
                                        Ata número seis 

 Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um reuniram-se, online, a 

Mesa da Assembleia Geral de Alunos (Mesa da AGA) e o Conselho Fiscal (CF) da 

Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos (AAIEP). A ordem de trabalhos 

desta reunião é discussão/partilha de informações sobre o processo de investigação a 

decorrer face às acusações em relação ao Presidente da AAIEP, João Bule, a e decisão do 

formato de ação. 

 Margarida Lee, Presidente do Conselho Fiscal, afirma que enviou o comunicado da à 

ex-vogal da AAIEP, Catarina Lopes, e que a mesma ficou de lhe enviar os testemunhos para 

justificar as suas acusações. Afirma que o mesmo aconteceu com a AAIEP, mas que não 

obteve resposta de nenhum dos envolvidos. Laura Guimarães, Presidente da Mesa da AGA, 

contextualizou Margarida Lee em relação às passadas reuniões, já que são importantes para 

o esclarecimento desta situação. Garantiu-se a confidencialidade e imparcialidade de ambos 

os órgãos ao longo deste processo, reforçando que penalizações ocorrerão tanto para o 

acusado, caso se verificarem as acusações, como para quem acusa sem fundamento. 

 Foram apresentadas algumas provas já enviadas para o e-mail da Mesa da AGA ao 

CF, já que o processo tinha sido iniciado apenas com a Mesa da AGA, por lapso da mesma. 

Laura Guimarães relembra que há um prazo dado para a resolução da conta bancária e que o 

não cumprimento de prazos atrasa o trabalho de outros órgãos, notando que esta é uma falha 

que deve ser evitada, não a dirigindo para o Conselho Fiscal. 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes na 

reunião. 
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