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Missão
Dar expressão a questões de interesse nacional
promovendo o trabalho em rede através do movimento
associativo e no respeito da cidadania ativa e
participativa.

Estatutos - Artigo 3º – Fins

A PASC tem por objecto dar expressão a questões de interesse nacional, fazendo apelo à mobilização dos cidadãos portugueses para o 
exercício de uma cidadania activa e responsável, individual e colectiva, que contribua para o desenvolvimento e aprofundamento da 
democracia participativa, fomentando a multiculturalidade. A Associação visa igualmente a prossecussão do objectivo primordial de 
dinamizar a capacidade de intervenção cívica, das organizações não governamentais (ONG) suas associadas, através da sua capacitação, da 
cooperação nas diversas áreas de intervenção cívica, da promoção de acordos de cooperação ou outras parcerias com instituições ou outras 
entidades, designadamente, entidades de Países da União Europeia bem como de Países de Língua Oficial Portuguesa.

http://pasc.pt/
https://pasc.pt/temas/interesse-nacional
https://pasc.pt/temas/cidadania-activa
https://pasc.pt/temas/democracia
https://pasc.pt/temas/multiculturalidade
http://pasc.pt/
https://pasc.pt/temas/intervencao-civica
https://pasc.pt/temas/intervencao-civica
http://europa.eu/index_pt.htm
https://pasc.pt/temas/lusofonia


Grandes Causas
● Assimetrias Sociais
● Desenvolvimento Sustentável
● Coesão e Ordenamento Territorial
● Qualidade e Universalidade dos Serviços Públicos
● Transparência e Integridade dos Poderes Públicos
● Igualdade de oportunidades e não discriminação



Áreas de Trabalho
Comissões de Especialidade ou Grupos de Trabalho  (Art 22º 1 d)    

● Território – Semi-ativo
● Educação – Em fase de arranque, partindo da “inclusão digital”
● Saúde e bem estar – Em projeto
● Inclusão social – Em projeto, partindo da “inclusão digital”
● Mar – Inativo no âmbito da PASC
● Administração Pública – Ativo no âmbito da RNAA / OGP
● Democracia e Cidadania – Em projeto
● Demografia (Natalidade e Envelhecimento) - Em projeto
● Cultura e Desporto – Em projeto



Objetivos estratégicos1. Alargar o número de associados
a. Em áreas temáticas
b. Em áreas geográficas

2. Melhorar a Comunicação
a. Com as associações
b. Com a sociedade
c. Com os poderes públicos

3. Reforçar o valor da PASC para os associados
a. Ganhar escala e capacidade de negociação

i. Potenciar tomadas de posição transversais e de interesse coletivo
ii. Acompanhar e interagir com as comissões permanentes da AR e com o processo legislativo - ONGC

b. Recursos partilhados
i. Videoconferência
ii. Questionários
iii. Ferramentas de produtividade e trabalho colaborativo
iv. Recursos normativos e templates comuns

c. Concertação de visões em áreas comuns
d. Reforçar o acesso aos poderes públicos 


