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Relatório de Actividades 

Mandato 2015-16 
 

A. Introdução 
 

A Portuguese Association of Researchers and Students in the United Kingdom (PARSUK) 
apresenta na Assembleia Geral de dia 18 de Junho de 2016, em Manchester, Reino Unido, o Relatório 
de Actividades, para apreciação pelos seus membros. 

As actividades detalhadas no ponto B. deste relatório, da responsabilidade da Direcção da associação 
para o mandato 2015-16, foram levadas a cabo pelos vários membros dos Órgãos Sociais da 
Associação, e decorreram entre a tomada de posse destes órgãos sociais a 20 de Junho de 2015, até 
à presente data de 18 de Junho de 2016. Os projectos que continuarem a decorrer após a tomada de 
posse dos novos órgãos sociais da associação serão da responsabilidade destes últimos, em 
colaboração com os membros dos órgãos sociais cessantes. 

Em termos de objetivos atingidos face aos objectivos propostos no nosso Programa Eleitoral e 
subsequente Programa de Actividades, compete-nos admitir que nem todos os objectivos a que nos 
propusemos foram cumpridos, mas que outras iniciativas e projectos tiveram lugar. Em termos de 
tesouraria e gestão financeira, o nosso objectivo de formalizar classes de patrocinadores foi cumprido 
com a produção do Dossiê de Patrocínios, o qual foi apresentado aos nossos maiores patrocinadores 
durante o ano transacto. Em termos de Relações Internas e Associados, o nosso objectivo de 
modernizar a Base de Dados de Membros foi iniciado com a adopção de um formulário de adesão 
melhor estruturado, enquanto que o nosso objectivo de renovar o Programa de Embaixadores 
PARSUK foi cumprimdo, assim como de fazer um levantamento das Sociedades Portuguesas no 
Reino Unido; no entanto, fica o desejo de actualizar e melhorar as funcionalidades da nossa base de 
dados, assim como de continuar a expandir e a diversificar a nossa rede de Embaixadores. Em termos 
de Relações Externas, as nossas colaborações estratégicas com a Embaixada de Portugal e com os 
nossos Consulados-Gerais neste país foram reforçadas, e várias outras colaborações foram mantidas 
ou iniciadas. Em termos de Comunicação, Imagem e Divulgação, o nosso website foi melhorado, 
várias newsletters foram publicadas, e todos os canais de comunicação foram frequentemente 
utilizados para divulgar os múltiplos eventos que foram sendo organizados; por outro lado, devido a 
limitações técnicas e de tempo, não foi possível actualizar o formato da newsletter, e a renovação do 
website não foi tão extensa como inicialmente pretendido. Por fim, em termos de Educação, Formação 
e Cultura, os projectos-chave da PARSUK foram organizados com sucesso, nomeadamente o GraPE 
2015, o Luso 2016 e o Xperience 2016; às três bolsas oferecidas por este último projecto juntou-se 
uma quarta bolsa através do programa Xpand-Oportunidades, e foram lançadas sólidas bases para a 
organização de um projecto semelhante junto da comunidade PALOP no próximo mandato. Por fim, o 
ciclo de tertúlias PARSUK-Linkage afirmou-se como uma plataforma estratégica de diálogo e captação 
de membros PARSUK em diversas áreas do conhecimento e níveis de carreira. 
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B. Actividades 

Objectivos Concretização Reflexão e Recomendações 

GraPE 2015 “RE:Inventar Portugal” – 4º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro 
 

• Estabelecimento de 
diálogo e estreitamento 
de relações entre 
estudantes e 
investigadores 
Portugueses espalhados 
pelo mundo, em particular 
membros da comunidade 
PARSUK. 

 

• Discussão e análise das 
recentes dinâmicas 
ligadas à diáspora 
Portuguesa qualificada. 

