
Reunião AAIEP (05/02/2021) 
 
 

Ordem dos Trabalhos: 
 

→ Balanço geral do inicio do nosso mandato 

→ Informação sobre reunião com a 

→ Apresentação de novos elementos da associação 

→ Iniciativa Direita ou Direitas 

→ Outros assuntos 
 

 
1. Balanço Geral do Trabalho Realizado no nosso Mandato: 

 
Balanço positivo adesão à FAL, jornal, voluntariado, conversa presidenciais, entre outras de 
igual importância. 
 
Agradecimento do Presidente (João Bule) a todo os membros que puderam fazer todas 
estas iniciativas positivas e a adesão às mesmas significativas. 
 
Vice Presidente (Beatriz Vieira), fala do projeto de voluntariado e dos progressos que estão 
a ocorrer, inclusive alguns teasers daquilo que irá haver brevemente inclusive uma iniciativa 
que irá ocorrer relacionada com a camara municipal de cascais. 
 
Relativamente ao jornal, tudo está a correr bem e a adesão é significativa, a próxima edição 
irá sair brevemente, esta irá contar com novos redatores, o que é extremamente positivo. 
Esta próxima edição irá ser lançada na segunda-feira. 
 

2. Reunião com a Reitoria: 
 
A última reunião foi a com mais sucesso, a senhora reitora ouviu-nos e ajudou-nos até 
relativamente ao financiamento por associado (1€ por cada associado), o que é sempre uma 
ajuda para a associação e para futuras associações. Sendo um mandato onde não existem 
tantas despesas, podemos investir para futuras associações e acabar com um saldo positivo, 
o que é sempre vantajoso. 
 
Há um apoio monetário devido ao COVID, que está no site. Este é gratuito e ajuda a 
amortizar as propinas e despesas de maior dimensão. Este apoio irá continuar neste 
segundo estado de emergência e futuramente testes de COVID gratuitos irão continuar 
assim que fizer sentido os mesmos ocorrerem, quando houverem alunos a ir fisicamente ao 
campus. Não irão baixar as propinas mas este apoio estará disponível a quem necessitar do 
mesmo, o valor do apoio dependerá de caso para caso. 
 
 
 
 



3. Questão dos Novos Membros: 
 
O membro Afonso Fidanza irá sair da AAIEP, devido ao facto de ter acabado o curso. Um 
novo membro irá entrar, não estando ainda presente na reunião o novo membro. O 
associado em questão que tomará o lugar do Afonso Fidanza será a Matilde Campos. 
 
Embora a Matilde tenha sido a única candidatura e após a devida entrevista provou que 
seria correta para a posição em questão. 
 
Relativamente ao projeto dos “Study Partners”, quanto maior a ajuda melhor, logo dois dos 
nossos membros Maria Salomé e Sofia Muñoz irão se juntar à Matilde Campos, criando uma 
equipa de entreajuda e ficando as 3 no projeto. Ficando a Matilde Campos com o cargo que 
pertencia ao Afonso Fidanza. 
 

4. Direita e Direitas: 
 
Projeto apenas da AAIEP, com o objetivo de falar sobre questões do estado da direita em 
Portugal. Iremos chamar os 4 presidentes de cada “partido de direita” em Portugal. Dia 5 de 
março às 17:00 com alguns professores, como o Prof. Miguel Morgado. André Ventura, 
presidente do Chega já está encaminhado enquanto os outros ainda estão por confirmar. O 
Dr. Rui Rio seria supostamente o primeiro mas visto que o mesmo ainda não está 
confirmado, gostaríamos de o passar para último. Este projeto tem como objetivo incluir 
todos, inclusive membros fora da associação. 
 

5. Apresentação do novo Membro: 
 
Apresentação da Matilde Campos. Foi a única candidata mas passou na mesma por um 
processo de entrevistas e de conversa com membros da associação como um dos nossos 
Vices Luís Simas. Aceitou a posição com o objetivo de auxiliar o projeto “Study Partner”. 
 

6. Intervenção da Mesa: 
 
A Mesa está numa fase de revisão de estatutos e o processo de mudança dos mesmos está  
com bom rumo. Antes de ir a AG juntaram 2 membros, Tiago Coelho, João Quaresma e o 
Rodrigo Leitão para ajudar e dar as suas opiniões relativamente aos estatutos. Dia 7 de 
Fevereiro irá ocorrer uma AG extraordinária e irá existir um numero mínimo de 143 pessoas 
em audiência para ocorrer uma votação legitima. 
 
De modo a conseguirmos essa mesma audiência seria importante publicitar a AG e explicar 
o propósito da mesma, assim como apelar ao voto sendo a maioria de 2/3 essencial. 
Publicações como no site da AAIEP seriam de grande importância, assim como o maior 
numero anúncios e de publicitação. 
 
