
 
 

1 

 

Comissão de Inquérito 

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2021 

A todos os associados do Instituto de Estudos Políticos  
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Introdução: 

 Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte deu-se início a uma 

investigação, até à data, interna, no que diz respeito a uma possível violação do código 

Estatutário, conduta imprópria do Presidente da Associação Académica do Instituto de 

Estudos Políticos (AAIEP), agora demissionário, João Bule.  

 Inicialmente, a Mesa da Assembleia Geral de Alunos (Mesa da AGA) começou este 

inquérito no seguimento de uma reunião interna dos órgãos sociais da AAIEP, durante a qual 

a vogal de marketing demissionária Catarina Rosa Lopes e a vogal Catarina Nabais acusaram 

o então Presidente da Direção da AAIEP, João Bule, de conduta imprópria, abuso de poder 

para fins pessoais, entre outros, incluindo a exposição de situações que envolviam mensagens 

e telefonemas de madrugada que promoviam o conflito entre Associados, difamação e 

toxicidade em ambiente profissional, isto é, no interior da AAIEP. 

Dados os contornos específicos da situação, os Estatutos Oficiais da AAIEP são 

omissos no que diz respeito à forma como atuar numa situação deste género, porém, após 

perceber que podia estar a exceder as suas competências, a Mesa da AGA passou o comando 

deste inquérito para o Conselho Fiscal, baseando-se no Artigo 37º, c. Note-se que a Mesa da 

AGA nunca colocou de parte aquilo a que se tinha comprometido a fazer: averiguar a verdade 

e salvaguardar o bem-estar dos Associados da AAIEP. 

É também importante referir que a Mesa da AGA, sendo o expoente máximo da voz 

dos Alunos, agiu inicialmente da forma descrita, iniciando este inquérito, porque sentiu no 

momento ser seu dever proteger os Associados e avaliar a veracidade das acusações feitas. A 

Mesa da AGA tomou também iniciativa porque mais nenhum órgão a teve na reunião 

supramencionada. 

Desta forma, a par da Comissão de Inquérito, ao abrigo do “Artigo 37º - 

Competências” dos Estatutos Oficiais da AAIEP, compete ao Conselho Fiscal: 

“a. Fiscalizar as atividades da AAIEP; 

b. Zelar pelo cumprimento dos Estatutos, advertindo a Direção e a Mesa da AGA 

qualquer irregularidade que detetar; 

c. Instaurar inquéritos à atuação da AAIEP sempre que a AGA ou a Direção assim 

entenderem, ou por iniciativa própria.” 
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Conselho Fiscal: 

O Conselho Fiscal, na qualidade de órgão independente, apurou os factos respeitantes 

à sua esfera de ação e intervenção, sendo que as situações sob as quais o Conselho Fiscal 

emitiu um parecer, encontram-se enunciadas num documento, intitulado “Parecer do 

conselho fiscal, contas bancárias e orçamento” 

(https://www.facebook.com/groups/105792893472576/permalink/720874168631109/).  

Estas situações devidamente apuradas neste Parecer dizem respeito às Contas 

Bancárias, ao Extrato Bancário, às Irregularidades no Orçamento, à eventual nomeação de 

Secretário(a) do Conselho Fiscal, e por fim, aos Direitos do Tesoureiro.  

 

Comissão de Inquérito: 

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2021, sexta-feira, a Mesa da AGA e o Conselho 

Fiscal (com uma composição de membros diferente da atual), como Comissão de Inquérito, 

reuniram-se, a pedido do agora Presidente demissionário da Direção da AAIEP, João Bule. 

 Nesta reunião, João Bule quis esclarecer que todas as acusações que haviam sido 

feitas na reunião interna da AAIEP eram falsas. Note-se que ambos os órgão independentes 

da AAIEP confrontaram João Bule com alguns dos incumprimentos que tinham vindo a 

acontecer em relação aos Estatutos Oficiais da AAIEP. 

