso a suportes multimédia e ações simbólicas.



Pretende esta comemoração relembrar a conquista da democracia e da liberdade,
sensibilizando os estudantes para os valores fundamentais da nossa República.

Local: Não se aplica.
Data: 25 de Abril de 2015.

Conferência “Ensino Superior: as nossas lutas, as nossas vitórias”
Objetivos e Informações:


Esta conferência será realizada com recurso a convidados com responsabilidade
social/ profissional no que diz respeito à intervenção estudantil durante o ano letivo
2014/15;



Será uma conferência aberta a toda a academia;



O principal objetivo será fazer um balanço de um ano de mandato da Associação
Académica, em termos de intervenção política;

Local: UTAD.
Data: A definir. (1º Semestre do Ano Letivo 2015/2016).
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Recreativas

O departamento de Atividades Recreativas tem como principal objetivo, divulgar e
promover toda a parte que envolve a dinâmica recreativa tanto da Academia como da região
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Sendo este departamento a cara da nossa Universidade, quer na atividade
académica, económica, quer na imagem que transparecemos para o exterior, consideramos
estritamente necessário cumprir de forma rigorosa todas as atividades que nos iremos
propor a realizar.
Propõe-se de igual forma aumentar a interação dos alunos da nossa Academia, com
toda a população envolvente, bem como que a melhorar todos os aspetos das festividades
que irão ser apresentadas neste plano de atividades.
Um outro objetivo deste departamento passa por uma maior dinamização do Bar
Académico, como por exemplo, uma melhor comunicação entre este e os núcleos de
estudantes sendo este departamento o intermediário de ligação entre ambas as partes.
Propondo também, a realização de diversas festas temáticas.
Pretendemos, então, com todas estas atividades, dinamizar não só o Bar Académico
como todos os espaços noturnos da região.
Trabalhar de perto com a Câmara Municipal de Vila Real é fundamental para esta
Equipa, só assim será possível melhores acessibilidades e maior segurança, para que todos
os estudantes possam usufruir plenamente dos eventos por nós organizados.
Em atividades de maiores dimensões, acreditamos que com pequenos gestos
perante a população de Vila Real, os estudantes poderão serem vistos de maneira diferente,
de uma forma mais consciente, sendo que são elementos de extrema importância no
desenvolvimento da região.
Assim sendo esta direção passa a apresentar as atividades que vai realizar:


Final Miss e Mister 2014;



Final da Mostra do Caloiro 2014;
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Arraial de Carnaval 2015;



Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Semana Académica 2015;



Festas temáticas com os cursos no B.A.;



Festas solidárias;



Semana Académica 2015, que inclui (Monumental Serenata, Missa e Bênção
das Pastas, Baile Académico, Rally das Tascas, Cortejo Académico);



Arraial de Final de aulas 2015;



Semana das Barraquinhas 2015;



Mostra do Caloiro 2015;



Concurso Miss e Mister 2015;



Concurso de Bandas de Garagem e Dj’s para a Caloirada aos Montes 2015;



Caloirada aos Montes 2015;



Mega Magusto 2015;



Festa Final de 1º Semestre 2015;



Arraiais das Comissões das Residências 2015.

A dinamização do Bar Académico, para que seja possível a realização de todas as
festas acima referidas de modo a reforçar o ambiente académico e divulgação das nossas
secções culturais, bem com a dinamização dos canais informativos internos para divulgação
de todos os nossos eventos.
Trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Real, continuando assim a
melhorar o espaço existente, para que sejam criadas melhores condições durante a
realização dos nossos eventos.
Publicitar e incentivar o uso do cartão de Sócio da AAUTAD no B.A. e restantes
espaços noturnos e diurnos onde tal é possível, dando a conhecer assim alguns dos
espaços pertencentes ao G.E.T. da AAUTAD.