 

 

Organização do Fórum GraPE2015  em conjunto 
com a Association des Diplômés Portugais en 
France (AGRAFr), a Associação de Pós-
Graduados Portugueses na Alemanha e.V. 
(ASPPA) e a Portuguese American Postgraduate 
Society (PAPS). O GraPE reuniu no dia 28 de 
Dezembro de 2015 na cidade de Guimarães mais 
de 141 participantes, 35 dos quais (25%) provindos 
do Reino Unido. Oradores de renome provindos de 
diversas áreas (Economia, Gestão e 
Empreendedorismo, Artes e Cultura, Ciência e 
Tecnologia) marcaram presença, tais como o 
Professor João Claro (Director do Programa 
Carnegie Mellon Portugal), Gonçalo Cadilhe 
(Escritor Viajante), o Professor Luís Ferreira (Vice-
Reitor da Universidade de Lisboa) ou o Professor 
Manuel Heitor (Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior). O evento assegurou amplos 
patrocínios tanto de grandes financiadores 
(Fundação Calouste Gulbenkian, Ciência Viva) 
como de várias PMEs, tendo terminado com um 
balanço positivo de €255.54 (11/02/2016), o qual 
poderá vir a ser utilizado para apoiar a realização 
de Fóruns GraPE futuros. 
 

 

O GraPE foi um evento largamente bem-sucedido, que 
pensamos ter contribuído para a troca de ideias no seio da 
nossa comunidade, assim como para o estabelecimento de 
novos contactos, tanto a nível pessoal como institucional. 
 

Recomendações para os próximos eventos foram incluídas no 
Relatório oficial do evento, as quais se transcrevem abaixo: 
“identificaram-se possíveis melhorias ao nível da antecedência 
de divulgação do evento e do contacto com potenciais 
patrocinadores, menor tempo médio de resposta a solicitações 
e, internamente, maiores agilidade nos processos de decisão 
e continuidade dos membros da comissão ao longo dos anos. 
A partir da 5ª edição pretendemos alargar os períodos de 
debate entre os participantes e os oradores; alargar a sua 
componente empresarial; transcrever o evento tendo em vista 
produção de um documento com as suas conclusões, 
formando um contributo mais perene para a discussão pública; 
permitir a gravação vídeo integral do evento e emissão de 
excertos no âmbito de uma maior divulgação pelos principais 
meios de comunicação social nacional e por 
livestream; e continuar a levar o GraPE a novas cidades em 
Portugal, tendo já registado as sugestões de Coimbra e 
Covilhã.” 

 
 

LUSO 2016 - 9º Encontro Anual de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido 
 

• Estabelecimento de 
interações entre 
estudantes e 
investigadores 
Portugueses no Reino 
Unido. 

 

 

Abertura de concurso para e acompanhamento da 
organização do 9º Fórum anual de 

Investigadores Portugueses no Reino Unido 

LUSO. A edição deste ano do LUSO decorreu a 18 
de Junho em Manchester, enquadrando-se no 
programa Manchester European City of Science, e 
focou-se nos temas das políticas de ensino 

 

O Luso deste ano perspectiva-se um evento bastante 
interessante, com um painel de convidados apelativo e com 
um número de participantes relativamente elevado, sobretudo 
se se tiver em conta a realização deste evento pela primeira 
vez a Norte de Inglaterra.  
 

Devido a ter existido apenas uma equipa a realizar a 
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• Discussão da situação da 
comunidade Portuguesa 
de estudantes e 
investigadores 
Portugueses no Reino 
Unido. 

 

superior e investigação científica nacional. Foram 
pela primeira vez abertos concursos para 
submissão de contribuições por parte de membros 
PARSUK, as quais foram integradas no programa 
do evento, o qual também incluiu nomes de relevo 
como o Professor Carlos Fiolhais (professor 
catedrático, historiador e divulgador de Ciência), o 
Professor Jonathan Howard (director do Instituto 
Gulbenkian de Ciência) ou o Professor Daniel 
Traça (Dean da Nova School of Business & 
Economics). Foram assegurados amplos 
patrocínios para o evento, incluindo contribuições 
monetárias pela Caixa Geral de Depósitos, 
Cameira Legal, Ciência Viva e Fundação Calouste 
Gulbenkian. Foram criadas várias plataformas de 
comunicação para o evento, em particular um 
website e um grupo Facebook, as quais foram 
utilizadas para divulgar o evento entre os 66 
participantes, 10 oradores e 8 convidados 
esperados. 
 

candidatura para a organização do LUSO, será benéfico 
enquadrar a possibilidade da Comissão Executiva no futuro ter 
uma equipa preparada para a organização deste evento a fim 
de existir um plano B caso não existam propostas de 
candidaturas.  
  

