
                                      Ata número um  

 Aos dezassete dias do mês de dezembro reuniram-se, online, os membros da Mesa da 

Assembleia Geral dos Alunos (Mesa da AGA) cessante e os membros da Mesa da AGA 

atual. A ordem de trabalhos desta reunião é o esclarecimento de dúvidas em relação ao 

comunicado publicado pela Mesa da AGA cessante no grupo de licenciatura do Facebook 

com o objectivo de avaliar se haverá necessidade de convocar uma Assembleia Geral 

extraordinária. 

 Laura Guimarães, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos atual, inicia a 

reunião informando a Mesa da AGA cessante sobre a ordem de trabalhos da reunião.  

 Andreia Leitão, Secretária da Mesa da Assembleia Geral de Alunos cessante, 

aconselha a mesa atual a alterar os estatutos e Laura Guimarães afirma que esse é um dos 

objectivos do programa da atual Associação. Laura Guimarães solicita que os problemas 

apresentados no comunicado publicado sejam, brevemente, introduzidos e questiona a mesa 

cessante do porquê de haver necessidade de uma Assembleia Geral extraordinária.  

 Constança Simões Diogo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos 

cessante, afirma que o primeiro problema foi a Assembleia Geral de tomada de posse da 

Lista A - “Aperfeiçoar”, que teria de ser convocada cinco dias úteis antes do dia marcado. 

No dia da convocatória, João Bule envia uma mensagem a Constança Simões Diogo a 

questionar se a tomada de posse seria, efetivamente, naquele dia, pois já tinha marcado uma 

sala, ignorando os estatutos. O assunto fica resolvido, na medida em que João Bule foi 

chamado à razão e os estatutos acabaram por ser respeitados. No entanto, tendo em conta 

que João Bule tentou ultrapassar os estatutos, e esse é um problema extremamente grave, 

decidiram fazer uma advertência no comunicado publicado. 

 Andreia Leitão afirma que o comunicado teve de ser público, pois nota que João Bule 

não daria a devida importância ao assunto, se não se tivesse agido desta forma. Mais, afirma 

que este é um comportamento recorrente do mesmo, assumindo que este é um problema 

com o qual se deve ter especial atenção, na medida em que a Mesa e a Comissão Eleitoral 

são órgãos independentes, que não devem ser ultrapassados, e que o Presidente da Direção 

deve ter noção do limite da sua ação. 
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 Constança Simões Diogo ressalva que João Bule reconheceu o seu erro e que não 

teve problema em admiti-lo. Gonçalo Santos, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

de Alunos cessante, reforça que o assunto ficou resolvido. Neste momento, Laura 

Guimarães questiona qual foi, então, o motivo principal para a publicação do comunicado. 

Constança Simões Diogo afirma que sentiu que João Bule se esqueceu que ainda tinha uma 

equipa em funções e que agiu a favor da nova equipa. O segundo problema, identificado 

como o mais importante, diz respeito à aprovação do relatório de contas que tinha sido 

marcada para a Assembleia Geral da tomada de posse. Constança Simões Diogo ressalva 

que tinha consciência de que estaria a violar os estatutos, mas que esta teria sido a solução 

mais adequada e nota que tal informação está discriminada em ata e que qualquer membro 

teria tido tempo para a questionar. Ao ninguém se pronunciar de forma contrária ao que 

ficou decidido, a Assembleia Geral foi convocada com a respetiva ordem de trabalhos: 

tomada de posse da Lista A - “Aperfeiçoar” e aprovação do relatório de contas da 

Associação anterior. 

 Constança Simões Diogo afirma que João Bule questionou esta ordem de trabalhos, 

pois estaria a ir contra os estatutos, uma vez que aquela Assembleia Geral está estipulada 

para dizer apenas respeito à tomada de posse da nova Associação. Voltou a questionar as 

decisões da Mesa, falando do Professor Doutor João Carlos Espada e da má imagem que 

essa decisão daria ao IEP. Constança Simões Diogo afirma que as decisões foram tomadas 

numa reunião onde João Bule estava presente e que se haveria alguém contra essa decisão 

essa mesma pessoa teria tido tempo de apresentar uma solução antes do dia da tomada de 

posse. Consideram esta atitude como muito desagradável e afirmam que fazia sentido 

resolver todos os problemas da Associação cessante naquele dia. Constança Simões Diogo 

afirma, novamente, que tinha plena consciência de que estariam a violar os estatutos, mas 

que aquela seria a melhor solução encontrada e que qualquer pessoa teve tempo para 

levantar objeções à mesma. Andreia Leitão relembra que parou a reunião várias vezes para 

recapitular as decisões tomadas e que ninguém se opôs. 

 Gonçalo Santos afirma que as votações sobre o relatório de contas eram para 

acontecer na terceira Assembleia Geral ordinária, mas o documento só chegou à mesa pouco 

tempo antes da mesma, então não conseguiriam fazê-lo sem, com isso, violar os estatutos. 

Tudo isto está discriminado em ata. Fez-se uma nova reunião onde se decidiu que esta 
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votação aconteceria na já mencionada Assembleia Geral e, por consenso geral, tal decisão 

foi aprovada.  

 Constança Simões Diogo afirma que João Bule, várias vezes e em tom de ameaça, 

questionou a decisão da mesa afirmando que “uma pessoa da sua lista iria cair em cima da 

Constança”. 

 Gonçalo Santos nota que se esta situação tivesse sido apresentada mais cedo teria 

sido resolvida de forma mais simples, mas João Bule apenas apresentou o problema às cinco 

da tarde de dia catorze de dezembro, uma hora antes da Assembleia Geral e, portanto, 

admitiu-o como uma falta de consideração.  

 Sofia Carita, Secretária da Mesa da Assembleia Geral de Alunos atual, questiona o 

porquê de terem cedido às pressões de João Bule para alteração da ordem de trabalhos. 

Gonçalo Santos responde que, devido à pressão de João Bule e insistência na ideia de que 

tal daria má imagem ao Instituto, sentiram-se irresponsáveis em tomar essa decisão e, 

portanto, alteraram a ordem de trabalhos. Constança Simões Diogo reitera que se sentiu 

desrespeitada e concorda com Gonçalo Santos. 

 Andreia Leitão afirma que, quando a ordem de trabalhos foi decidida, assumiram que 

esta Assembleia Geral contaria só com a presença de alunos. Foram apenas informados da 

presença de pessoas externas posteriormente e afirma que se essa informação tivesse sido 

dada mais cedo, a decisão tomada poderia ter sido diferente. Afirma ainda que acha que 

João Bule instituiu tanto na alteração da ordem de trabalhos porque não queria ficar com má 

imagem perante o IEP. 

 Gonçalo Santos reitera que esta confusão poderia ter sido evitada e o problema  

poderia ter sido resolvido de forma mais simples se tivessem sido informados mais cedo do 

problema. 

 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 presentes na reunião em 

questão. 
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