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ESTRUTURA DO TORNEIO E MOÇÕES A DEBATER 
 

1. O Torneio é uma competição em escada, por eliminatórias, entre as equipas participantes. 
 
2. Na circunstância de o número de equipas inscritas ser superior a oito, a comissão organizadora reserva-
se no direito de introduzir mais eliminatórias. 
 
3. Cada uma das eliminatórias e a final são disputadas a uma mão. 
 
4. As equipas vencedoras em cada eliminatória qualificam-se para participar na eliminatória seguinte e, 
no caso das meias-finais, na final. 
 
5. Na contingência de o número de equipas inscritas ser ímpar, a comissão organizadora do Torneio 
isentará, por sorteio, uma equipa da primeira eliminatória.  
 
6. Uma equipa não pode ser considerada isenta mais que uma vez. 
 
7. A equipa considerada isenta na primeira eliminatória participa automaticamente na eliminatória 
seguinte com a equipa das quatro vencedoras da primeira eliminatória que tiver alcançado menos 
pontuação. O debate com a equipa repescada ocorrerá antes da semifinal. A equipa vencedora deste 
duelo é apurada para a referida semifinal. 

 
 
8. A equipa que ganhar o debate da final é a vencedora do torneio. 
 
9. A equipa derrotada no debate final fica em segundo lugar. 
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10. Moções a debater ao longo do Torneio: 
A - Ter tudo à distância de um clique é uma grande mais-valia para o nosso tempo. 
B - Voto aos 16 anos: a opinião dos jovens pode fazer a diferença. 
C - O poder da palavra é fundamental para o mundo atual. 
D - A ambição do Homem está na origem de todas as conquistas da Humanidade. 
E - A interculturalidade e a multiculturalidade são condições essenciais para o desenvolvimento de 
qualquer sociedade. 
F - O acolhimento de refugiados é um fator de desenvolvimento nas sociedades contemporâneas. 
G - A educação do século XXI deverá ter uma matriz essencialmente científica e tecnológica. 
 
11. Cada equipa só saberá se terá de defender ou contestar a moção do seu debate dois minutos antes 
do início do mesmo. 
 
12. Na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, pelas 10h, na sala de audiovisuais, proceder-se-á ao 
sorteio: 
- das equipas que se irão defrontar na 1.ª eliminatória,  
- do alinhamento ou da ordem das suas intervenções; 
- das respetivas moções para cada um dos 4 debates da 1.ª eliminatória. 
 
13. Cada moção só poderá ser discutida uma vez. 
 
14. As moções para as meias-finais e para a final, também serão objeto de sorteio. 

 