Será sempre benéfico continuar a discussão entre o 
paralelismo Portugal-Reino Unido nas áreas que o LUSO 
pretende aprofundar a fim de continuar a promoção desta 
discussão entre instituições nos dois países bem como a 
possível captação de chamadas de atenção para a actual 
situação em Portugal bem como um olhar crítico no panorama 
Britânico. 
 

Xperience Initiative – Programa Xperience 2016 
 

• Promoção do crescimento 
pessoal e profissional de 
membros PARSUK 
enquanto orientadores. 

 

• Promoção do 
desenvolvimento pessoal 
e profissional de um 
estudante de 1º ou 2º 
ciclo Português. 

 

• Estabelecimento e 
enriquecimento de 
relações entre a PARSUK 
e grupos e Instituições de 
Investigação Portuguesas 
e Britânicas. 

 

Organização da 4ª edição do Progama 

Xperience, o qual ofereceu 3 bolsas de 
financiamento das despesas de curtos projectos de 
investigação em grupos de investigação Britânicos 
orientados por um membro PARSUK e a ser 
realizados por estudantes universitários de 1º ou 2º 
ciclo Portugueses. Nesta edição foram 
disponibilizadas 3 bolsas no valor de €1500 
(Estudante) + €250 (Orientador) cada com o apoio 
da Fundação Calouste Gulbenkian e da Caixa 
Geral de Depósitos. De entre os 10 projectos 
candidatos foram seleccionados os seguintes 
projectos: Evaluation of potential real time 
monitoring tools for biopharmaceutical 
development (orientadora: Joana Faustino); Single 
cell encapsulation with chitosan for biomedical 

Na nossa opinião, o programa Xperience deste ano correu 
bastante bem, o que pode ser parcialmente atribuído ao 
trabalho feito no sentido de elaborar um regulamento 
detalhado do programa. 
 

A decisão de avaliar e seleccionar previamente os projectos, 
tendo em conta o número de bolsas disponíveis, parece ter 
dado bom resultado. Desta forma, o tempo despendido pelos 
orientadores na avaliação dos candidatos foi recompensado 
com a efectiva atribuição de um estudante ao seu Projecto.  
 

Por outro lado, a divisão entre 1º e 2º ciclo no actual sistema 
de ensino Português requer uma análise sobre o modo de 
funcionamento do programa e possivelmente uma revisão das 
regras em que alunos em diferentes ciclos competem pela 
mesma bolsa. 
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 applications (orientador Ricardo Ribeiro); 
Investigation of hypoxia-regulated gene expression 
in breast cancer  (orientadora: Dr.ª Isabel Pires). 
Aos três projectos oferecidos concorreram 137 
alunos, tendo a Equipa PARSUK Xperience em 
colaboração com os orientadores dos projectos 
seleccionado os 3 alunos a receber as bolsas 
Xperience para os projectos seleccionados. Os 
projectos irão decorrer entre Julho e Setembro, e 
serão acompanhados pela equipa Xperience que a 
próxima Direcção indicar. 
 

Xperience Initiative – Programa Xpand-Oportunidades 2016 
• Promoção do crescimento 

pessoal e profissional de 
membros PARSUK 
enquanto orientadores. 

 

• Promoção do 
desenvolvimento pessoal 
e profissional de um 
estudante de Ensino 
Superior provindo de um 
contexto desfavorecido. 

