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Mensagem do Presidente da Direção
Acredito que a experiência académica de cada estudante não se deva limitar à vertente
curricular, ainda que esta seja prioritária e preponderante para o seu futuro.
A integração em núcleos estudantis, enquanto vertente extracurricular da experiência
académica, potencia e desenvolve aptidões apetecíveis no mercado de trabalho atual, sendo que,
combinadas as duas vertentes mencionadas, resulta no estudante um perfil de referência em
relação aos seus pares.
A Sociedade de Debates da Universidade Portucalense Infante D. Henrique (SDUPT),
fundada no ano letivo de 2019/2020, versa sobre o Debate Competitivo Universitário e outras
atividades intrinsecamente ligadas à argumentação e retórica, à semelhança das suas congéneres.
Impera neste núcleo estudantil o espírito crítico e o debate civilizado de ideias relevantes,
reunindo assim as condições necessárias ao desenvolvimento dos seus Associados e estudantes
da UPT.
Pese embora o facto deste núcleo estudantil ser embrionário, contando apenas com 47
Associados inscritos à data das eleições – e, de momento, 64 Associados -, os dois anteriores e
únicos mandatos da SDUPT foram pautados por dificuldades provindas do contexto pandémico
vivido, o que limitou o número de atividades realizadas. Ainda assim, emergiram feitos positivos,
tais como a admissão da SDUPT enquanto Comissão Instaladora do Conselho Nacional de
Debates Universitários (CNADU), a realização conjunta com outras Sociedades de Debates do
“Open Digital do Norte” e a realização do evento que contou com maior aderência por parte dos
alunos da UPT - o “Mini Curso de Debate”, organizado conjuntamente com o CNADU.
Às anteriores equipas, uma palavra de agradecimento pelo trabalho realizado.
Não obstante, o facto de a SDUPT ser um núcleo estudantil da Universidade Portucalense
Infante D. Henrique (UPT) traduz um elevado sentido de responsabilidade para os novos Órgãos
Sociais, que deverão honrar e elevar o nome da instituição que acolhe e possibilitou a existência
deste núcleo.
Considerando todos os pontos supraexpostos, tornou-se necessário repensar num novo
paradigma, numa nova forma de atuação por parte da SDUPT.
Planeamos promover atividades inovadoras do verdadeiro interesse dos alunos da UPT,
versando sobre todas as àreas de ensino desta instituição - não só de forma a obter uma
crescimento do número de Associados, mas também a debater assuntos pertinentes e atuais com
o sentido de praticar o conceito de “comunidade”, promovido também pela própria UPT – onde
a Reitoria, Conselho de Administração, docentes e alunos possam estar verdadeiramente unidos
em prol do sucesso académico, do enriquecimento intelectual e cultural, e do engrandecimento da
instituição representada.
Concluindo, os novos Órgãos Sociais da SDUPT pretendem tornar este núcleo mais
apelativo, ativo, atrativo e abrangente, representando de forma honrada e digna a Universidade
Portucalense Infante D. Henrique.
O Presidente da Direção da SDUPT,
Paulo Gandra
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Enquadramento
A Sociedade de Debates da Universidade Portucalense Infante D. Henrique (SDUPT) é
uma associação sem fins lucrativos, com sede nas instalações da Universidade Portucalense
Infante D. Henrique (UPT), fundada no ano letivo de 2019/2020 e liderada por estudantes desta
instituição de ensino.
À semelhança das suas congéneres, o seu âmbito prende-se com o Debate Competitivo
Universitário, e organiza atividades intrinsecamente ligadas à argumentação, retórica e
capacidade de improviso, ao desenvolvimento do pensamento crítico, discurso em público e
comunicação, abordando temas considerados pertinentes e importantes da atualidade, que
resultam num enriquecimento intelectual e cultural.
De momento, a SDUPT conta com cerca de dois anos de existência e com 64 Associados
inscritos, todos eles alunos da UPT, afetos a licenciaturas das demais áreas de ensino.

Composição dos Órgãos Sociais
Eleitos a 25 de outubro de 2021, e empossados a 11 de novembro de 2021, estes são os
novos Órgãos Sociais para o novo mandato anual, coincidente com o ano letivo 2021/2022.
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Missão, Visão e Valores
A Sociedade de Debates da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, enquanto
núcleo estudantil, enquadra no seu seio uma missão, visão e valores que definem a sua
identidade, e pautam a atuação dos seus Órgãos Sociais.

Missão
Promover o pensamento e espírito crítico, a democracia, a argumentação e retórica e o
discurso em público e, consequentemente, o enriquecimento científico e inteletual dos
Associados, através de uma conduta civilizada e respeitadora inerente às atividades realizadas.

