ACTA Nº 1/2020
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniu a Direção da Associação FORGES,
Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, sob a
presidência da Vice- Presidente Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes, com a presença
da Vice-Presidente Maria da Conceição Barbosa Mendes, do Secretário Joaquim António
Belchior Mourato e dos vogais Arnaldo Brito, Vera Jacob, Conceição Rego, Olímpio Castilho e
Sirlei de Lourdes Lauxen, a fim de, conforme o previsto no art.º 24.º dos estatutos,
deliberarem sobre a substituição do Presidente, dado o pedido de renúncia por este
apresentado e, em consequência, da Vice-Presidente que assumir o cargo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assistiram também à reunião a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luísa Cerdeira, e os
membros suplentes da Direção Marcelo Bizerril, João Ferreira de Oliveira e Guaracy
Silva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo-se iniciado a reunião a Vice-Presidente Margarida Mano expôs as razões desta, que se
prendem com a renúncia apresentado pelo Presidente Paulino Fortes que provocou, de
imediato, a passagem a vogal efetivo da vogal suplente Sirlei de Lourdes Lauxen, membro
eleito seguinte na lista eleita, e da necessidade, face ao previsto no art.º 24.º dos estatutos, de
a Direção deliberar acerca da Vice-Presidente que passaria a exercer as funções de Presidente
e de se escolher um novo Vice-Presidente, tendo-se manifestado disponível para assumir o
cargo, se essa for a vontade da Direção.
Seguidamente, a Presidente da Assembleia Geral, Luísa Cerdeira, deu conta do email que
enviou aos membros dos órgãos acerca desta matéria e das razões pelas qual lhe parece que a
melhor solução passará pela escolha da Margarida Mano para Presidente e do Arnaldo Brito
para Vice-Presidente, dado aquela ser uma das associadas fundadoras e de, por isso,
acompanhar a vida da FORGES desde o seu início, tendo um melhor conhecimento de toda a
sua dinâmica, e de, quanto ao Vice-Presidente, permitir que Cabo Verde possa continuar a
dispor de um membro dali oriundo. Foi secundada por todos os intervenientes que se lhe
seguiram, designadamente pela Vice-Presidente Maria da Conceição Mendes, pelo Secretário
Joaquim Mourato, e pelos restantes vogais. O vogal Arnaldo Brito também se mostrou
disponível para assumir o cargo de Vice-Presidente.
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Colocadas à votação, estas propostas foram aprovadas por unanimidade dos presentes, pelo
que a Direção da FORGES passa a ter como Presidente Margarida Isabel Mano Tavares Simões
Lopes e como Vice-Presidente Arnaldo Jorge Mendes de Brito, este em substituição da
primeira.
E nada mais havendo a tratar foi a reunião dada por terminada, tendo-se redigido a presente
ata que, depois de lida, foi aprovada por todos os presentes.

A Presidente da Direcção
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