 

• Estabelecimento e 
enriquecimento de 
relações entre a 
PARSUK, grupos de 
investigação e Instituições 
de financiamento de 
investigação Portuguesas 
e Britânicas. 

 

 

Organização do 1º programa Xpand-

Oportunidades, o qual visa proporcionar a um 
estudante universitário Português provindo de 
contexto desfavorecido a experiência de um curto 
estágio no Reino Unido. Em parceria com a 
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) foi 
seleccionado um aluno proveniente de contexto 
desfavorecido, ao qual foi atribuída uma bolsa de 
€1750 para realização de um estágio académico. A 
PARSUK identificou um grupo de investigação 
adequado para o estudante, o qual irá realizar o 
seu estágio durante o mês de Novembro. As 
fundações para a realização de uma segunda 
edição deste programa no próximo mandato foram 
também lançadas junto da FCG. 
 

 

Para edições futuras deste programa deixamos a 
recomendação que os moldes de escolha do aluno deverão 
ser discutidos em maior detalhe com os parceiros a fim de 
tornar o funcionamento do programa mais eficaz. 
 

Xperience Initiative – Programa Xpand-PALOP 
• Promoção do crescimento 

pessoal e profissional de 
membros PARSUK 
enquanto orientadores. 

 

 

Elaboração do regulamento, abertura de 
candidaturas e organização do 1º programa 
Xpand-PALOP, o qual visou dar oportunidades de 
estágio de investigação no Reino Unido, na área 

 

Pensamos que de futuro será necessário reformular a 
estratégia para cativar candidaturas de projectos ao programa 
Xpand-PALOP. Sugerimos o lançamento de um período de 
divulgação, dedicado a esclarecer o âmbito e objectivos de 
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• Promoção do 
desenvolvimento pessoal 
e profissional de um 
licenciado provindo de um 
País de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP). 

 

• Estabelecimento e 
enriquecimento de 
relações entre a 
PARSUK, grupos de 
investigação e Instituições 
de financiamento de 
investigação Portuguesas, 
Britânicas e PALOP. 

 

da Saúde, a licenciados de PALOP. Em parceria 
com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) – 
programa Parcerias para o Desenvolvimento, foi 
identificado um fundo adequado para a cobertura 
das despesas de realização de um estágio de curta 
duração no Reino Unido. A PARSUK desenhou e 
publicou o regulamento deste projecto, ao qual 
concorreram vários orientadores, tendo sido 
seleccionados os projectos Molecular imaging of 
inflammation and extracellular matrix remodelling in 
murine models by MRI (orientadora: Isabel Ramos) 
e High-throughput sequencing in human pluripotent 
stem cells (orientadora: Ângela Gonçalves). A 
PARSUK facilitou igualmente a comunicação os 
orientadores e os candidatos seleccionados pela 
FCG, os quais infelizmente não conseguiram 
chegar a acordo para a realização deste projecto, 
uma possibilidade prevista no regulamento. 
Lançaram-se assim as bases para a realização de 
futuras edições deste programa, em estreita 
colaboração com a FCG, não obstante as 
alterações estratégicas necessárias. 
 

cada programa (Xperience vs. Xpand-Oportunidades vs. 
Xpand-PALOP). Por outro lado, dada a especificidade das 
áreas onde os candidatos PALOP se inserem (doenças 
infecciosas e epidemiologia), talvez faça sentido uma 
abordagem directa a membros PARSUK que trabalhem nestas 
áreas, de forma a se auscultar o interesse dos membros em 
receber um candidato e estabelecer relações com instituições 
de investigação a funcionar em PALOP. 
 

Outro ponto a rever diz respeito à selecção dos candidatos por 
parte da nossa instituição-parceira, a FCG, e ao leque de 
países abrangidos por este programa (em 2016, ano-piloto, o 
programa abrangeu menos de 10 candidatos, todos eles 
provindos de Angola). 
 
 

Rede Embaixadores Regionais PARSUK 
 

• Promoção de relações 
culturais, académicas e 
recreativas entre os 
membros das 
comunidades de 
estudantes e 
investigadores 
Portugueses nas diversas 
regiões do Reino Unido. 