Como este departamento não organiza só atividades festivas e é do interesse de
todos nós continuarmos a melhorar e a colocar novas metas, este departamento vai ainda
trabalhar no seguinte âmbito:
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Dinamizar a comunicação entre os cursos e a AAUTAD, criando assim um melhor
entendimento entre ambas as partes para que possamos em conjunto trabalhar no mesmo
sentido. Melhorar as condições em que os cursos trabalham de modo a ser possível que
estes tenham um melhor método de trabalho. Recorrer aos canais informativos, quer
internos quer externos, para uma maior difusão dos diversos eventos realizados por este
departamento e que se passam na nossa academia. É também do nosso interesse, nas
nossas atividades festivas, incutir um pouco de responsabilidade perante o ambiente
através de iniciativas organizadas que proporcionem o melhoramento neste aspeto.

FINAL MISS E MISTER 2014
Objetivos e Informações:
 Esta festa finaliza uma atividade que teve início no primeiro semestre, que
consiste em várias eliminatórias entre todos os cursos da nossa universidade;
 Esta atividade é organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de
veteranos, visto que é um ato de praxe no qual o objetivo é promover a integração
dos novos estudantes acabados de ingressar na vida académica;
 No dia da final, todos os elementos vencedores das eliminatórias têm de
realizar um desfile onde a pontuação é atribuída por um conjunto de elementos da
AAUTAD e Conselho de Veteranos;
 O vencedor da final levará um prémio oferecido pela AAUTAD;
 A festa terá ainda a participação de outros cursos e secções da UTAD que
terão um papel fundamental no divertimento da noite pois cada um é responsável por
uma barraquinha, como é habitual nas outras festas académicas;
 Com esta festa a AAUTAD pretende ajudar os cursos a angariar fundos para
as suas diversas atividades;
Local: A definir.
Datas: A definir.
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FINAL da MOSTRA DO CALOIRO 2014
Objetivos e Informações:
 Esta festa finaliza uma atividade que teve início no primeiro semestre, que
consiste em várias eliminatórias entre todos os cursos da nossa universidade;
 Esta atividade é organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de
veteranos, visto que é um ato de praxe no qual o objectivo é promover a integração
dos novos estudantes acabados de ingressar na vida académica;
 No dia da final, todos os cursos vencedores das eliminatórias têm de realizar
uma prova livre onde a pontuação é atribuída por um conjunto de elementos da
AAUTAD e Conselho de Veteranos;
 O vencedor da final levará um prémio oferecido pela AAUTAD;
 A festa terá ainda a participação de outros cursos e secções da UTAD que
terão um papel fundamental no divertimento da noite pois cada um é responsável por
uma barraquinha, como é habitual nas outras festas académicas;
 Com esta festa a AAUTAD pretende ajudar os cursos a angariar fundos para
as suas diversas atividades;
Local: NERVIR.
Datas: 15 de Fevereiro de 2015.

ARRAIAL DE CARNAVAL 2015
Objetivos e Informações:
 Comemoração da festa de Carnaval que se festeja um pouco por todo o
mundo. É uma das festas mais emblemáticas da cidade de Vila Real;
 A festa tem a participação dos cursos e secções da UTAD que terão um papel
fundamental no divertimento da noite pois cada um é responsável por uma
barraquinha como é habitual nas outras festas académicas;
 Com esta festa a AAUTAD pretende naturalmente celebrar o Carnaval 2015 e
ajudar os cursos a angariar fundos para as suas diversas atividades;
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Local: Nervir.
Datas: 16 de Fevereiro de 2015.

CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM E DJ’S 2015 (Semana Académica)
Objetivos e Informações:
 Esta atividade tem como objetivo divulgar as “bandas de garagem” para que
estas possam demonstrar o seu valor à cidade de Vila Real e a toda a academia;
 As bandas são avaliadas por um júri definido pela AAUTAD;
 A banda vencedora tem como prémio atuar num dos grandes eventos
organizados pela AAUTAD;
Local: Concurso de bandas realizar-se-á no Club de Vila Real e o concurso de Dj’s
num local a definir;
Datas: Início em 10 de Março de 2015