Em primeiro lugar, a Presidente do Conselho Fiscal, Margarida Lee, questionou o 

agora Presidente demissionário da Direção da AAIEP, João Bule, sobre a informação que não 

lhe seria facultada, bem como acerca das reuniões da Direção da AAIEP, constituindo uma 

violação ao código estatutário vigente, visto que a Presidente do CF tem o direito de estar 

presente nestas reuniões, a fim de puder cumprir e salvaguardar o papel fiscalizador da 

AAIEP, competência inerente ao seu cargo, e respeitante às suas funções. Por outro lado, a 

Presidente do CF, afirma ainda que pediu acesso ao extrato bancário da AAIEP, ao que João 

Bule, responde numa mensagem, que “não é obrigado a dar-lhe nada, mas que o faz de boa 

fé”. (Prova disponível para consulta no Parecer do CF, contas bancárias, orçamento – 

Anexo I – 

https://www.facebook.com/groups/105792893472576/permalink/720874168631109/). 

 Constitui uma violação ao código Estatutário, visto que segundo o mesmo está-lhe 

garantido este direito essencial para o funcionamento e fiscalização da atividade associativa. 

Desta forma, a Comissão de Inquérito considera que houve uma violação ao código 

estatutário, justificado pelo incumprimento dos:  
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• “Artigo 25º - Competências” dos Estatutos Oficiais da AAIEP, compete 

à Direção: 

o a. Zelar pelo cumprimento dos Estatutos; 

o h. Disponibilizar ao Conselho Fiscal os livros de contabilidade e demais 

documentos necessários à sua atividade, sempre que aquele os requisitar.” 

• “Artigo 34º - Quórum” dos Estatutos Oficiais da AAIEP: 

3. Os Presidentes da Mesa da AGA e do Conselho Fiscal têm assento nas 

reuniões da Direção se assim o entenderem, sem direito a voto. 

 Consideramos que as restantes acusações feitas pela Vogal Catarina Nabais, 

apresentadas nesta reunião (de abuso de poder, difamação, e criação de rumores não 

fundamentados que potenciassem uma falta de comunicação), não carecem de nenhum 

parecer por parte da presente comissão, visto que não dispomos de provas consistentes 

que evidenciem uma violação aos Estatutos, e que o agora, Presidente demissionário da 

Direção da AAIEP nega e refuta por inteiro.  

 De seguida, a Direção da AAIEP, no dia 13 de fevereiro de 2021, emite um 

comunicado, onde se demarca destas acusações, justificado pelas acusações terem sido 

dirigidas apenas ao Presidente da AAIEP: “De notar, que as acusações dos queixosos foram 

feitas em relação ao Presidente João Bule, num espaço de privacidade entre os mesmos, não 

envolvendo quaisquer outros membros da AAIEP. A natureza das acusações (por 

confirmar ou desmentir) irá ser divulgada aquando o término da investigação, algo que 

iremos saber todos juntos. É uma situação séria, delicada e difícil. A situação deve ser 

averiguada, algo que está a acontecer e que foi iniciada de imediato após as acusações terem 

sido feitas. A Direção da AAIEP, como um todo, tem feito o seu melhor para prosseguir com 

os seus projetos, ansiando um resultado para que justiça seja feita, seja ela qual for. Os 

membros têm dado o seu melhor para continuar a servir os associados e para sermos 

transparentes pois é do interesse de todos que tal aconteça.” (Comunicado da Direção da 

AAIEP – 

https://www.facebook.com/groups/105792893472576/permalink/718356988882827/ ). Não 

verificámos aqui nenhuma irregularidade, nem uma ação danosa para a sustentabilidade da 

AAIEP, até pelo contrário, visto que a Direção compromete-se e reitera o “compromisso de 

prosseguir os seus projetos”, aguardando pelos resultados da presente investigação. Desta 

forma, não emitimos nenhum parecer favorável nem desfavorável a esta questão levantada. 
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Aos 16 dias do mês de Fevereiro, reuniram-se, online, o Vice-Presidente do 

