
COMUNICADO 
19 de fevereiro de 2021 

 

Estimados Associados, 

 Após demissão do Presidente da Direção da Associação Académica do 

Instituto de Estudos Políticos (AAIEP), João Filipe Carinhas Bule -- oficializada 

ontem à noite, por meio de uma carta remetida pelo mesmo --, o núcleo da Direção 

reuniu-se, hoje1, pelas dez horas.  Esta reunião contou, de igual modo, com a 

presença dos órgãos independentes da AAIEP, a saber, Mesa da Assembleia Geral de 

Alunos e o Conselho Fiscal. A ordem de trabalhos cingiu-se à providência, 

endereçada à Direção, dos artigos estatutários oficiais da AAIEP, considerados pela 

MAG como pertinentes e/ou necessários ao melhor e mais transparente 

procedimento de transição que segue a demissão do Presidente. É precisamente 

desta reunião que subjaz o que, agora, Vos dou conhecimento. 

Artigo 26º - Cessação de funções 

2. A cessação de funções por parte do Presidente implica a sua substituição 

imediata pelo Vice-Presidente. 

 
 Atendendo à alínea 2 do artigo 26º, os Vice-Presidentes Beatriz Correia Matos 

de Ferreira Vieira e Luís Miguel Simas, chegaram, por mútuo acordo e unanimidade, 

estabelecido no primeiro momento diálogo entre si, à conclusão de que seria a Vice-

Presidente, Beatriz Vieira, a mandatada para, conforme disposto na alínea 2 do 

artigo 26º, assumir funções como Presidente da AAIEP, com efeito imediato. 

 Desta forma, procedemos com o cumprimento da alínea 4.a. do artigo 26º e 

com as alíneas 2, 3 e 4 do artigo 24º: 

Artigo 26º - Cessação de funções 

4. A cessação de funções por parte de um Membro da Direção mencionado no ponto 

3 do presente artigo implica a eleição para o cargo de um associado, indicado pelo 

Presidente, por maioria dos vogais da Direção, com consentimento de todos os Vice-
Presidentes. 

 
1 A ata da reunião de hoje irá ser disponibilizada no nosso site entre o dia de hoje 19 de fevereiro, e 
amanhã, dia 20 de fevereiro. 



a. No caso do lugar de Vice-Presidente ficar vago devido à ascensão do Vice-

Presidente a Presidente, o novo Presidente indica um ou mais Vice-

Presidentes de entre os restantes membros da Direção, sem haver lugar a 

eleição, tomando aqueles posse na reunião seguinte da Direção. 
 

Artigo 24º - Definição, composição, regimento e reunião 

2. A Direção é composta por um número mínimo de cinco membros e um número 
máximo de quinze membros. 

3. Na direção haverá obrigatoriamente um Presidente, pelo menos um Vice-

Presidente, um Tesoureiro e um Secretário-Geral. 

 

 Assim, tendo em mente o cumprimento dos estatutos, a reorganização do 
núcleo da Direção é o seguinte: 

• Presidente – Beatriz Vieira 

• Vice-Presidente – Luís Miguel Simas 

• Vice-Presidente – Carolina Margarido 

• Tesoureira – Inês Santareno 

• Secretária-Geral – Sofia Muñoz 

 De notar que Beatriz Vieira ascende de Vice-Presidente para Presidente, Luís 

Miguel Simas mantém o seu cargo, Carolina Margarido ascende de Tesoureira para 

Vice-Presidente, Inês Santareno ascende de Secretária Geral para Tesoureira, e Sofia 

Muñoz ascende de Vogal de Comunicação e Integração para Secretária-Geral.  

