
 
 

18 de fevereiro de 2021 

Caros Associados da AAIEP,  

 

Como é do conhecimento de todos, a Comissão de Inquérito vai lançar um             

parecer nos próximos dias acerca dos resultados da investigação que tem vindo a             

decorrer nas últimas semanas em relação ao atual Presidente da Direção da AAIEP,             

João Bule. Queremos, contudo, informar que tal parecer não vai debruçar-se sob            

acusações feitas no decorrer da AGA Ordinária de ontem, ou que tenham chegado à              

Comissão de Inquérito e que excedam as nossas competências, ou seja, o nosso             

parecer final, sem qualquer laço vinculativo, relativamente ao processo de exoneração           

do Presidente da Direção da AAIEP vai focar-se nos assuntos que concernem a             

AAIEP e o seu bom funcionamento. 

Somos solidários e agradecemos a todos os que confiaram em nós para vos             

ajudar e apoiar, porém, não temos competência para julgar acusações que vão para             

além da AAIEP e que possam ser de cariz criminal. Mais, não queremos ser              

informados de mais acusações que devem ser levadas a cabo por entidades muito             

superiores a meros alunos que, tal e qual como vós, poder nenhum têm para tecer               

considerações ou punir qualquer acusado. A Comissão de Inquérito funciona apenas           

de acordo com os Estatutos Oficiais da AAIEP, não podendo julgar qualquer acusação             

que necessite de outro tipo de legislação.  

Reiteramos que esta investigação começou com o objetivo de cumprir com           

Estatutos Oficiais da AAIEP, onde está disposto que o dever do Conselho Fiscal e da               

Mesa da Assembleia Geral de Alunos é fiscalizar e fazer cumprir com os mesmos e               



lamentamos se alguma vez demos a entender que acusações de cariz superior a este              

pudessem ser averiguados por nós.  

Agradecemos a compreensão de todos os Associados da AAIEP e esperamos           

ver esta situação regularizada o mais rapidamente possível para o bem de todos. Não              

obstante esta situação, e após encerrada a mesma, a Mesa da Assembleia Geral de              

Alunos e o Conselho Fiscal da AAIEP continuam empenhados em salvaguardar os            

Estatutos Oficiais da AAIEP e os Associados da mesma - sempre no domínio da              

AAIEP -, e, como tal, continuaremos a juntar os nossos melhores esforços para             

desempenhar da melhor forma possível os cargos que nos foram confiados por vós e              

os quais prezamos tanto. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Comissão de Inquérito 

 

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

 

António Valentim Domingos 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

Laura Guimarães 

 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

Luís António Cebola 

 



Secretária da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

 

Ana Sofia Carita 

 

 

 

 
 


