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Relatório das atividades da PASC-CC de 2019 

 

 

 
3ª Conferência Anual da PASC – Casa da Cidadania “Democracia e Cidadania - Encontros e 
desencontros” 

A 26 de Fevereiro, entre as 14:30 e as 17:30, realizou-se na Sala do Senado da Assembleia 
da República, um encontro ao mais alto nível entre a Casa da Cidadania e a Casa da 
Democracia. Nesta conferencia pretendeu-se analisar as relações entre a Cidadania (ou a 
falta dela) e os riscos do populismo, assim como debater o papel, a importância e as 
fragilidades da Sociedade Civil na suas relações com os Poderes Públicos e os Órgãos de 
Soberania.  

A abertura esteve a cargo de Jorge Lacão – Vice-Presidente da Assembleia da República, 
Luís Vidigal, Presidente da Direção da PASC-CC e terminou com uma mensagem gravada 
do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. 

O 1º Painel – A perspetiva da Casa da Cidadania  e constituiu num debate entre 
perspectivas cívicas e académicas sobre a forma como se acompanham, se dinamizam e 
se intervém ativamente de forma orgânica ou inorgânica em torno das grandes causas da 
sociedade portuguesa, foi moderado por Nuno Pacheco, Diretor do jornal Público e 
contou com a participação de Luís Osório, Escritor e Jornalista, Manuel Arriaga, do 
“Fórum dos Cidadãos” e Professor da New York University, Marlene Marques, Presidente 
do GEOTA, Mendo Henriques, Professor Universitário UCP, Rodolfo Franco do 
Movimento “Vizinhos de Lisboa” e Tiago Mota Saraiva – Arquiteto e militante de várias 
causas cívicas. 

O 2º Painel – A perspetiva da *Casa da Democracia” integrou representantes dos vários 
grupos parlamentares e constituiu um debate sobre a forma como os vários partidos e as 
comissões parlamentares acompanham e procuram responder aos movimentos sociais e 
às iniciativas orgânicas e inorgânicas da sociedade portuguesa, foi moderado por Luís 
Vidigal e contou com a participação de Carlos Abreu Amorim, Deputado do PSD, Pedro 
Delgado Alves, Deputado do PS, Vânia Dias da Silva , Deputada do CDS-PP, António Filipe 
– Deputado do PCP e José Luís Ferreira, Deputado do Partido Ecologista “Os Verdes”. 

No encerramento foi entregue o Prémio Cidadania 2019 à ASTA – Associação Sócio 
Terapêutica de Almeida e foi atribuída uma Menção especial do Júri a Miguel Duarte, 
pelo resgate de emigrantes no Mediterrâneo. 

Esta conferência contou com 120 participantes na audiência 

 

Workshop “Administração Aberta - Um desafio para o Estado e para a Sociedade” 
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A 13 de Março, entre as 09:30 e as 13:00, no Palácio Foz em Lisboa, a PASC-CC, enquanto 
parceiro da Rede Nacional da Administração Aberta, em colaboração com a APDSI e a 
AMA, realizou este Workshop com o objetivo de estimular o debate construtivo entre as 
instituições públicas e representantes da sociedade civil, juntando um grupo de 
especialistas e interessados no desenvolvimento de uma administração pública cada vez 
mais aberta, transparente, responsável, inclusiva e centrada no cidadão. Os trabalhos 
desenvolveram-se em cinco mesas temáticas de debate, partilhando conclusões e 
propostas concretas para a ação. 

Depois da abertura a cargo de Luís Vidigal, Presidente da Direção da PASC-CC,  Helena 
Monteiro, Presidente da APDSI e Sara Carrasqueiro – Vogal da Agência para a 
Modernização Administrativa, os trabalhos desenvolveram-se em cinco mesas de 
trabalho em torno dos seguintes temas: 1 - Transparência / Dados Abertos, sob a 
coordenação de Tiago de Melo Cartaxo da NOVA – Cidades UNL; 2 – Accountability, sob a 
coordenação de Luís Viana da UniLEO; 3 – Participação pública, sob a coordenação de 
Filipe Montargil da ESCS ( IPL; 4 – inclusão digital, sob a coordenação de Etelberto Costa 
da APDSI e APG; 5 – Governance centrada no cidadão, sob a coordenação de Ana Maria 
Evans ADVANCE-ISEG. 