 

• Promoção do diálogo e 
colaboração entre cada 
uma destas comunidades 
e a direcção central da 

 

Dinamização e renovação da rede de 
representantes locais da PARSUK, designada 
Rede Embaixadores PARSUK. Foram abertos 
dois concursos para embaixadores regionais 
PARSUK, os quais permitiram formar uma rede de 
7 Embaixadores locais para as regiões Scotland, 
Northern & Yorkshire, North West, Midlands, 
London e South East, assim como para Portugal, 
este último assumindo um papel extremamente 
importante de contacto com os nossos membros 
alumni que regressaram ao nosso País. Durante o 
actual mandato os nossos Embaixadores 
Regionais organizaram junto das suas 
comunidades um elevado número de eventos, 

 

A PARSUK assumiu como aposta estratégica para este 
mandato revitalizar a rede de embaixadores, objectivo para o 
qual abrimos dois concursos públicos regidos por um 
detalhado regulamento por nós elaborado. Como resultado 
deste esforço conseguimos angariar embaixadores para a 
maioria das regiões para as quais abrimos concurso, em 
particular para a região Portugal, de relevância estratégia para 
a dinamização da nossa rede alumni. No entanto várias 
regiões ficaram ainda sem embaixador atribuído devido à 
ausência de candidaturas, nomeadamente Eastern England, 
Southwest England, Wales e Northern Ireland, o que 
pensamos demonstrar uma baixa taxa de penetração da 
PARSUK nestas regiões. 
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PARSUK. 
 

incluindo: 
 

• 9/01/2016: Almoço de Ano Novo PARSUK em 
Londres 

• 10/01/2016: Almoço de Ano Novo PARSUK em 
Edimburgo 

• 10/01/2016: Almoço de Ano Novo PARSUK em 
Edimburgo 

• 12/03/2016: Almoço PARSUK em Nottingham 
• 26/03/2016: Almoço PARSUK no Porto 
• 05/04/2016: Workshop PARSUK “Empresários 

Portugueses” em Londres 
• 16/04/2016: Workshop PARSUK “Carreira no 

Reino Unido vs. Carreira em Portugal, de onde 
viemos e para onde vamos?” em Sheffield 

• 07/05/2016: Almoço-tertúlia PARSUK “A voz da 
experiência” em Southampton 

• 08/05/2016: Career Speed Dating PARSUK em 
Glasgow 

• 27/05/2016: Jantar PARSUK em Lisboa 
 

Para o futuro, pensamos que será necessário continuar a 
apostar fortemente na consolidação e dinamização desta rede, 
nomeadamente aumentando a densidade de embaixadores 
em território Britânico ao diminuir a extensão de cada uma das 
regiões – poderá eventualmente ser equacionada a figura do 
Embaixador PARSUK para uma determinada cidade, ao invés 
de para uma extensa região. 
 

Para a posição estratégica de Embaixador PARSUK em 
Portugal, várias ideias de dinamização foram sugeridas pela 
actual embaixadora para o próximo mandato, nomeadamente: 
convidar investigadores Britânicos a residir em Portugal para 
participar em actividades PARSUK, assim como convidar 
vencedores de edições anteriores do programa Xperience 
para participar em eventos PARSUK. 

PARSUK Linkage 
 

• Promoção do diálogo e 
troca de experiências 
entre membros da 
comunidade académica e 
de investigação 
Portuguesa no Reino 
Unido provenientes de 
diferentes áreas do 
conhecimento, assim 
como a diferentes níveis 
de carreira. 

