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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE 

DEBATES UNIVERSITÁRIOS 

30 DE SETEMBRO DE 2018 

Realizou-se no dia trinta de setembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, 

no Porto, na Universidade Católica do Porto, a reunião extraordinária do Conselho 

Nacional de Debates Universitários. A reunião foi presidida pela Vice-Presidente da 

Comissão Executiva Anna Momotova. Os representantes das Sociedades de Debate 

presentes foram Ana Cláudia Freitas pela Associação de Debates Académicos da 

Universidade do Minho (ADAUM), Cláudia Magalhães e Tiago Meireles pela Sociedade 

de Debates da Universidade do Porto (SdDUP), Beatriz Herbert pela Sociedade de 

Debates da Universidade Católica Portuguesa (SdDCP), Diogo Videira e Ana Spinelli 

pela Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra (SDUC), Duarte Canotilho e 

Afonso Hermida pela Sociedade de Debates Académicos de Lisboa (SDAL) e David 

Greer pela Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa (SDUL). As galerias 

contavam com a presença de André Carvalho, Duarte Marçal, Frederico Guilherme, Joana 

Mestre e Pedro Emanuel Silva. A reunião contou com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações (5 minutos); 

2. Apresentação e aprovação da acta anterior (10 minutos); 

3. Apresentação e aprovação do Regulamento do Torneio Nacional de Debate 

Universitário (15 minutos); 

4. Balanço final do mandato da Comissão Executiva 2017-18; (15 minutos) 

5. Apresentação do Relatório de Contas da Comissão Executiva 2017-18; (15 minutos) 

6. Análise do Acordo SDAL/SDUL (20 minutos); 

7. Entrada da SDUL como membro ordinário de CNADU (15 minutos); 

8. Eleições para o Mandato 2018-19. (20 minutos) 

9. Outros Assuntos (10 minutos). 
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Ponto nº1: Informações. 

Diogo Videira anunciou que perante a sua eleição como Presidente da SDUC 

deixou de exercer o cargo de Presidente do CNADU, pelo que a presente reunião será 

presidida pela então Vice-Presidente Anna Momotova. A SDAL sugeriu incluir na 

discussão a calendarização de eventos do presente ano lectivo anunciando que o seu Open 

de Lisboa será nos dias 15, 16 e 17 de Março de 2019. De seguida, foi apresentada a 

seguinte moção: “Inclusão da calendarização dos principais eventos deste ano lectivo na 

ordem de trabalhos da presente reunião” e foi aprovado por maioria. 

 

Ponto nº2: Calendarização. 

A SDUC anunciou que se irá candidatar a organizar o TORNADU 2019 e que 

será nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2019, bem como irá realizar um Open 

Internacional no fim-de-semana do 25 de abril. A ADAUM apresentou o seu Open que 

se irá realizar no fim-de-semana de 5, 6 e 7 de Abril de 2019. A SdDCP, ainda em 

transição de mandatos, irá enviar posteriormente a sua calendarização. A SdDUP 

anunciou o seu Open no habitual fim-de-semana de 7,8 e 9 de Dezembro de 2017 e o IDC 

para a semana de 22 a 27 de Julho de 2019. A SDUL irá organizar o seu Open do Tejo no 

último fim-de-semana de Outubro, nos dias 26, 27 e 28 e também o Campeonato Mundial 

de Debate em Língua Portuguesa (CMDLP) na semana de 23 a 28 de Abril.  

A SDAL interveio sobre o facto de eventos de interesse nacional, como o caso do 

Campeonato Mundial, serem rotativos e fazerem parte da competência do CNADU 

referindo, no entanto, que essa sugestão não se aplica a este ano visto que a SDUL já se 

encontra em fase de organização. A SDUC apoiou a ideia referindo ainda que deveria ter 

havido uma reunião entre as delegações presentes no CMDLP. A ADAUM questionou 

sobre as mecânicas dessa gestão por parte do CNADU e a SdDCP concordou que fazia 

sentido o evento ser do CNADU. Anna Momotova sugeriu que o CNADU fizesse o 

trabalho de representação externa, bem como se dedicasse à parte burocrática do evento 

enquanto a Sociedade organizadora se focasse na realização do mesmo. A SdDUP referiu 

que primeiro tem de ser criado o Conselho Mundial - posição que foi apoiada por todas 

as Sociedades de Debate presentes – concordando, no entanto, com a criação da referida 

Comissão e não obstante de ser a SDUL a organizar o evento este ano. A SDUL defendeu 

que para 2019 já é complicado mudar porque a sociedade já se encontra em fase de 
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organização do evento e criação dos estatutos para a competição. Foi apresentada a 

seguinte moção: “Criação da Comissão de Apoio para a gestão do campeonato do 

Mundial de Debate em Língua Portuguesa entre o CNADU e a SDUL. A criação do 

torneio não cria precedente de ser organizado sempre pela mesma sociedade” e foi 

aprovada por maioria com 5 votos a favor. 

 

Ponto 3º: Apresentação e aprovação da acta anterior. 

A acta do dia 01 de Maio de 2018 foi lida e aprovado por maioria 4 votos a favor 

e 1 abstenção. 

 

Ponto 4º: Apresentação e aprovação do Regulamento do Torneio Nacional de Debate 

Universitário. 

O regulamento do TORNADU foi aprovado por maioria com 5 votos a favor sem 

nenhuma alteração sugerida por parte das Sociedades de Debate. 