O encerramento esteve a cargo de Luís Vidigal, de Sara Carrasqueiro e de Luís Goes 
Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. 

Esta iniciativa contou com 58 participantes 

 

Tertúlia-Debate “Administração Aberta - Suas Implicações para a Luta contra a Corrupção” 

A 15 de Março, entre as 16:30 e as 19:30, na Associação dos Pupilos do Exército, a PASC-
CC, enquanto parceiro da Rede Nacional da Administração Aberta, pretendeu, com esta 
Tertúlia aberta à sociedade, estimular o debate construtivo entre as instituições públicas 
e representantes da sociedade civil, juntando especialistas e interessados no 
desenvolvimento de uma administração pública cada vez mais aberta, transparente, 
responsável, inclusiva e centrada no cidadão. 

Depois da abertura a cargo de Fernando Pires, Presidente da Associação dos Pupilos do 
Exército, Luís Vidigal, Presidente da Direção da PASC e Filipa Fixe – Vogal da Direção da 
APDSI, João Paulo Batalha, Presidente da Transparência e Integridade, fez uma 
intervenção sobre as Implicações para a Luta contra a Corrupção e a Cláudia Barroso da 
Agência para a Modernização Administrativa, fez a apresentação da OGP e dos seus 
propósitos a nível internacional. Seguiu-se a apresentação das conclusões do workshop e 
um debate aberto com todos os participantes, moderado por Luís Vidigal. 

Esta iniciativa contou com 43 participantes 

 

Tertúlia-Debate “Europeias 2019 -Cidadania, Liberdade, Segurança e Desenvolvimento” 

A 5 de Abril, entre as 16 e as 18 horas, na sede da AAAIO, realizou-se um debate de 
forma livre, aberta e transversal, onde foram abordadas as várias dimensões do futuro da 
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Europa, numa perspetiva centrada na cidadania e não nas agendas partidárias, tendo por 
base as questões levantadas pela Carta de Emmanuel Macron aos Europeus. 

A sessão foi aberta por Américo Ferreira Presidente da Direção da PASC e por Joaquina 
Cadete Phillimore, Presidente da Direção da AAAIO. Foram oradores Miguel Poiares 
Maduro e José Magalhães e o debate foi moderado pela jornalista Ana Sousa Dias. No 
final realizou-se um debate com a audiência, seguido de um lanche oferecido pela 
AAAIO. 

Esta iniciativa contou com 48 participantes 

 

Debate com os partidos políticos  

A PASC-CC – Plataforma de Associações da Sociedade Civil-Casa da Cidadania e 
a CPADA – Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 
Ambiente promoveram um debate, alargado a todos os partidos e coligações que 
oportunamente se apresentem formalmente ao ato eleitoral (i.e.: que tenham 
formalizado a candidatura junto do Tribunal Constitucional), no dia 29 de abril, segunda-
feira, no auditório Prof. José Araújo, da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa, das 17h30 às 19h30. 

Esta iniciativa, com o título “Eleições Europeias 2019 – Cidadania Europeia, ficção ou 
realidade?”, foi conceptualizada na forma de debate por ronda a todos os presentes 
representantes das listas concorrentes num máximo de 3 minutos para responder a 
cada questão. Este é o tempo que os eurodeputados têm para discursar no Plenário do 
Parlamento Europeu ao qual se candidatavam. Foram formuladas 3 perguntas sobre cada 
um dos temas, Ambiente, Cidadania e Desenvolvimento, 

Este evento teve vários objetivos: 

1 – contribuir para esclarecer o público sobre o posicionamento dos candidatos e dos 
partidos relativamente ao que consideram que devem ser as prioridades das políticas 
europeias em matéria de ambiente, de cidadania e de desenvolvimento; 

2 – promover o debate público e elevar os temas do ambiente, da cidadania e 
do desenvolvimento nas políticas públicas de facto e não apenas de jure.Estamos a 
convidar para moderar este debate representantes de órgãos de comunicação social por 
tipo: escrita, falada e imagem. 