Conselho Fiscal, António Valentim Domingos, e os três membros da Mesa da Assembleia 

Geral de Alunos, composta pela sua Presidente, Laura Guimarães, pelo Vice-Presidente 

António Cebola, e pela Secretária Sofia Carita, sendo estas quatro pessoas membros 

integrantes da Comissão de Inquérito, com as acusantes, a vogal Catarina Nabais, e da ex-

vogal Catarina Lopes. A ordem de trabalhos desta reunião é o apuramento e escritura das 

provas que revelam sucessivos incumprimentos e violações dos Estatutos Oficiais da AAIEP 

através de uma discussão/partilha de informações sobre o processo.  

Desta forma, na presente reunião, a Comissão de Inquérito (já com a sua composição 

atual) reuniu-se com a vogal Catarina Nabais para uma reunião com intuito de a mesma 

esclarecer e fundamentar as suas acusações. Esteve presente como testemunha a ex-vogal de 

marketing Catarina Rosa Lopes, que corroborou tudo o que Catarina Nabais afirmou. Note-se 

que a ex-vogal de marketing nunca chegou a marcar uma reunião com a Comissão de 

Inquérito como tinha dito que faria e como ficou estipulado em ata. 

Catarina Nabais não apresentou nenhuma prova “física” que comprovasse as suas 

acusações (embora todas tenham sido comprovadas com Catarina Lopes), visto que as 

acusações foram baseadas em situações que ocorreram pessoalmente ou por chamada 

telefónica, por vezes em situações que inclusivamente envolveram a vogal e ex-vogal, sendo, 

portanto, impossíveis de serem totalmente comprovadas, por esta comissão. Note-se que esta 

Comissão de Inquérito não descredibiliza nem credibiliza os depoimentos das duas acusantes, 

simplesmente não se encontra munida de provas que permitam emitir um parecer 

relativamente às suas acusações. 

 Sendo assim, a Comissão de Inquérito emite um parecer negativo relativamente à 

acusação de Conduta Imprópria, não protagonizado pelas interpelações das respetivas 

vogais (por apenas constituírem-se como provas substanciais e não conclusivas), mas sim 

pela violação dos Artigos 25º e 34º, após apuramento dos factos. 

 Ainda assim, consideramos imprescindível abordar a AGA ordinária ocorrida aos 17 

dias do mês de Fevereiro de 2021. Na quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, o assunto e 

razão de ser desta Comissão de Inquérito foi abordado, estando presente na Ordem de 

Trabalho sob a alínea “Outros assuntos”. A vogal Catarina Nabais tornou publicas as suas 

acusações, assim como a ex-vogal de marketing Catarina Rosa Lopes, que no decorrer da 

AGA disponibilizou no chat uma prova que nunca foi enviada a esta Comissão de Inquérito e, 

por isso, não será tida em conta para a nossa apreciação final. Consideramos, até mesmo um 

desrespeito pela presente Comissão de Inquérito, pelos associados do IEP, e pelo agora, 
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Presidente demissionário da Direção da AAIEP, visto que não houve informação 

prévia acerca desta prova, nomeadamente do seu conteúdo, e até mesmo da sua veracidade. 

Ao longo desta AGA de 4 horas e 30 minutos, outras associadas da AAIEP chegaram-se à 

frente e prestaram testemunho que corroboram as acusações feitas na reunião interna da 

AAIEP, nomeadamente, Maria Salomé́ Curto, Francisca Cosme Ferreira e Catarina Ribeiro 

Oliveira. Nesta AGA o Conselho Fiscal, na sua apreciação do semestre de outono/ inverno 

apresentou inúmeras falhas e respetivas provas da violação do código Estatutário do então 

Presidente da AAIEP, agora demissionário, João Bule. Estas acusações podem ser lidas na ata 

número 8, de dia 17 de Fevereiro de 2021, ou no documento publicado no grupo de Facebook 

“IEP 2020/2021” pelo Conselho Fiscal no mesmo dia, onde está enunciado o parecer deste 

respetivo órgão independente.  

