
Barcelona, 12 Fevereiro de 2021 
Margarida Jackson Lee 
A todos os associados da AAIEP 

Comunicado 
Regras para a investigação a decorrer 

Tendo em conta a investigação em curso, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia 

Geral gostariam de informar os associados do calendário e processo de inquérito que se irá 

realizar. 

REGRAS GERAIS: 

- Qualquer fuga de informação não será tolerada. 

- As consequências serão aplicadas tanto ao acusado, se se provar verdade, como ao 

acusante, se as suas provas forem infundamentadas. 

- Quaisquer conversas alheias ao próprio e/ou descontextualizadas não serão aceites. 

CALENDÁRIO: 

- Estas regras serão expostas e relidas no dia 17 de Fevereiro de 2021, durante a RGA 

extraordinária e após a apresentação das mesmas, todos os associados que queiram de 

alguma forma participar na investigação com provas, denúncias, devem pronunciar-se por 

email para mesaaga.aaiep@gmail.com ou conselho.fiscal.aaiep@gmail.com com todas essas 

informações, e disponibilidade para uma conversa posterior com a Mesa e o Conselho 

Fiscal. Terão 3 dias úteis após a RGA extraordinária para o fazer. 

- A Comissão do inquérito marcará uma reunião com cada um dos acusantes em que 

estes terão 10 minutos (no máximo) para expôr a sua denúncia e 5 minutos adicionais para 

apresentação de provas. 

- Nos 5 dias úteis seguintes, a comissão investigadora emitirá um parecer sobre os factos 

recolhidos em que considerarão os envolvidos como culpados, culpados parcialmente ou 

não culpados 
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- Reitera-se que, independentemente da opinião desta Comissão, o parecer final está 

sempre entregue aos associados que, segundo os Estatutos Oficiais da AAIEP, com iniciativa 

de um terço do total de associados (143 assinaturas), poderão incutir a Mesa de convocar 

uma RGA extraordinária de exoneração (Artigo 11º, Alínea 4). 

Cordialmente, 

Margarida Lee 

(Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Comissão de Investigação)
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