Participaram mais de 100 pessoas. 

 

Visita ao Aqueduto das Águas Livres / Mãe D’Água 

A 30 de Maio realizou-se uma visita ao Aqueduto das Águas Livres / Mãe D’Água, com o 
apoio institucional da EPAL 

Esta iniciativa contou com 18 participantes e permitiu conhecer e visitar o Aqueduto bem 
como a visita à Mãe D’Água. 
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Jantar de Homenagem ao Professor António Gentil Martins 

A 31 de Maio, realizou-se nas instalações do IASFA, Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas, um Jantar de Homenagem ao Professor António Gentil Martins, Presidente da 
CAVITOP, Centro de Apoio a Vítimas de Tortura, ex-Presidente da Assembleia Geral e 
sócio honorário da PASC-CC, a quem foi oferecida uma peça em cristal, por Américo 
Ferreira, Presidente da Direção da PASC-CC. 

Esta homenagem foi abrilhantada com a atuação generosa da Tuna Médica de Lisboa 

Esta iniciativa contou com 31 participantes 

 

Tertúlia-Debate “A Nova Geopolítica na Era da Inteligência Artificial” 

A 11 de Julho entre as 17 e as 19 horas, na Universidade Europeia, a PASC-CC em 
colaboração com a APDSI, realizou um debate sobre a ascensão da inteligência artificial e 
o modo como está a alterar os modelos convencionais de governação, gestão e 
crescimento, mas também está a quebrar todas as fronteiras definidas pelos decisores 
humanos. As fronteiras entre estados, entre homens e máquinas e entre o verdadeiro e o 
falso, são cada vez mais difusas. Daí resulta uma nova dinâmica do poder redefinindo os 
critérios sobre os quais a geopolítica foi estruturada, ameaçando os fundamentos da paz 
e da segurança globais. A inteligência artificial está a alterar o equilíbrio de poder no 
ciber e no geo-espaço e é necessário responder a novos desafios. 

O debate foi moderado por Francisco Tomé do Grupo Futuros da APDSI e contou como 
oradores Victor Ângelo, Representante Especial do Secretário-Geral da ONU, Garcia 
Leandro, General do exército português, José Legatheaux Martins - Professor da FCT-UNL 
e Presidente da Internet Society Portugal e Francisco Santos, Professor do Instituto 
Superior Técnico. 

Esta iniciativa contou com 99 participantes 

 

Tertúlia-Debate “Legislativas 2019 – Ordenamento do Território na perspectiva da 
Cidadania” - Beja  

A PASC-CC conjuntamente com a associação Zero organizou uma tertúlia-Debate, no dia 
9 de Setembro de 2019 com o objectivo de promover o debate sobre o Ordenamento do 
Território, na perspectiva da Cidadania, tendo em conta um desenvolvimento sustentável 
para a região local. 

A sessão teve lugar na casa de Cultura de Beja e contou com a participação de 
representantes de 11 partidos políticos, que concorreram por Beja às legislativas de 
2019, e assistiram 77 cidadãos bejenses.  

O moderador da sessão foi o jornalista José Paulo Martins, do Jornal “Diário do Alentejo” 
e estiveram presentes pela direcção da PASC CC o Américo Ferreira, Jorge Robalo e 
Zeferino Boal que conjuntamente com a associação ZERO organizou esta sessão. O 
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tempo estimado para as intervenções foi ligeiramente ultrapassado motivado pelo 
interesse demonstrado pela assistência. 

