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Plano de Actividades 2020 
Aprovado na Assembleia Geral de 7 de março de 2020 

 

Pretende-se que o ano de 2020 seja um ano de transição na tipologia de actividades a 

serem desenvolvidas pela PASC. Neste sentido, iremos priorizar iniciativas que possam 

ter continuidade temporal e sempre que possível possam ser realizadas 

descentralizadamente.  

Não obstante, poderem surgir outras acções de execução rápida não contempladas neste 

plano, elegemos como objectivo para 2020 a realização das seguintes actividades:  

 

1. Conferência anual da PASC-CC, decorrerá em Outubro, dia a confirmar, e em 

principio no salão do Museu dos Coches em Lisboa. Este ano, o tema da conferência 

será “Sociedade Civil e Populismo” por entendermos que é um fenómeno social 

em ascendência e sobre o qual existe uma grande necessidade de esclarecer a 

sociedade sobre as diversas formas com que os cidadãos são confrontados no seu 

dia-á-dia.  

2. Tertúlias/Debates a serem realizados em 2020: 

2.1.  Economia e Ambiente; 

2.2. Portugal e a Gestão da água: que futuro? Está assegurado que esta actividade 

será realizada em Beja, Lisboa e noutro local ainda a definir; 

2.3. Entidades do Setor Não Lucrativo - Enquadramento e Questões Atuais da 

Contabilidade e Fiscalidade. – Esta é uma acção de capacitação para todas as 

Associações e realizar-se-á dia 8 de Abril; 

 

3. Actividades plurianuais para os quais tentaremos interagir com a “Academia” e que 

eventualmente permita contribuir para a certificação de profissionais de ensino. 

Estas actividades, poderão ser agrupadas numa acção global e descentralizada e cujo 

planeamento será inicializado em 2020 mas o seu início poderá ser reagendado para 

2021: 

3.1. O futuro da Educação; 

3.2. O futuro da Saúde; 

3.3. Serviço Cívico/Militar Obrigatório; 
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3.4. Responsabilidade Social; 

3.5. Alterações Climáticas; 

3.6. Sustentabilidade; 

3.7. Cidadania (incluindo “O Valor do Voluntariado” entre outros); 

3.8. Outras atividades a serem propostas e assumidas pelos associados 

 

4. Dar seguimento e continuidade às actividades no âmbito dos clusters estratégicos 

identificados pela PASC-CC: 

4.1. Cidadania, a ser desenvolvida em articulação com o programa descrito no ponto 

número três deste documento; 

4.2. Administração Pública: 

4.2.1. Conferência “Cidadania e Futuro do Jornalismo”, organizada em 

colaboração com a Associação Portuguesa de Imprensa e integrada nas 

comemorações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e da Semana 

Mundial de Administração Aberta. Agendada para dia 6 de Maio à tarde; 

4.2.2. Conferência “O Papel das Tecnologias no Combate à Corrupção”, 

organizada em colaboração com a APDSI e integrada nas comemorações 

da Semana Mundial de Administração Aberta. Agendada para dia 8 de 

Maio à tarde; 

4.3. MAR, apoiando o grupo EcoMar XXI e desenvolvendo em parceria acções 

quando se justifique; 

4.4. Ordenamento do Território: 

4.4.1. Conferência “Revitalização do Território: O papel da remuneração dos 

serviços dos ecossistemas”, organizada em colaboração com a Acréscimo e 

agendado para dia 21 de Maio à tarde na Assembleia da República. 

 

5. Dar início ao processo de promoção junto dos poderes legislativos do conceito de 

ONGC e propor o articulado de um diploma estatutário para o efeito, na forma de 

Lei.  