 Consideramos, ainda esclarecer outro assunto respeitante à AGA ordinária de dia 17 

de Fevereiro de 2021. Sabemos que, a AGA não deve ser um espaço de “chacota pública”, e 

deterioração do bom nome de qualquer associado, até mesmo pela seriedade e respeito que 

estas reuniões acarretam, mas é um direito que assiste todos os associados, as respetivas 

intervenções, no decorrer das AGA, o que neste caso, se aplica, visto que seriam 

testemunhos imprescindíveis à viabilidade deste processo, sem fazendo qualquer juízo de 

valor ou de facto, respeitante aos testemunhos dos associados, por uma questão de respeito 

pelos mesmos. 

 Ao longo destas últimas semanas, chegaram ao e-mail oficial da Mesa da AGA provas 

e testemunhos de Associadas que se sentiram confortáveis para partilhar as suas experiências 

menos agradáveis com o agora demissionário Presidente da Direção da AAIEP, João Bule, 

sendo essas Associadas: a Tesoureira da Direção da AAIEP, Carolina Margarido, e a vogal da 

AAIEP, Maria Curto. 

 A Comissão de Inquérito acredita que as provas apresentadas por Carolina Margarido 

não são suficientemente fortes para formular uma resposta para a acusação feita, uma vez que 

são pouco elucidativas. 

 Após o testemunho em AGA, as provas que Maria Curto havia enviado para a Mesa 

da AGA, passando a estar mais contextualizadas, fizeram sentido para a Mesa da AGA, 

levando a mesma a entender que as provas supramencionadas - e as provas que o próprio 

João Bule enviou, sobre conversas com a vogal Maria Curto -, no seu conjunto, apoiam a 

acusação e o testemunho de Maria Curto. 

 Tal como a Mesa partilhou no comunicado de 18 de fevereiro, não irá considerar 

os depoimentos que lhe foram enviados, que, para além de não apresentarem provas 
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concretas, excedem as competências desta Comissão, assim como as competências 

dos Estatutos Oficiais da AAIEP. A Comissão de Inquérito reitera, portanto que o seu 

domínio de “jurisdição” é apenas o da AAIEP, de acordo com os Estatutos Oficiais da 

AAIEP, não tendo, portanto, competências para julgar acusações mais graves que 

ultrapassem o universo da AAIEP.  

 Para concluir, as provas que nos chegaram não são suficientes para dizermos 

efetivamente se as acusações feitas a João Bule são ou não são totalmente verdadeiras, 

porém, dadas as semelhanças dos testemunhos de todas as Associadas, não podemos afirmar 

que tais acusações são mentira, visto que testemunhos de Associadas diferentes descrevem 

nas suas acusações os mesmos padrões de comportamento, do demissionário Presidente da 

Direção da AAIEP, João Bule. 

 Acreditamos, piamente, que a razão de ser deste inquérito, pauta e evidencia a razão 

de ser da Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica 

Portuguesa, na medida em que a AAIEP tem a finalidade de “Representar os estudantes do 

IEP-UCP e defender os seus interesses dentro e fora da Universidade Católica Portuguesa, 

doravante designada por UCP” (Artigo 3º – Finalidades), e por conseguinte de salvaguardar 

a integridade desta instituição, bem como de todos os seus Associados. 

 

 

Com os melhores cumprimentos a todos os Associados da AAIEP,  
 

 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Comissão de Inquérito 

 

 

 

António Valentim Domingos 

 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

 

 

Laura Guimarães 
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Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

 

 

 

Luís António Cebola 

 

 

Secretária da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

 

 

Ana Sofia Carita 


