
COMUNICADO INTERNO CONSELHO FISCAL E MESA DA AGA REFERENTE À INVESTIGAÇÃO A 
DECORRER 

No passado dia 08 (oito) de Fevereiro do ano 2021, foi reunido o Conselho Fiscal com o propósito de analisar 
o orçamento do Semestre de Outono e para colocar a Presidente do Conselho Fiscal (Margarida Lee) a par 
do que foi falado em reunião interna da AAIEP na passada sexta-feira dia 06 (seis) de Fevereiro de 2021. 

Nesse sentido, a presidente alertou para o facto de ter ocorrido uma confusão na atuação do inquérito, que 
pretende averiguar algumas alegações feitas nessa mesma reunião. De facto, os motivos que levaram a 
assumir que seria a Mesa a levar a cabo a "investigação" de que todos temos conhecimento, surgiram, 
logicamente, por a Mesa ser o exponente máximo da voz de todos os alunos e ter o dever de regularizar 
situações como as que alegadamente vêm a acontecer no seio da AAIEP. No entanto, a Presidente do 
Conselho Fiscal alertou para o cumprimento dos Estatutos Oficiais da AAIEP, que embora não proibam a 
Mesa de o fazer, não lhe atribuem diretamente essa função, o que, pelo contrário, acontece com o Conselho 
Fiscal (Artigo 37º a) e c)).  

Desta forma, reconhecemos o nosso erro, justificando-o pela falta de ação de qualquer um dos dois membros 
do Conselho Fiscal presentes na passada reunião da AAIEP, já que, naquele momento, era necessário que 
algum órgão independente avançasse, para garantir a máxima integridade da AAIEP e a defesa de todos os 
Associados da AAIEP.  

A Mesa mostra-se por isso, completamente disponível para cooperar com o Conselho Fiscal, confiando na 
sua imparcialidade e transparência para regularizar esta situação, reiterando a sua disponibilidade para o 
fazer a partir deste momento. Temos noção que estamos todos o trabalhar para o mesmo fim e queremos que 
a verdade venha ao de cima, seja ela qual for, punindo acusações sem fundamento e vice-versa. 

Deste modo, pretendendo sempre a cima de tudo proteger a identidade, a integridade dos acusados e dos 
acusantes, apela-se a que estes compreendam a situação e apela-se à sua disponibilidade de cooperação com 
estes dois órgãos, ao invés da colaboração inicial com apenas um. 

O Conselho Fiscal considera, no entanto, que é de extrema importância relembrar que este inquérito tem de 
ser levado a cabo da forma mais segura possível e por isso, pondera punições gerais para aqueles que, de 
alguma forma, tentem minar este processo. Não serão toleradas quaisquer: fugas de informação não 
autorizadas; partilha de informação falsa; acusações sem fundamento; partilha de conteúdo não autorizado, 
com pessoal não autorizado. 

Agradeço que os envolvidos possam contactar a Presidente do Conselho Fiscal com o seu consentimento - ou 
não consentimento - na partilha dos factos com o mesmo. 

Reiteramos, por último, que a publicação deste comunicado interno tem como principal objectivo ser 
transparente para com todos os colaboradores e ex-colaboradores da AAIEP, para que possamos conceber 
um parecer último a todos os associados e para que possa ser mantido o lema do “aperfeiçoamento” que, 
com tanto orgulho, jurámos proteger quando aceitámos este cargo. 

Agradeço o tempo e o transtorno causado, 
Margarida Lee 
(Presidente do Conselho Fiscal 