No final, e face ao entusiasmo com que todos discutiram o tema o Américo Ferreira 
avançou com a proposta de voltar a Beja, para nova sessão, em 2020. 

 

Tertúlia-Debate “Legislativas 2019 – Ordenamento do Território na perspectiva da 
Cidadania” - Guarda  

A PASC-CC conjuntamente com as associações ADIRAIA e ARPI organizou uma tertúlia-
Debate, no dia 11 de Setembro de 2019 com o objectivo de promover o debate sobre o 
Ordenamento do Território, na perspectiva da Cidadania, tendo em conta um 
desenvolvimento sustentável para a região local. 

A sessão teve lugar no auditório Municipal da Guarda e contou com a participação de 
representantes de 6 partidos políticos, que concorreram pela Guarda às legislativas de 
2019, e assistiram cerca de 30 cidadãos guardenses.  

A moderação do debate ficou a cargo do presidente da PASC CC, Américo Ferreira. Nesta 
sessão, estive também presente por parte da PASC CC,  Zeferino Boal que conjuntamente 
com as associações ADIRAIA e ARPI organizou esta sessão.  

 

VI Congresso da Cidadania Lusófona - Prioridades para a lusofonia no início de uma nova 
década 

O Palácio Valenças (Sintra), o Liceu Pedro Nunes e a Casa de Angola (Lisboa) sediam nos 
dias 26 e 27 de novembro de 2019 a sexta edição do Congresso da Cidadania Lusófona, 
subordinado ao tema Prioridades para a lusofonia no início de uma nova década. 

O Congresso está aberto a todas as Associações da Sociedade Civil do Espaço Lusófono, 
privilegiando a organização, para garantir um maior equilíbrio na representação, as 
Associações não sediadas em Portugal. 

Coordenação MIL: Movimento Internacional Lusófono | Sphaera Mundi: Museu do 
Mundo | AECODE | Anproport - Associação Nacional de Professores de Português 

Apoios Academia Lusófona Luís de Camões (SHIP) | Associação dos Pupilos do Exército | 
CEDIS: Centro de I&D sobre Direito e Sociedade | CLEPUL: Centro de Literaturas e 
Culturas Lusófonas e Europeias | Centro Nacional de Cultura | COMPARES: Associação 
Internacional de Estudos Ibero-Eslavos | Fundação Lusíada | IECC-PMA: Instituto Europeu 
de Ciências da Cultura “Padre Manuel Antunes” | Instituto Fernando Pessoa (SHIP) | 
Instituto de Filosofia Luso-Brasileira | Instituto dos Mares da Lusofonia | Médicos do 
Mundo | Observatório da Língua Portuguesa | Sociedade de Geografia de Lisboa | 
Sociedade Histórica da Independência de Portugal. 

 

Apoio ao Grupo de Trabalho “EcoMar XXI” 
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Sobre proposta da AORN, através do Jorge Robalo, a direcção decidiu apoiar os trabalhos 
do GT “EcoMar XXI”. Entre outras entidades este GT é constituído pelas associadas da 
PASC (AORN – Associação dos Oficiais da Reserva Naval, Clube de Oficiais da Marinha 
Mercante e Confraria Marítima Portuguesa/Liga Naval Portuguesa). 

O "EcoMar XXI" é um GT aberto a representantes de entidades públicas e privadas, bem 
como a outros cidadãos dos mais diversos sectores ligados ao Mar, que de forma 
voluntária pretendam dar um contributo pessoal para relançar o debate iniciado pelas 
Jornadas do Mar, promovidas pela AORN (Associação dos Oficiais da Reserva Naval) 
entre 2005 e 2010, tendo como base de trabalho o relatório "Hypercluster da Economia 
do Mar - Um domínio de potencial estratégico para o desenvolvimento da economia 
portuguesa" produzido pela SAER para a ACL. 