 A composição total da Direção é a seguinte: 

• Comunicação e Integração: Maria Salomé Curto 

• Departamento Cultural: Cristiana Pinto e Daniel Carrapato  

• Departamento de Marketing: Britney Goncalves e Bruno Lencastre 

• Departamento de Apoio ao Aluno: Matilde Campos 

• Representante do 1º Ano da Licenciatura: Catarina Nabais 

• Representantes de Mestrado e Doutoramento: Catarina Caria e Patrícia Vaz  

Segundo a alínea 4 do artigo 24º e alínea 2 do artigo 27º: 

Artigo 24º - Definição, composição, regimento e reunião 

4. O número de membros da Direção terá sempre que ser ímpar. 

 

 



Artigo 27º - Presidente 

2. Ao Presidente cabe nomear um associado para preencher qualquer lugar vago 
na Direção e empossá-lo na reunião seguinte da Direção. 

 

 Neste momento somos 14 membros da Direção, sendo este um número par 

e, portanto, não está de acordo com os estatutos. A Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral de Alunos alertou para a necessidade de regularizar a situação o 

mais brevemente possível. Como tal, iremos agir em concordância com os estatutos 

e adicionar um membro à Direção. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Segundo sei, os recentes acontecimentos que tiveram lugar no seio da AAIEP 

são de uma imparidade nunca antes vista na história desta Associação. “Tempos 

excepcionais exigem medidas excepcionais”. É com base nesta premissa que 

decidimos, eu e a Beatriz Vieira, encetar um diálogo, também ele, nunca antes 

iniciado: “Quem deverá suceder?”. 

 Para mim, pessoalmente, a escolha sempre me pareceu evidente. Poucas 

pessoas há, nesta casa, que mais tenham dado o corpo e o espírito às causas que 

melhor defendem o superior interesse dos nossos alunos -- de uma forma pura e 

verdadeira --, que não a Beatriz.  

 Assim que recebemos a comunicação oficial do presidente demissionário, 

reunimos imediatamente os dois (vice-presidentes), tendo dito à Beatriz 

exatamente o que agora partilho convosco, porque merecem saber. Muitos heróis 

(ou heroínas, neste caso) nascem da circunstância que os escolhe, mas por sempre 

terem sabido fazer as escolhas certas. Esta vice-presidente que agora segura o leme, 

provavelmente nunca quis ser comandante do barco. Porém, talvez por isso, e por 

todo o trabalho que desempenhou ao tentar levá-lo a rumo certo, o mereça. Conta 

com todo o meu apoio, institucional e pessoal, porque assim o fez por merecer. 

Obrigado aos associados que nos elegeram, e obrigado, Beatriz, por teres a 

coragem de assumir a honrosa tarefa de continuar o bom desempenho que, em 

equipa, havíamos iniciado, e jurámos concluir, até ao final dos nossos mandatos.  

 

Um Abraço a Todos os que nunca desistem de (se) Aperfeiçoar, 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



Tendo já documentado todas as formalidades necessárias para a transição, 

irei, se me permitem, dirigir-Vos algumas palavras, já enquanto Presidente da 
AAIEP. 

 Sei que os últimos meses foram atribulados e que passamos por uma fase 

difícil como associados. No entanto, a equipa maravilhosa que vos apresento nunca 

deixou de trabalhar, nem nunca deixou de se empenhar neste projeto para o qual foi 
eleita.  

 Reconheço que a minha transição para este cargo de grande importância 

acontece numa altura incerta e confusa. Quero garantir que me conduzirei com a 

máxima transparência e humildade, e dizer-Vos que esta não é uma posição que 

tomo com leveza. De mim, podem esperar uma representante da harmonia, do 

trabalho, do empenho e da compaixão. Irei sempre respeitar todos os associados e 

os nossos Órgãos. Irei focar-me, no que é esperado de mim, fazer cumprir e 
respeitar, e tentar ir um pouco mais além por Vocês, por Nós.  

 Em mim, têm alguém em quem podem confiar, alguém que irá tomar nota de 

todas as críticas construtivas, alguém que quer encontrar soluções conjuntas para 

os problemas. 

         Yours, Beatriz Vieira 

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” 

― Winston S. Churchill 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


