3ª Conferência Anual
da PASC – Casa da Cidadania

Democracia e Cidadania
Encontros e desencontros

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2019
Entre as 14:30 e as 17:30
Assembleia da República - Sala do Senado

Esta Conferência pretende ser um encontro ao mais alto nível entre a CASA DA CIDADANIA e a CASA DA DEMOCRACIA, por forma a contribuir para o
desenvolvimento de uma cidadania mais ativa e organizada em Portugal, promovendo a participação efetiva em causas de interesse coletivo,
dinamizando o trabalho em rede entre todas as associações que têm por objetivo lutar por uma sociedade mais justa, solidária e que pretendem reforçar
a confiança entre a sociedade civil e os poderes públicos, nomeadamente através da mediação e busca de consensos.
Nesta conferencia pretende-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 nas suas relações com os Poderes Públicos e os Órgãos de Soberania
.

Programa
14:00
14:30

Recepção dos participantes
Abertura

15:00

Primeiro Painel
A perspetiva da *Casa da
Cidadania*

16:00
16:15

Intervalo
Segundo Painel
A perspetiva da “Casa da
Democracia”

17:15
17:45

•
Luís Vidigal - Presidente da Direção da PASC – Casa da Cidadania
•
Eduardo Ferro Rodrigues – Presidente da Assembleia da República
Moderador: Nuno Pacheco – Jornal Público
Participantes:
•
Luís Osório – Escritor e Jornalista
•
Manuel Arriaga – “Fórum dos Cidadãos” e Professor da New York University
•
Mendo Henriques – Professor Universitário UCP
•
Marlene Marques – Presidente do GEOTA
•
Rodolfo Franco – Movimento “Vizinhos do Areeiro”
•
Tiago Mota Saraiva – Arquiteto e militante de várias causas cívicas como a “Que se lixe a Troika”
Debate entre perspetivas cívicas e académicas sobre a forma como acompanham, dinamizam e intervém
ativamente de forma orgânica ou inorgânica em torno das grandes causas da sociedade portuguesa

Moderador: Luís Vidigal – Presidente da PASC – Casa da Cidadania
Participantes:
•
Carlos Abreu Amorim - Deputado do Partido Social Democrata
•
Pedro Delgado Alves – Deputado do Partido Socialista
•
Luís Monteiro – Deputado do Bloco de Esquerda
•
* – Deputado do Centro Democrático Social - Partido Popular
•
* – Deputado do Partido Comunista Português
•
* - Deputado do Partido Ecologista “Os Verdes”
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 desencadeadas em torno das
grandes causas da sociedade portuguesa
Debate
Interação com os participantes, analisando opiniões, contradições e consensos sobre a Cidadania, o
Populismo e o relacionamento da Sociedade Civil com os Poderes Públicos no contexto português
Encerramento
Conclusões e Entrega do Prémio “Casa da Cidadania”
* A aguardar a designação por parte dos grupos parlamentares

Sobre a PASC – Casa da Cidadania
A PASC, Plataforma das Associações da Sociedade Civil - Casa da Cidadania, fundada em 2014, , é uma associação de associações cujo objetivo é promover a
participação cívica dos cidadãos, através das associações suas filiadas, visando reforçar o contributo consciente e ativo da cidadania para uma sociedade mais
justa, solidária e onde a confiança entre a sociedade civil e os poderes públicos seja reforçada, nomeadamente através da mediação e busca de consensos.
Iniciativa organizada em colaboração com a