 

Ponto 5º: Balanço final do mandato da Comissão Executiva 2017-18. 

Anna Momotova apresentou o Relatório de Actividades do presente mandato que 

foi previamente enviado às sociedades e teceu comentários sobre a experiência e 

dedicação da actual Comissão Executiva no decorrer dos trabalhos durante o ano. Referiu 

que o esforço da equipa foi genuíno e dedicado exclusivamente a deixar o movimento 

melhor. De consciência tranquila por terem planeado o máximo, embora não alcançando 

na totalidade o planeado, agradece às sociedades pelo trabalho desenvolvido em conjunto. 

Alerta para a importância de acompanhamento das novas sociedades de debate, como é o 

caso de Covilhã e possivelmente Évora e, ainda, para o facto de ser fundamental uma 

passagem de pasta sólida com auxílio da Comissão Executiva anterior para que os 

trabalhos fluam com mais eficácia. Diogo Videira tomou a palavra para agradecer a todos 

o esforço em tarefas específicas como foi a Revisão Estatutária e que apenas foi possível 

com dedicação de membros de cada Sociedade de Debates. Refere ainda que foi um ano 

em que apoiamos muitas candidaturas e idas ao estrangeiro, bem como torneios nacionais 

e opens fazendo um balanço bastante positivo do mandato. A SDAL referiu que a CE fez 
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um bom trabalho e que, apesar dos constrangimentos, o movimento está a ficar mais 

pacificado com sociedades a surgir noutras zonas do país. 

Ponto 6º: Apresentação do Relatório de Contas da Comissão Executiva 2017-18. 

O Conselho Fiscal deu um parecer favorável ao Relatório de Contas da Comissão 

Executiva, alertando para uma gralha fruto de uma falha do excel que já foi alterada antes 

de ser enviada às Sociedades. Pediu, ainda, as facturas do tornadu e de viagens de 

oradores ao estrangeiro porque foi onde houve mais gastos. Diogo Videira interveio para 

explicar que iremos enviar as facturas que têm o NIF do CNADU, o que não é o caso das 

viagens porque essas foram compradas pelos participantes e não têm o NIF, bem como o 

gasto nas pousadas do tornadu por estar em nome da ADAUM. O Relatório de Contas da 

Comissão Executiva 2017-18 foi aprovado por maioria com 5 votos a favor. 

 

Ponto 7º: Análise do Acordo SDAL/SDUL. 

 A SDAL tomou a palavra para explicar que o objectivo do acordo é apaziguar o 

clima de guerra e caminhar em direcção a uma verdadeira fusão apresentando a sua 

proposta que foi enviada à SDUL. A SDUL, por sua vez, referiu que houve problemas na 

negociação porque durante o verão houve reuniões entre ambos e chegaram a um 

rascunho que foi enviado pela SDUL e rejeitado pela SDAL no último mês. A SDAL 

explicou que durante o verão, a seguir ao Torneio de Verão, não teve nenhuma reunião 

de direcção e não tinha conhecimento do estado das negociações. Reconhece o erro da 

sua parte, sendo certo que estava representada pelo seu Presidente Bernardo Travessas e 

Duarte Marçal, mas que não pode aceitar um rascunho que tinha sido apresentado pela 

SDUL por não traduzir a vontade da sua direcção. As restantes sociedades de debate 

pediram boa fé de ambos para se resolver este assunto de uma vez por todas. Foi se 

alertando para o facto de que este ponto é fundamental para a entrada da SDUL no 

CNADU por uma questão de clarificação de representação em Lisboa. Fruto de muita 

discussão foi apresentada a seguinte moção: “Votação da entrada da SDUL como membro 

ordinário, condicionado ao facto de nos próximos 30 dias haver um acordo 

(SDAL/SDUL) justo e firmado, fruto da vontade de ambas as partes, sob pena da SDUL 

sair de membro ordinário no fim do prazo estabelecido para o acordo, caso o mesmo não 

se verifique” e foi aprovada por maioria com 5 votos a favor. 
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Ponto 8º: Entrada da SDUL como membro ordinário de CNADU. 

Foram enviados todos os documentos necessários para a entrada da SDUL como 

membro ordinário, de acordo com o art. 12.º, n.º2 dos estatutos do CNADU. David Greer 

teceu algumas palavras sobre a importância da presença da SDUL como membro 

ordinário do CNADU tendo demonstrado varias vezes ao longo da sua história que é uma 

presença assídua e em crescimento no movimento do debate competitivo universitário.  

A entrada da SDUL como membro ordinário de CNADU foi aprovada por maioria com 

5 votos a favor. 

 

Ponto 9º: Eleições para o Mandato 2018-19. 

Duarte Marçal, candidato a Presidente, apresentou a sua equipa e o plano de 

actividades apelando à discussão do mesmo. Todas as sociedades contribuíram com 

sugestões e apoiaram as iniciativas apresentadas. A Lista A para a Comissão Executiva 

foi aprovada com cinco votos a favor. A Lista A para o Conselho Fiscal foi aprovado com 

5 votos a favor. A Lista A para a Mesa da Assembleia foi aprovada com 5 votos a favor. 

 

Ponto 10º: Outros Assuntos. 

Sem assunto. 

 

A Vice-Presidente cessante deu a reunião por encerrada a reunião às vinte e uma horas e 

trinta minutos.  

 

 

____________________________ 

Vice-Presidente cessante da Comissão Executiva 

 


