
 
 

Convocatória 

O Estatuto de Utilidade Pública foi atribuído à PASC, pelo período de dez anos, conforme despacho 

subscrito por André Moz Caldas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, com o 

nº 14728/2022, publicado em Diário da Républica, II série, p. 21, no dia 28 de dezembro. Esta atribuição 

é uma honra e uma responsabilidade para a nossa organização. 

Contudo, de acordo com o despacho referido, cuja cópia se envia em anexo, a atribuição do estatuto 

em causa está condicionada pela adaptação do número 6 do artigo 15º dos Estatutos da PASC, no 

prazo de 45 dias úteis, sob pena de se perder esta distinção. 

Assim, de acordo com os procedimentos regulamentares, e nos termos dos artigos 11º, 13º, 14º, 15º 

dos Estatutos da "PASC – Plataforma de Associações da Sociedade Civil - Casa da Cidadania", 

publicados a 12 de abril de 2022, convoca-se a Assembleia Geral Extraordinária da PASC, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto único: 

Alteração do número 6 do artigo 15º dos Estatutos 

 

A Assembleia Geral Extraordinária terá lugar no dia 16 de fevereiro de 2023, às 20:30 horas, 

exclusivamente em modo online, através do link que acompanha a presente Convocatória. 

Caso não estejam presentes metade dos associados à hora marcada, a Assembleia Geral Eleitoral 

realizar-se-á em segunda convocatória, que terá lugar meia hora depois, independentemente do 

número de associados presentes. 

 

O voto é exercido por representante de cada associada, devidamente credenciado, para o efeito 

mediante carta credencial dirigida à Mesa da Assembleia Geral, indicando o/a/s representante/s, até 

ao dia 15 de fevereiro de 2023, remetida para secretariado@pasc.pt. (nº2 artº12º e nº 8 artº 15º dos 

Estatutos). Nenhum associado poderá representar outro associado. Em anexo, envia-se a minuta de 

carta de credencial. 

Para facilitar os trabalhos desta Assembleia Extraordinária remete-se, em anexo, a proposta de 

alteração aos estatutos que será objeto de votação. 

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2023 

 

A Mesa da Assembleia Geral, 

 

A Presidente, 

 

 

 

 

 

GEOTA 

O Vice-Presidente, 

 

 

 

 

 

PROVISEU 

O Vogal, 

 

 

 

 

 

AACDN 
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Assinalam-se com sublinhado a amarelo as alterações aos estatutos decorrendo da atribuição do 

Estatuto de Utilidade Publica à PASC, em 28 de Dezembro de 2022  

 

Artigo 15º — Funcionamento da Assembleia Geral 

1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano: no primeiro trimestre do ano para 

aprovar o relatório de actividades e contas do ano findo; no último trimestre para aprovar o plano de 

actividades e orçamento para o ano seguinte. 

2. As eleições, cada triénio, serão em regra na primeira reunião do ano. 

3. A AG reunirá extraordinariamente sempre que para tal seja convocada, por iniciativa do presidente 

da Mesa, por solicitação da Direcção, ou mediante requerimento de um quinto dos associados no 

pleno uso dos seus direitos. 

4. A AG não poderá deliberar, em primeira convocatória, sem que estejam presentes pelo menos 

metade dos associados, podendo contudo deliberar em segunda convocatória, que terá lugar meia 

hora depois, independentemente do número de associados presentes. 

5. A convocatória da AG é feita por aviso electrónico, a partir do endereço da PASC, com recibo de 

leitura, com a antecedência mínima de dez dias úteis, dela devendo constar o dia, hora, local de 

reunião e respectiva ordem de trabalhos. 

6. A AG delibera por maioria absoluta dos votos dos associados presentes, com as seguintes excepções: 

a) A alteração de regulamentos internos e a destituição de titulares dos órgãos sociais exige o voto 

favorável de dois terços do número dos associados presentes; 

b) A alteração de Estatutos exige o voto favorável de três quartos do número dos associados presentes; 

c) A dissolução ou prorrogação da PASC exige o voto favorável de três quartos do número de todos os 

associados dos associados no uso dos seus direitos. 
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