
Reunião AAIEP (Direção + Mesa + Catarina Lopes): 
 
MEMBROS PRESENTES EM REUNIÃO: 
 
Direção: 

→ João Felipe Bule 

→ Luís Simas 

→ Beatriz Vieira 

→ Carolina Margarido 

→ Inês Santareno 
 
Mesa: 

→ Laura Guimarães 

→ António Cebola 

→ Sofia Carita 
 
Tema da Reunião: Conversa sobre algumas disputas e conflitos entre AAIEP e a Vogal de 
Marketing da AAIEP, Catarina Lopes. 
 
A direção achou por bem convocar esta reunião de modo a perpetuar um ambiente seguro 
e de produtividade na associação, como uma unidade. A Mesa juntou-se à reunião por se 
tratar de um assunto que trata a totalidade da AAIEP. 
 
Após a vogal de marketing ter entrado em reunião criticou o facto de a mesa estar presente 
sendo que segundo os estatutos a mesma tem todo o direito de estar presente. A reunião 
foi convocada com o objetivo de rever algumas acusações da vogal de marketing perante o 
resto da associação. Aparentemente foram apagados alguns posts da conta do canva e a 
Catarina Lopes, vogal de marketing, suspeitou e acusou a associação de ter apagado esses 
mesmos posts de forma deliberada. 
 
Antes da reunião sequer se iniciar, após uma breve troca de palavras a reunião foi 
interrompida pelo pai da Catarina Lopes (Vogal de Marketing), e a mesma saiu da reunião, 
sendo o restante da msma especificada em ata. 
 
A nossa presidente de mesa, Laura Guimarães, comentou que segundo os estatutos a mesa 
tem o direito de estar presente em qualquer reunião da AAIEP, especialmente depois de 
uma acusação desta natureza. 
 
Após poucas palavras trocadas, a vogal de marketing, desligou a câmara, e de seguida o pai 
da mesma falou em nome dela em defesa da filha e acusou os membros presentes de 
marcarem uma reunião não formal e tratarem a mesma de como uma reunião formal. Após 
tudo isto houveram alguns insultos e ameaças do mesmo pai da vogal de marketing para 
com o resto da AAIEP presente. Alguns dos insultos insinuavam sucessiva ação jurídica por 
parte do pai da atual Vogal de Marketing, relativamente ao Presidente (João Bule) e à 
própria AAIEP. 
 



De seguida a nossa presidente de mesa, explicou novamente com toda a educação que esta 
era uma reunião marcada e aceite pela vogal de marketing, e que a mesa tem o direito a 
estar presente em qualquer reunião, assim como está especificado nos estatutos. 
 
O pai da vogal de marketing acabou por não nos deixar continuar o diálogo, e acabou por 
encerrar a reunião com a mesma vogal de marketing, saindo de seguida da sessão de zoom. 
 
A reunião continuou com choque dos vários membros presentes, após tudo isto. 
 
De seguida a nossa presidente de mesa Laura Guimarães perguntou-nos quem tinha acesso 
à conta do canva em questão. Como membro da direção e chefe do Departamento de 
Marketing a nossa Secretária-Geral tem acesso à mesma conta, assim como outros 
membros da AAIEP, mas não teria qualquer interesse em apagar o que quer que fosse, 
assim como nenhum outro membro teria. Foram feitas, seguidamente, perguntas 
individuais pela nossa presidente de mesa (Laura Guimarães) para tirar qualquer tipo de 
dúvidas relativamente à questão do desaparecimento dos documentos do canva. 
 
Foi feita a seguinte pergunta a cada um dos membros: “É possível que a acusação da 
Catarina Lopes seja verdadeira, e que tenhas apagado, mesmo que tenha sido sem querer, 
algum post da página do canva?”. 
 
De seguida cada membro presente respondeu e especificou que não o fez, e que o mesmo 
não poderia ter acontecido em ocasião alguma. 
 
De seguida concordámos que a demissão da mesma será inevitável, e que o ambiente de 
trabalho não é produtivo e que não beneficia nada nem ninguém.  A Mesa saiu da reunião e 
a direção ficou a debater o que fazer a seguir. 
 
O Presidente, João Bule, perguntou a cada membro da direção a opinião sobre o que cada 
um achava que deveria ser feito em relação à permanência da mesma na AAIEP. 
Todos os membros concordam que a mesma não deverá manter-se na AAIEP. A nossa 
Tesoureira (Carolina Margarido) e a nossa Secretária Geral (Inês Santareno) concordam que 
a mesma deve ser demitida. Os nosso Vices (Beatriz Vieira e Luís Simas) ponderam esperar 
pela sua demissão e que a mesma saia pelo seu próprio pé, de modo a evitar mais conflito 
entre a AAIEP e a Vogal de Marketing, Catarina Lopes. 
 
De seguida o nosso Presidente (João Bule) falou, defendendo a possibilidade de haverem 
repressões independentemente daquilo que façamos e da maneira como iremos agir, sendo 
possível que a mesma Vogal não se demita. A direção decidiu por unanimidade que no caso 
da atual Vogal de Marketing não se demitir serem tomadas atitudes. Iremos refletir 
individualmente e em conjunto sobre a melhor solução para o futuro AAIEP. 
 

 
04/02/2021 
Secretária Geral, 
Inês Santareno.  

 


