I Assembleia Geral Extraordinária – SDUL
09 de Abril de 2019
Ao nono dia do mês de abril de dois mil e dezanove, e não existindo quórum à hora marcada, a
Assembleia Geral (AG) Extraordinária da SDUL - Associação de Debate Universitário, teve início trinta
minutos mais tarde, pelas dezoito horas e trinta minutos, conforme previsto no Código Civil e
Estatutos da SDUL - Associação de Debate Universitária, verificando-se então o quórum necessário.
A AG seguiu a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior;
Informações acerca do processo de revisão estatutária;
Nomeação da equipa responsável pela proposta de revisão estatutária;
Outros assuntos.

No momento em que se iniciou a AG estavam presentes na sala 9 associados, além dos 3 associados
que constituem a Mesa da Assembleia Geral (MAG). Os associados Joana Guerreiro Mestre e João
Ferreira participaram através de procuração passada ao associado Tomás Correia. Os associados
Mariana Baptista e Mariana Tecedeiro participaram na AG através de chamada telefónica.
O Presidente da MAG deu as boas vindas aos associados presentes e iniciou a ordem de trabalhos.

1. Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior
O Presidente da MAG deu início à votação da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 27
de Fevereiro de 2019. A votação contou com 8 votos a favor, 7 abstenções e 0 votos contra.
Terminada a votação, procedeu-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos.

2. Informações acerca do processo de revisão estatutária
Neste ponto, o Presidente da MAG informou todos os presentes relativamente ao processo de
revisão estatuária e qual a sua principal motivação. Explicou que o processo é necessário há muito
tempo, uma vez que a SDUL - Associação de Debate Universitário foi criada como Associação na
Hora e os seus estatutos são maioritariamente baseados no Código Civil. Adicionou que há dois
pontos específicos que motivam esta revisão: o Artigo 1º ponto 1, que sedia a SDUL na residência
pessoal de um associado; e o Artigo 6º ponto 1, que limita a composição do órgão da Direção a 31
associados. Informou também que o que acelerou o processo da revisão foi o facto do associado se
encontrar em processo de mudança da habitação, pelo que a sede da SDUL necessita de ser
alterada.
O Presidente da MAG explicou que o processo decorrerá até ao final do mês de Maio e irá envolver,
pelo menos, três AG’s extraordinárias: uma primeira com o propósito da nomeação dos encarregues
da revisão estatutária; uma segunda onde a equipa apresenta a proposta, esta é discutida, e

possíveis alterações são propostas; e uma terceira onde será votada a proposta final. Apresentou
ainda um modelo para a constituição da comissão: 1 associado de cada órgão e, no máximo, mais 2
pessoas de fora dos mesmos. Os últimos poderão autopropor-se através do envio de um email para
a MAG até ao final do dia, sendo aceites com base na ordem de chegada.
O associado David Greer fez um pedido de intervenção onde questionou o número de membros da
comissão e perguntou ainda quem elege o representante de cada órgão. O Presidente da MAG
respondeu, mencionando que cada órgão elege por quem irá ser representado no presente dia.
O associado Tomás Correia levantou uma questão relativa à legitimidade dos que não constituem
nenhum órgão, questionando também o porquê de apenas alguns membros serem aprovados em
AG. O Presidente da MAG esclareceu o processo, mencionando que faz sentido dar visibilidade a
pessoas que não fazem parte dos órgãos. Reforça ainda que os interessados no processo deveriam
estar presentes na presente AG.
O associado Simão Ribeiro faz um pedido de esclarecimento relativamente à revisão estatutária ser
geral ou particular para a revisão da sede, à qual o Presidente da MAG responde dizendo que é
geral.
O associado Rodrigo Ferreira questiona a necessidade de haver uma pessoa por cada órgão,
referindo que os membros podem manifestar-se posteriormente como associado e não como órgão
social. O associado Tomás Correia propõe então um modelo alternativo e o associado David Greer
propõe a votação deste modelo. O associado Manuel Moita propõe um terceiro modelo.
A associada Mariana Tecedeiro sugere outro modelo, constituído apenas por 1 membro cada órgão.
Após deliberação da MAG, o Presidente da MAG altera a proposta original da Mesa para a sugerida
pela Mariana Tecedeiro.
O Presidente da MAG propõe 3 votações, com preferências transitivas. O associado Tomás Correia
faz um requerimento para que a votação seja realizada por escrito, o qual foi aceite.
Os três modelos que foram a votação eram compostos da seguinte forma:
Modelo A – 1 pessoa de cada órgão, por nomeação, perfazendo um total de 3 pessoas;
Modelo B – 3 ou 5 pessoas por nomeação ou autoproposta, pertencentes ou não aos órgãos;
Modelo C – 1 pessoa de cada órgão, por nomeação ou autoproposta, e mais 2 pessoas
pertencentes ou não aos órgãos, sendo a proposta enviada por email.
A associada Mariana Baptista faz um pedido de intervenção, expondo que o Modelo B pressupõe
que a comissão permite que os órgãos sejam desproporcionalmente representados, uma vez que
há mais membros da Direção do que dos restantes órgãos. Adicionou ainda que a revisão estatutária
tem em vista todos os órgãos e não faz sentido certos órgãos poderem não estar representados.
Os associados Simão Ribeiro e Rodrigo Ferreira pedem clarificações relativamente à votação.

