
 

Relatório de Atividades de 2020 

Março 

 Dia 7 - Assembleia Geral 

Abril 

 Dia 23 - 1ª Tomada de Posição sobre Covid19 – “Solidariedade 

Humanitária entre Países” – Quando nos foi possível ajudar, outros países, 

nada fizemos e mesmo assim quando precisámos muitos foram os que se 

prontificaram e apareceram para nos ajudar. Exemplos de cidadania que 

demonstra o enorme percurso que a sociedade portuguesa tem que 

percorrer. 

Maio 

 Dia 9 – Conselho de Representantes 

Junho 

 Dia 25 - 2ª Tomada de Posição sobre Covid19 – “Desconfinamento 

Responsável” – Enviado ao PR e PM (que nunca respondeu) – Alertando 

entre outros temas a necessidade de implementar um controlo activo das 

situações de Risco e a implementação de uma adenda ao decreto-Lei 

20/2020 sobre o uso obrigatório de viseira e máscara. Relembramos que 

caso o governo tivesse ouvido estas e outras recomendações poderíamos 

nunca ter chegado a um estado tão grave como aquele que enfrentámos 

recentemente.  

Julho 

 Dia 4 – Conselho de Representantes 

 Dia 20 – dois webinares, dedicados à “Sustentabilidade e autonomia da 

Comunicação Social”, um de manhã e outro de tarde dedicados à 

Comunicação Social Regional e outro à Comunicação Social Nacional. 



 
 Dia 23 – Primeiro webinar, da série de eventos dedicados à problemática 

da Exclusão e Inclusão Digital. Este foi o evento introdutório que teve por 

objectivo dar uma visão global da problemática e da sua complexidade. 

Pela primeira vez, a PASC, abordou uma temática com uma diferente 

metodologia dando oportunidade a escutar os cidadãos portugueses de 

todo o país mostrando em cada um deles uma realidade diferente. Esta 

abordagem permitiu-nos obter uma visão complecta e integrada desta 

problemática à medida que cada um dos eventos se concretizava. 

Setembro 

 Dia 9 – Segundo webinar, sobre Exclusão e Inclusão Digital, dedicado a 

conhecer o impacto durante a pandemia e no pós-pandemia. 

 Dia 12 – Conselho de Representantes 

 Dia 17 – Webinar, sobre Revitalização do Interior que contou com a 

colaboração da ACRÉSCIMO e onde se debateu “O papel da remuneração 

dos serviços dos ecossistemas”. 

 Dia 23 – Terceiro webinar, sobre Exclusão e Inclusão Digital, dedicado a 

conhecer a realidade das crianças institucionalizadas quanto ao caminho 

que se está a fazer para que sejam incluídas digitalmente. 

 Dia 28 – Webinar, sobre Coesão Territorial que contou com a colaboração 

da ACRÉSCIMO e PROVISEU. Este evento centrou-se na discussão sobre “O 

contributo e onde se debateu “O contributo do Interior para o 

desenvolvimento sustentável de Portugal”. 

Outubro 

 Dia 22 – Webinar, desenvolvido no âmbito da participação da PASC no 

OGP, dedicado ao tema “Participação Cívica nos processos de 

administração Aberta”. 

Novembro 

 Dia 5 – Quarto webinar, sobre Exclusão e Inclusão Digital, dedicado a 

conhecer a realidade nos Lares e Universidades Seniores ,com a 



 
participação da Apre e da AAAIO. Permitiu-nos conhecer melhor 

“a realidade dos Lares e Universidades Seniores” e saber quais as 

dificuldades e oportunidades que emergiram com esta crise.  

 Dia 18 – Webinar dedicado a conhecer o programa de comparação 

Internacional (PCI) do Banco Mundial e que nos permitiu conhecer “Como 

medir o tamanho da economia de um país”. 

 Dia 20 – Conferência Anual da PASC, que este ano teve como tema de 

debate “A Cidadania e o Populismo”. Este foi um evento de Reflexão e 

debate sobre os impactos dos fenómenos populistas no exercício da 

cidadania e da democracia. Com a entrega dos prémios PASC de Cidadania 

às seguintes entidades: ANMSP - Associação Nacional dos Médicos de 

Saúde Pública e SPCI-  Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. 

Dezembro 

 Dia 2 – Quinto webinar, sobre Exclusão e Inclusão Digital, dedicado a 

conhecer “a realidade do Ensino Superior” e onde se abordaram as 

dificuldades e oportunidades que emergiram com esta crise assim como o 

papel do ensino à distância na estratégia futura do Ensino Superior. 

 Dia 9 – Webinar sobre Administração Aberta e Participação Cívica no 

âmbito da intervenção da PASC na OGP. 

 Dia 16 – Sexto webinar, sobre Exclusão e Inclusão Digital, dedicado a 

conhecer “a realidade do Ensino Secundário” e onde se abordaram as 

dificuldades e oportunidades que emergiram com a Pandemia, no Ensino 

Secundário, e analisar o possível impacto no Modelo de Ensino e na 

Estratégia da Educação. 

 

 

 

 