BAR ACADÉMICO
Objetivos e Informações:
 Realização de várias festas de Cursos, em conjunto dos Núcleos dos mesmos;
 Realização das várias eliminatórias da Mostra do Caloiro;
 Realização de várias festas temáticas no intuito de promover o convívio
académico entre todos os estudantes;
 É objetivo principal da AAUTAD dinamizar e promover o Bar Académico, pois
este é o bar de todos os estudantes desta academia.
Local: B.A. (Bar Académico).
Datas: Durante o mandato (Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015).
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FESTAS SOLIDÁRIAS
Objetivos e Informações:


Festas que visam a angariação de fundos/bens para doação a várias
instituições ou órgãos necessitados;

Local: A definir.
Datas: Durante o mandato (Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015).

SEMANA ACADÉMICA 2015
Objetivos e Informações:
 Esta festa destina-se a todos os alunos da academia, em especial a todos
aqueles que terminam a sua vida universitária finalizando os respetivos cursos;
 Realiza-se junto à UTAD, onde os cursos têm um papel importante no
divertimento das noites, pois são responsáveis pelas barraquinhas, como é habitual
nas festas académicas de Vila Real, sendo já uma tradição, simbolizando um espírito
diferente;
 Nesta Semana participam várias bandas e Dj´s, que complementam a diversão
em todas as noites;
 Além do entretenimento noturno realizam-se outras atividades, tais como:
1. Monumental Serenata;
2. Missa de Bênção de Pastas;
3. Rally das Tascas;
4. Cortejo Académico;
5. Baile Académico;
 A Monumental Serenata simboliza a tradição académica que brinda os
finalistas do curso com a conclusão do mesmo;
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 A Missa de Bênção de pastas destina-se unicamente aos finalistas dos cursos
no qual os mesmos trazem as suas famílias à cidade para que estas vejam ali
simbolizada a conclusão da formação académica;
 O Rally das Tascas destina-se a todos os alunos da academia. Nesta atividade
os estudantes percorrem a cidade parando em vários estabelecimentos. Nestes
estabelecimentos os alunos são sujeitos a várias provas, sendo vencedor o grupo
com maior pontuação obtida nas provas;
 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,
mostrando a força da Universidade;
 O Baile Académico representa uma festa de âmbito diferente mas não menos
importante, pois trata-se de uma festa de gala;
Local:


Recinto (Junto à UTAD)



O Baile terá lugar num local a definir.



Largo Senhora da Conceição



Largo da Câmara Municipal

Datas: 23 a 29 de Abril de 2015.

ARRAIAL DE FINAL DE AULAS 2015

Objetivos e Informações:
 Comemoração do final de ano letivo. O objetivo deste arraial é os alunos
festejarem todos juntos o final de aulas;
 A festa tem a participação dos cursos e secções da UTAD que terão um papel
fundamental no dinamismo da noite pois cada um é responsável por uma barraquinha
como é habitual nas outras festas académicas;
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 Com esta festa a AAUTAD pretende naturalmente celebrar o fim de ano letivo,
evento este que nunca foi realizado;
Local: A definir.
Datas: 21 de Maio de 2015.

SEMANA das Barraquinhas 2015
Objetivos e Informações:
 Esta semana festiva marca, não só o início de uma vida académica para os
novos estudantes, mas também o regresso dos estudantes à cidade de Vila Real;
 A AAUTAD proporciona assim uma festa académica única a nível nacional,
dando uma oportunidade ímpar para a integração dos caloiros;
 Os cursos têm um papel importante no dinamismo das noites, pois são
responsáveis pelas barraquinhas, como é habitual nas festas académicas de Vila
Real, sendo já tradição e parte integrante do nosso espírito académico;

Local:


NERVIR.

Datas: Início a 14 de Setembro de 2015.