Este problema envolvendo os estatutos ocorre desde 2017. Queríamos reunir voluntários 
para ajudar neste processo, sendo toda a ajuda bem-vinda. O envio de mensagens 
individuais seria também uma boa maneira de partilhar esta AG. 
 



Uma entrevista sobre os estatutos de um vogal para os membros da Mesa seria também 
uma ideia a ter em consideração para chamar à atenção a este problema. É essencial apelar 
à mesma. 
 
A Presidente da Mesa dá enfâse à gravidade da situação e chama à atenção a função da 
proteção para com qualquer associado e conclui que irá investigar. Caso as acusações sejam 
verdade o próprio Presidente da AAIEP João Bule poderá ser excluído da AAIEP. 
 
Seguidamente apresenta os vários passos da investigação e possível exoneração. 
 

7. Conselho Fiscal: 
 
Sem nada em especifico a acrescentar, oferecem a sua ajuda para com a Mesa e a sua 
disposição. Aproveitam para dizer que estão entusiasmados para trabalhar com o novo 
membro da AAIEP. 
 

8. Intervenção da Catarina Lopes: 
 
Assistiu a tudo e acha que estes projetos que foram mencionados irão ter imenso sucesso. 
Contudo há uma situação grave que se passa nesta associação. Uma serie de episódios 
vergonhosos, segundo a Vogal de Marketing. Fala de como o Presidente conta histórias e 
fala mal sobre os vários membros. Fala de toxicidade entre membros inclusive e em especial 
para com o Presidente. 
 
Seguiram-se assuntos que não têm sentido explicitar em ata, inclusive acusações 
especificamente para com o Presidente. 
 
Seguidamente a mesma diz que irá apresentar a sua carta de demissão. 
 
De seguida a nossa presidente de Mesa especificou o que se passou na reunião anterior, 
perante toda a AAIEP. A Vogal de Marketing defendeu-se e desmentiu aquilo que a nossa 
Presidente de Mesa explicou sendo que muitos estiveram lá e muitos experienciaram 
aquelas mesmas palavras. 
 
Foi explicado à mesma Vogal de Marketing, que o objetivo da reunião era apenas resolver 
as coisas e ouvir o lado da mesma relativamente ao assunto dos posts apagados. 
 
Como último comunicado salienta que na campanha e no inicio da AAIEP, foi uma prazer 
trabalhar connosco. Agradeceu à Beatriz Vieira por lhe ter introduzido o “bichinho” da 
AAIEP e o entusiasmo que a trouxe até aqui. 
 
Acusa que o Presidente a tenha difamado em termos profissionais e pessoais. A mesma irá 
apresentar provas à Mesa. 
 
 
 
 



9. Intervenção da Catarina Nabais: 
 
Falou da honestidade e de como a intervenção da mesma não é especificamente uma 
intervenção feita com alegria. Fala de como o seu desempenho revelou não ser o mais 
espectável. Fala de como a sua vida foi deturpada pelo próprio Presidente da AAIEP. 
Explicita demasiados casos deste tipo no curto período de tempo no qual se encontra na 
AAIEP. 
 
Diz que a sua ajuda irá continuar na AAIEP e que irá apresentar um projeto brevemente com 
a ajuda da Cristiana. 
 

10. Intervenção da Cristiana Pinto: 
 
Faz das palavras da Catarina Nabais as suas. Agradece o trabalho da Catarina Lopes e felicita 
os projetos que irão ser desenvolvidos pela AAIEP. Falou de como a sua presença na AAIEP 
não tem sido valorizada especialmente em iniciativas como a iniciativa “Direita das 
Direitas”, onde a sua ajuda poderia ser de valor, fazendo as duas parte das de juventudes 
partidárias. 
 
Foram explicitados rumores sobre membros da direção terem apoiado a sua demissão, 
sendo que o mesmo nunca aconteceu. 
 

11. Intervenção do Presidente João Bule: 
 
Falou do processo de demissões e das várias acusações que foram feitas. Após conversas 
entre o Presidente e os devidos membros, compreendemos que a falta de comunicação é 
extrema, havendo discursos diferentes de pessoas diferentes e discursos onde as emoções 
estão claramente à flor da pele. 
 
Fala da diferença entre o João Bule Presidente da AAIEP e o João Bule pessoa fora do IEP. 
Pede que as devidas provas às acusações feitas sejam apresentadas à Mesa como 
Assembleia Geral da AAIEP, essa é uma das suas funções. 
 
No fim desta conversa dá enfâse a que as mesmas especificações e “provas” sejam 
partilhadas com a Mesa da AAIEP. 
 
A situação em questão será investigada pela Mesa e as consequências serão apresentadas 
após uma decisão seja tomada com as devidas provas e factos expostos. 
 

 
05/02/2021. 
Secretária-Geral da AAIEP, 
Inês Santareno. 

 
 
 