 

 

Organização de encontros PARSUK Linkage de 
cariz cultural, académico, científico e recreativo 
durante os quais se fomentou o diálogo entre 
membros da nossa comunidade a vários níveis de 
carreira e provindos de diversas áreas do 
conhecimento. O Jantar-tertúlia “Portugueses sem 
Fronteiras” reuniu no dia 10 de Outubro em 
Londres cerca de 40 membros PARSUK assim 
como 3 oradores séniores das áreas das ciências 
naturais e economia ao redor de comida 
Portuguesa. A segunda edição do programa 
Linkage teve lugar na Residência da Embaixada 
Portuguesa em Londres no dia 9 de Abril, tendo 
reunido cerca de 30 membros PARSUK e dois 
oradores das áreas da Literatura e Negócio para 
discutir as relações Luso-Britânicas. 

 

Pensamos poder dizer que as duas edições do PARSUK 
Linkage foram extremamente bem-sucedidas, e contribuíram 
tanto para o estabelecimento de momentos de diálogo e lazer 
proveitosos como para aumentar a visibilidade da PARSUK 
junto de membros da nossa comunidade que ainda 
desconheciam o nosso trabalho. Reconhecemos que os 
encontros PARSUK Linkage estão condicionados a patrocínios 
pontuais, pelo que dada a importância do programa na 
aproximação dos nossos membros recomendamos para o 
futuro a procura de um patrocínio estrutural base para o 
funcionamento da actividade. Em relação ao reporte do 
programa Linkage, este pode ser melhorado ao providenciar 
um resumo detalhado das discussões que tiveram lugar no 
site da PARSUK. 
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Newsletter PARSUK 
 

• Promoção da 
comunicação periódica 
entre membros da 
PARSUK e entre estes e 
membros das 
comunidades académicas 
e de investigação em que 
os associados da 
PARSUK se inserem. 

 

• Divulgação de notícias, 
anúncios de eventos e 
pedidos de ajuda 
relevantes para os 
membros da PARSUK. 

 

 

Edição de Newsletters PARSUK divulgadas 
através da nossa mailling list e publicadas no 
nosso site e contendo conteúdos relevantes para 
os nossos associados, tais como: levantamento de 
notícias publicadas nos media sobre eventos e 
iniciativas desenvolvidas pela PARSUK (GraPE 
2015, Luso 2016, Iniciativa Xperience, PARSUK 
Linkage), assim como sobre personalidades, 
iniciativas e acontecimentos relevantes para os 
associados da PARSUK; peças jornalísticas, tais 
como entrevistas ou artigos, redigidos por 
membros da PARSUK e incidindo sobre 
personalidades, iniciativas e acontecimentos 
relevantes para os associados da PARSUK; 
listagem de pedidos de divulgação ou ajuda de e 
para os associados da PARSUK. À data foram 
publicadas duas newsletters PARSUK (#17 
Dezembro 2015, #18 Abril 2016), estando a última 
newsletter deste mandato (#19 Junho 2016) a ser 
ultimada para publicação dentro de uma semana. 
 

 

Pensamos que as newsletters publicadas foram de boa 
qualidade em termos de relevância e profundidade dos 
conteúdos abordados. Na nossa opinião a periodicidade de 
publicação foi a melhor possível com o actual formato de 
escrita e edição da newsletter exclusivamente por membros da 
Comissão Executiva da associação – de futuro poderá ser 
equacionada a constituição de uma equipa especificamente 
dedicada à nossa newsletter e constituída por membros da 
PARSUK para além da Comissão Executiva em funções. Em 
relação ao formato da newsletter, e reconhecendo que 
inicialmente o nosso desejo fora o de tornar a newsletter 
exclusivamente digital, ao longo do tempo reconhecemos que 
não dispúnhamos das capacidades técnicas necessárias para 
fazer esta transição. De futuro, recomendamos a publicação 
de uma newsletter em formato digital com ponteiros para 
notícias (eventualmente armazenadas no nosso website) de 
forma a aumentar a visibilidade e usabilidade da mesma. 

Canais de Comunicação PARSUK 
 

• Disponibilização de 
plataformas para 
comunicação, divulgação 
e interacção entre 
associados, e entre 
associados e órgãos 
sociais e rede de 
Embaixadores PARSUK. 