MOSTRA DO CALOIRO 2015
Objetivos e Informações:
 Durante o 1º semestre realizam-se diversas eliminatórias em que são
apurados vários cursos para a final do concurso que será realizada no 2º semestre;
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 Esta atividade é organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de
veteranos visto que é um ato de praxe no qual o objetivo é promover a integração
dos novos estudantes acabados de ingressar na vida académica, proporcionando
uma experiência diferente e interação com outros cursos;
 Nas eliminatórias todos os cursos têm de realizar as provas propostas sendo
a pontuação atribuída por um conjunto de elementos da AAUTAD e Conselho de
Veteranos;
 O vencedor de cada eliminatória garante acesso à final do concurso;
 Com esta festa a AAUTAD pretende a integração dos novos alunos.
Local: B.A. (Bar Académico).
Datas: Inicia-se no 1º Semestre, prolongando-se durante este, sendo a final no 2º
Semestre.

CONCURSO MISS E MISTER 2014
Objetivos e Informações:
 Este concurso tem início no primeiro semestre e consiste em várias
eliminatórias entre todos os cursos da nossa universidade;
 Esta atividade é organizada pela AAUTAD em conjunto com o conselho de
veteranos, visto que é um ato de praxe no qual o objetivo é promover a integração
dos novos estudantes acabados de ingressar na vida académica;
Local: A definir.
Datas: Inicia-se no 1º Semestre, ocorrendo todas as Segundas-Feiras.

CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM E DJ’S 2015 (Caloirada aos Montes)
Objetivos e Informações:
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 Esta atividade tem como objetivo divulgar as “bandas de garagem” oferecendo
uma oportunidade para demonstrarem o seu valor à cidade de Vila Real e a toda a
academia;
 As bandas são avaliadas por um júri definido pela AAUTAD;
 A banda vencedora tem como prémio atuar num dos grandes eventos
organizados pela AAUTAD;
Local: NERVIR.
Datas: Eliminatórias durante a Semana das Barraquinhas.

CALOIRADA AOS MONTES 2015
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” entre
os alunos que já cá estão e os que acabam de chegar;
 Esta festa realiza-se junto à UTAD, onde os cursos têm um papel importante
no divertimento das noites, pois são responsáveis pelas barraquinhas, como é
habitual nas festas académicas de Vila Real, sendo já uma tradição, simbolizando
um espírito diferente;
 Os cursos têm um papel importante no dinamismo das noites, pois são
responsáveis pelas barraquinhas, como é habitual nas festas académicas de Vila
Real, sendo já tradição e parte integrante do nosso espírito académico;
 Além do habitual entretenimento noturno realizam-se outras atividades, tais
como:
1. Monumental Serenata;
2. Latada;
3. Baile do Caloiro;
 A Monumental Serenata simboliza a tradição académica que brinda os novos
estudantes com o seu ingresso na vida académica;
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 A latada trata-se de um desfile pela cidade de Vila Real, em que todos os
cursos participam com os seus caloiros, em que estes fazem uma atuação perante
um júri constituído por docentes e funcionários da UTAD, sendo então uma
demonstração da força e espírito da nossa academia perante a população de Vila
Real;
 O Baile do Caloiro passa por 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:


Recinto (Junto à UTAD)



Baile da Caloirada Aos Montes terá lugar num local a definir



Largo da Câmara

Datas: Outubro / Novembro 2015.

MEGA MAGUSTO 2015
Objetivos e Informações:
 Comemoração do S. Martinho com o intuito de juntar todos os alunos da
academia promovendo, desta forma, um momento de descontração;
Local: A definir.
Datas: Novembro/Dezembro de 2015.

FESTA DE FINAL DE 1º SEMESTRE 2015
Objetivos e Informações:
 Comemoração do final do 1º Semestre, evento esse que nunca foi realizado
anteriormente;
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 A festa tem a participação dos cursos e secções da UTAD que terão um papel
fundamental no dinamismo da noite pois cada um é responsável por uma barraquinha
como é habitual nas outras festas académicas;
Local: A definir.
Datas: Última semana de Aulas do 1º Semestre.