Visão
Elevar a SDUPT como verdadeira referência associativista no contexto interno, com
uma presença ativa e próxima dos alunos da UPT, e uma conduta dignificadora da instituição de
ensino que a alberga e possibilitou a sua existência.
Um paradigma diferente, que priorize o verdadeiro interesse dos alunos da UPT numa
dinâmica que verse sobre as demais áreas de ensino e, consequentemente, se reflita num
aumento do número de Associados da SDUPT.

Valores
Um conjunto de critérios que pautam a postura da SDUPT, bem como a conduta dos seus
Órgãos Sociais no exercício das suas funções, entre os quais:








Liberdade - De expressão e opinião, imperando sempre uma postura adequada e
civilizada para o efeito.
Independência - De quaisquer ideologias e organizações, sejam elas políticas,
religiosas ou afins.
Igualdade - De género e de oportunidade.
Solidariedade - Como reflexo do espírito de equipa, do entrosamento e da
coordenação inerentes a este núcleo estudantil.
Transparência - Imperativa em qualquer cultura democrática e organizacional, e
símbolo de confiança e profissionalismo.
Tolerância – Relativamente a opiniões e argumentos contrários, bem como à
diversidade nos diferentes contextos.
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Proposta de Atividades
Objetivos Gerais











Aumento exponencial do número de Associados, ultrapassando a barreira dos 100
Associados inscritos;
Realização de atividades transversais às diversas áreas de ensino da Universidade
Portucalense Infante D. Henrique (UPT);
Realização de Ações de Formação conjuntamente com o Conselho Nacional de
Debates Universitários (CNADU), versando o Debate Competitivo Universitário e o
inerente Modelo BP, com emissão de certificados de participação;
Realização de Ação de Voluntariado, como recolha de alimentos e bens de primeira
necessidade, em articulação com docentes e outros núcleos estudantis;
Promoção das Redes Sociais da SDUPT como veículo de proximidade desta com os
seus Associados, visando um aumento exponencial do número destes e uma maior
adesão às atividades realizadas;
Reunião das condições necessárias à promoção da Sociedade de Debates da
Universidade Portucalense Infante D. Henrique à qualidade de “Membro
Observador” do Conselho Nacional de Debates Universitários – isto a longo prazo;
Obtenção de Sala Própria nas instalações da UPT de forma a melhor conduzir o
projeto, obter arquivo físico e possibilitar uma maior proximidade junto dos alunos.

Departamento de Formação e Eventos
Composição
Coordenador: Diogo Sousa
Vogais: Diogo Silva, Leandro Braga, Rodrigo Durana

Objetivos






Organizar atividades e eventos com frequência adequada, ora afetos ao Debate
Competitivo Universitário, ora coincidentes com a procura e preferência dos
Associados, transversais a todas as áreas de ensino na UPT, tais como:
o Debates e Torneios em Modelo BP;
o Debates Convencionais;
o Webinars, Conferências e Palestras;
o Ações de Formação e Sensibilização;
o Ação de Voluntariado.
Estabelecer parcerias com outras entidades para os fins supramencionados.
Consolidar as parcerias existentes com as suas congéneres, com o Conselho
Nacional de Debates Universitários (CNADU), e com todos os núcleos estudantis
da UPT.
Organizar, autonomamente, o seu processo de recrutamento de forma a delegar
funções e envolver os Associados no crescimento da SDUPT.
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Departamento de Marketing
Composição
Coordenadora: Catarina Ferreira
Vogais: Rita Lúcio, Rute Delindro, Matilde Santos

Objetivos






Gerir e administrar as Redes Sociais da SDUPT, de forma a promover o alcance e
visibilidade desta, através de:
o Divulgação das Atividades realizadas pela SDUPT, através de publicações
assertivas;
o Postura ativa nas Redes Sociais da SDUPT, enfatizando a proximidade
deste núcleo estudantil com os estudantes da UPT, bem como de outras
entidades, com a finalidade de aumentar a visibilidade da SDUPT;
o Promoção permanente da Inscrição dos alunos da UPT como Associados/as
da SDUPT, com vista a um aumento exponencial do número de Associados
inscritos.
Criar os elementos de divulgação das atividades idealizadas - desde “posts” a
“stories”, bem como os respetivos templates.
Criar os Certificados de Participação das atividades realizadas.
Organizar, autonomamente, o seu processo de recrutamento próprio de forma a
delegar funções e envolver os Associados no crescimento da SDUPT.