O associado Manuel Moita pediu para intervir, clarificando a sua proposta de modelo. Os associados
Lourenço Teodoro e David Greer pedem clarificações relativamente aos modelos. O Presidente da
MAG estabelece a data limite para os emails de autoproposta até sexta-feira dia 12 às 23h59.
Procedendo à votação, esta foi realizada através de um sistema de pontos onde são atribuídos 3, 2
e 1 ponto a cada Modelo com base em preferências, sendo 3 pontos dados à preferência mais alta.
Após contabilização dos votos, verificou-se o seguinte resultado:




Modelo A – 34 pontos
Modelo B – 33 pontos
Modelo C – 29 pontos

3. Nomeação da equipa responsável pela proposta de revisão estatutária.
Terminado o ponto anterior, o Presidente da Mesa procedeu então à nomeação dos membros da
equipa responsável pela proposta de revisão estatutária, passando a palavra aos membros dos
diferentes órgãos.
A associada Mariana Tecedeiro, enquanto representante da Direção, nomeou o associado Tomás
Correia.
Enquanto representante do Conselho Fiscal, nomeou-se Mariana Baptista.
Por fim, enquanto representante da Mesa da Assembleia Geral, nomeou-se Tiago Oliveira.
O associado Rodrigo Ferreira pediu para intervir, questionando o porquê da nomeação da direção,
uma vez que outros nomes surgiram numa reunião de Direção prévia. A associada Mariana
Tecedeiro respondeu, relembrando que houve uma votação.
Procedendo-se à votação dos membros do grupo, os resultados foram os seguintes:




Direção – Tomás Correia. Votos Contra 0; Votos a Favor: 16; Abstenções: 0
Conselho Fiscal – Mariana Baptista. Votos Contra: 5; Votos a Favor: 9; Abstenções: 2.
MAG – Tiago Oliveira. Votos Contra: 0; Votos a Favor: 16; Abstenções: 0.

4. Outros assuntos
Finalizado o ponto anterior, o Presidente da MAG propõe a votação de uma data limite para
apresentação da proposta de revisão, sugerindo o dia 30 de Abril para a data da próxima AG.
Os associados Rodrigo Ferreira e David Greer propõem uma data mais próxima, justificando que é
provável a primeira proposta de revisão ser rejeitada, mas o Presidente da MAG rejeita a proposta
relembrando que a equipa já terá pouco tempo de trabalho na revisão estatutária.

A associada Leonor Dargent sugere marcar uma primeira AG para dia 30 de Abril, e outra para dia 6
ou 7 de Maio, acautelando a situação mencionada anteriormente.
O associado Lourenço Teodoro pede para intervir, colocando uma questão relativamente ao
funcionamento da AG, a qual foi respondida pelo Presidente da MAG.
Os associados Rodrigo Ferreira e David Greer expuseram o seu ponto de vista relativamente às datas
mencionadas.
Tomando em consideração as sugestões dos associados, o Presidente da MAG propõe que seja
votada que a proposta de revisão dos estatutos seja enviada para o email da MAG até dia 29 de
Abril às 23h59. A primeira AG deverá acontecer até dia 30 de Abril, e a segunda AG deverá acontecer
até dia 8 de Maio, inclusive.


Votos Contra: 0; Votos a favor: 10; Abstenções: 6.

O Presidente da MAG faz uma última intervenção, informando que foi criada uma conta de email
para a MAG devido a problemas com os recebimentos das convocatórias.
Sem outros assuntos, o Presidente da MAG agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a
AG, às vinte horas.

A acta foi lavrada no dia 11 de Abril pela Secretária da Mesa Mariana Elias.