ARRAIAIS DAS COMISSÕES DAS RESIDÊNCIAS 2015
Objetivos e Informações:
 Consiste num convívio entre os estudantes alojados nas residências;
 Com este arraial pretende-se estreitar relações entre estes mesmos
estudantes;
Local: A definir.
Datas: A definir com as comissões das residências.
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Saídas Profissionais

No seguinte plano seguem as ideias base para elaboração da atividade do Departamento
de Saídas Profissionais. É um plano de atividades aberto, onde todos os alunos da
académica podem e devem participar, sendo que este é elaborado e proposto pensando
nos mesmos. Este é um plano com ideias variadas, mas tendo todos por base os mesmos
objetivos, ideias e interesses.

Feira do Emprego e Empreendedorismo
Objetivos e informações:


Promover o contacto dos estudantes com empresas de diversas áreas;



Criar uma relação mais estreita entre as empresas com a Universidade,
nomeadamente com os Núcleos de Estudantes e Coordenações dos cursos;

Local: UTAD.
Data: 7 e 8 de Abril.

Plataforma On-line do Departamento
Objetivos e informações:


Divulgar ofertas de emprego e estágios aos estudantes da Universidade;



Criar e submeter o seu currículo para que, a partir do contacto entre a Reitoria, o
GAIVA e a AAUTAD com as empresas, mais facilmente se possa criar oportunidades
de emprego para os que terminam os seus ciclos de estudo na universidade;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.
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Ciclo de Conferências de Empreendedorismo e Inovação
Objetivos e informações:


Ciclo de quatro conferências sobre o Empreendedorismo e Inovação onde cada uma
se irá focar em áreas como a Ação Social, Agricultura, Turismo, Desporto e Saúde;



Aprofundar melhor cada área e assim dar a conhecer ideias empreendedoras e
inovadoras com sucesso;



Motivar os estudantes a que lancem e trabalhem as suas ideias e projetos;

Local: UTAD.
Datas previstas: 11/03, 6/05, 7/10, 18/11.

Concurso de Ideias
Objetivos e informações:


Premiar a melhor ideia candidata ao concurso;



Promover a criação e o desenvolvimento de ideias inovadoras na comunidade
estudantil;



Promover o nome da Universidade e a AAUTAD através do apoio a estas
ideias/projetos que podem ser casos de sucesso;

Local: Não se aplica.
Data: Não se aplica.

Palestras e Workshops
Objetivos e informações:


Organização de palestras e workshops em parceria com os Núcleos de Estudantes
ligados às diferentes áreas lecionadas na universidade;



Promoção do espírito empreendedor na universidade;



Reconhecimento de ex-alunos da universidade com a apresentação dos seus casos
práticos de empreendedorismo aos atuais alunos;
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Dar a conhecer e explicar todo o processo desde a ideia até à sua concretização, as
dificuldades, os apoios, etc;

Local: UTAD.
Data: A definir.
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Considerações Finais

O Desafio é grande, a vontade também. Mas a forma como encaramos os desafios
demonstra também a nossa capacidade de nos batermos por eles. Hoje abrimos um novo
capítulo na história da Associação Académica da UTAD. Hoje, a aprovação deste plano de
atividades reflete um recomeçar forte, com a experiência do mais diversos percursos
passados, mas principalmente com a vontade de fazer mais e melhor, com a vontade de
sermos Associação Académica a tempo inteiro, de uma forma organizada, cuidada, séria e
responsável. Administrando com rigor e transparência uma Associação que já faz parte da
História desta Cidade. E é também por isso que assumimos aqui e agora o compromisso de
fazer por cumprir este Plano de Atividades, salvaguardando que retificaremos este
documento em Assembleia Geral de Alunos convocada para o efeito, sempre que julgarmos
necessário, não atropelando a democracia e prezando a clareza.

A Direção da AAUTAD agradece a confiança depositada para o cumprimento deste plano
de atividades e sublinha a vontade de continuar a construir uma Associação Académica,
mais dinâmica, mais inclusiva e interventiva, sempre assente nos seus valores e focada
naquelas que são as suas missões.
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