 

 

Manutenção e modernização dos nossos canais de 
comunicação com associados PARSUK. O 
website PARSUK foi modernizado, tendo o seu 
layout sido revisto com a adição de links de acesso 
fácil a outros canais de comunicação, inclusão de 
caixa Next Events de fácil consulta, simplificação 
de separadores, limpeza de conteúdos 
desactualizados e optimização do formulário de 
registo de membro. O website, assim como as 
páginas e grupos da PARSUK no Facebook e 
LinkedIn foram periodicamente actualizados com 
novos conteúdos. As publicações e anúncios mais 
importantes foram igualmente enviadas para os 
nossos associados através da nossa mailing list, 

 

A manutenção e contínuo melhoramento dos canais de 
comunicação da PARSUK serão sempre prioridades, dado 
que estes canais são condição necessária para manter a 
proximidade da associação junto dos seus membros. Neste 
sentido, todas as comissões executivas deverão ter a 
preocupação de fazer a passagem da utilização dos canais de 
comunicação de forma fácil a novas comissões uma vez que 
este é o meio por excelência que mais é usado pela 
associação. A fim de realizar a continuidade deste tipo de 
comunicação de forma semelhante, a passagem das acções a 
realizar é um ponto a ter sempre em consideração. Poderá 
igualmente ser interessante considerar uma equipa exclusiva 
para estes canais de comunicação uma vez que é necessário 
um tipo de comunicação constante e igual ao longo do tempo 
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a qual conta actualmente com 966 contactos de 
email. Através de todos estes canais de 
comunicação foram divulgados: eventos PARSUK 
(Luso 2016, GraPE2015, PARSUK Linkage); 
eventos organizados pelos Embaixadores 
PARSUK, assim como os perfis destes 
representantes (rúbrica Embaixadores on the spot); 
concursos públicos (Programa Embaixadores 
PARSUK, Programa Xperience 2016, Programa 
Xpand-PALOP); informações úteis à nossa 
comunidade (registo consular, voto no estrangeiro, 
implicações do referendo sobre a permanência do 
Reino Unido na União Europeia); oportunidades de 
emprego e formação; pedidos de ajuda e inquéritos 
promovidos por membros PARSUK. 
 

(não só de mandato mas a longo prazo). Eventualmente a 
contratação de equipas especializadas para manutenção de 
dispositivos como o website poderá ser algo a ter em 
consideração, assim como a contratação de equipas que 
realizem acções de promoção da associação como por 
exemplo a construção de spots publicitários. 

Patrocínios e Sustentabilidade Financeira 
 

• Garantia de suporte 
financeiro que permita a 
manutenção da 
associação, assim como a 
organização de eventos 
que beneficiem os nossos 
associados. 

 

 

Estabelecimento de acordos de patrocínio e 

apoio que permitam a sustentabilidade financeira 
da associação, assim como a prossecução dos 
seus objectivos. Um dossiê de patrocínios, 
contendo o nosso Plano de Actividades assim 
como diversas modalidade e condições de 
patrocínios, foi elaborado e distribuído a diversos 
potenciais patrocinadores. Através dos contactos 
estabelecidos a partir daí foi possível assegurar o 
cabimento financeiro de importantes projectos da 
PARSUK, em particular a Iniciativa Xperience e o 
Luso 2016. 
 

 

Sublinhamos que um ponto que esta intimamente ligado com a 
sustentabilidade financeira futura da PARSUK é o seu registo 
como Charitable Incorporated Organisation no Reino Unido. 
Para além de nos permitir abrir uma conta bancária com o 
estatuto de charity, este registo abre as portas ao 
estabelecimento de parcerias com organizações e empresas 
sediadas no Reino Unido, sejam elas portuguesas ou 
britânicas. O nosso leque de potenciais patrocinadores 
aumentara, assim, de forma substancial, no país onde 
desempenhamos as nossas funções. 

Parcerias Estratégicas 
 

• Promoção de boas 
relações com instituições 
relevantes para a vida e 
interesses da nossa 
comunidade. 

 

• