
 
 

Resumo	da	Acta	nº	5	da	Assembleia	Geral	
A 7/03/2020, pelas 15h05, no auditório da Associação dos Pupilos do Exército, R. Maj. Neutel de Abreu 

20 S/L Esq., 1500-409 Lisboa, reuniu em Sessão Ordinária, a Assembleia Geral da PASC – Plataforma de 

Associações da Sociedade Civil - Casa da Cidadania, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 1.

 Aprovação da acta da última reunião da Assembleia Geral; 2. Ratificação dos novos associados, 

na sequência das reuniões dos Conselho de Representantes; 3. Relatórios de actividades e contas 2019 ;  

4. Plano de actividades e orçamento 2020; 5. Código de conduta e boas práticas; 6. Tabela 

de quotizações ; 7. Mudança de sede social. 

Encontravam-se presentes os seguintes associados: Acréscimo; Confraria Marítima de Portugal-CMP-

LNP; Associação de Reformados Pensionistas e Idosos-APRE!; Associação de Antigas Alunas do 

Instituto de Odivelas-AAAIO; Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional-; Associação dos 

Antigos Alunos do Colégio Militar-AAACM; Associação dos Pupilos do Exército-APE; Equipa Móvel 

de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce-EMDIIP; Clube de Oficiais da Marinha Mercante-

COMM; Movimento Internacional Lusófono.MIL; European Law Students Association- ELSA Portugal; 

Associação de Oficiais da Reserva Naval-AORN; Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação-APDSI;  Internet Society Capítulo Portugal-ISOC; ARPI Centro de Apoio a 

Vitimas de Tortura-CAVITOP; Associação para a Revitalização do País Interior ; Grupo de Estudos de 

Ordenamento do Território e Ambiente-GEOTA. ------------------------------------------------------------------- 
A Acta da Assembleia Geral de 23 de Março de 2019 foi aprovada por unanimidade, com os aditamentos 

introduzidos nesta reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 2, foi ratificada a adesão das seguintes associações pela unanimidade dos presentes: ABRIL 

Associação Regional Para a Democracia e o Desenvolvimento, APAV-Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima, ARPI-Associação para a Revitalização do País Interior, Equipa Móvel de Desenvolvimento 

Infantil e Intervenção Precoce-EMDIIP, Internet Society ISOC Capítulo Português, Ordem dos Cidadão, 

Vizinhos em Lisboa, European Law Students Association ELSA Portugal..------------------------------------- 

No ponto 3, o relatório de atividades e de contas de 2019 foi apresentado pelo Presidente da Direção da 

PASC, com as correções que devem ser feitas da análise dos documentos a partir do Parecer do Conselho 

Fiscal e dos representantes dos associados presentes. Os Relatórios de Atividades e Contas de 2019 

Foram aprovados pela maioria dos presentes. Foi aprovado por unanimidade um voto de louvor à Direção 

proposto no Parecer do Conselho Fiscal pelo trabalho desenvolvido num contexto interno e externo 

adverso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 4, foram apresentados pelo Presidente da Direção o Plano de Atividades e o Orçamento 

previsional para 2020, convidando as associações PASC a contribuir para as atividades da organização. O 

Plano e Orçamento foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

No ponto 5, foi apresentada à votação o Código de Conduta e Boas Práticas, para aprovação pela 

Assembleia, diploma que foi aprovado por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------- 
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No ponto 6 foi apresentada a proposta da nova Tabela de Quotizações para as associadas da PASC 

aprovada por maioria.. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 7 foi discutida a necessidade de mudança de sede da PASC, pelo Presidente da Direção, no 

sentido de uma autorização para a Direção alterar a sede para um local mais conveniente. O representante 

da ELSA informou que é indispensável a realização de uma Assembleia Geral extraordinária com o ponto 

de mudança da sede especificado. Após prolongado debate o Presidente da Direção informou que será 

desencadeado o processo para o agendamento de uma Assembleia Geral Extraordinária com a possível 

brevidade visando a alteração do endereço da sede e consequentemente do ponto 1 dos Estatutos. 

Foi introduzido um ponto de Assuntos Diversos pelo Presidente da Mesa. O Presidente da Direção 

destacou o papel que os membros da direção e de outros órgãos têm tido no desenvolvimento da atividade 

da PASC, substituindo o trabalho que antes era assegurado por um secretariado pago. O Presidente do 

Conselho Fiscal lembrou que é muito importante que a PASC trabalhe para atrair organizações 

representativas na sociedade e com maior peso económico.  

Nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, encerrada a sessão às 

18h10m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


