COMUNICADO
A Comissão Eleitoral para as Eleições dos Órgãos Sociais Quadriénio 2017‐2021, nomeada na
Assembleia Geral da Cooperativa Portuguesa de Ensino em Angola, havida em 26 de abril último
e composta por:
‐ Miguel Augusto Marques da Costa Pereira de Andrade, sócio nº3887, Presidente
‐ Luis Manuel Pinto Ribeiro Berenguel, sócio nº4136, Secretário
‐ Fernando Artur Duarte Fernandes Carvalho, sócio nº4337, Escrutinador
Vem por este meio comunicar que nos chegou ao conhecimento haver alguns professores, que
no decurso das aulas estão a abordar os alunos sobre assuntos que não são de foro pedagógico
e/ou didático, insinuando, entre outras afirmações, que vão abandonar a escola se não houver
alterações na Direção da CPEA e/ou da Direção Pedagógica. Por outro lado, também nos chegam
notícias de difamação dos atuais Órgãos Sociais da Cooperativa, junto dos professores, e de
apelos ao voto em determinada formação que se perfila concorrente às eleições.
Uma vez que tudo isto cria um ambiente de extrema instabilidade e agitação e é contrário à ética
e ao Regulamento Eleitoral (http://www.cpea.pt/noticias/), aonde o seu Artigo 12º determina
um Período e Proibição de Campanha Eleitoral, compete‐nos desde já informar todos os
envolvidos que poderá daí advir a Impugnação do Acto Eleitoral (artigo 14º) e concorrentemente
a Anulação do Processo Eleitoral (Artigo 15º) que julgamos a ninguém interessar.
Neste sentido, apelamos que se enverede e mantenha um clima de salutar elevação e
enaltecimento do espírito cooperativista, ética e moralmente irrepreensível, baseado no bom
senso.
Relembramos que estamos a escassas semanas do final do ano letivo e estas questões fora do
âmbito pedagógico não devem interferir no normal funcionamento letivo de forma a não afetar
o rendimento e aproveitamento dos alunos da EPL.
Aproveitamos para divulgar o email criado por esta Comissão Eleitoral que está ao dispor para os
interessados formularem qualquer pedido de esclarecimento, informação e/ou denúncia e
também elogiar se for o caso – cpea.comissao.eleitoral@gmail.com .
Entretanto também fomos contatados por potenciais candidatos questionando sobre a
materialização de alguns documentos previstos no RE e discriminados como necessários na
apresentação das listas, nomeadamente os “Compromissos de honra”, que em anexo divulgamos
um exemplo que poderá ser utilizado.
Mais esclarecemos que esta Comissão Eleitoral decidiu aceitar cópias digitalizadas ou recebidas
por telecópia dos Compromissos de Honra.
Luanda, 8 de Maio de 2017

_______________________
Miguel Augusto M. C. Pereira. de Andrade

_______________________
Luis Manuel Pinto Ribeiro Berenguel

_____________________
Fernando Artur D. Fernandes de Carvalho

Anexo: Modelo de Compromisso de Honra

DECLARAÇÃO
Eu,

_______________________________________,

portador

do

CC

/

BI,

n.º_________________, válido até____/____/_____, residente em ______________________,
declaro, sob compromisso de honra, aceitar fazer parte dos Órgãos Sociais para o quadriénio
2017/2021 candidatando‐me à função de _______________________________.
Mais declaro que me comprometo a cumprir todos os deveres consignados nos Estatutos da
CPEA bem como os que decorram da legislação vigente e ainda que não me encontro em
nenhuma das seguintes situações:
a) não ter sofrido até à data de qualquer condenação por prática de atos contrários à ordem
constitucional vigente;
b) não ter sido punido com pena disciplinar mais grave do que um ano de suspensão da minha
atividade profissional;
c) não ser devedor, à CPEA, de propinas ou outras taxas em vigor.

Luanda, …. de ….. de ……

Assinatura

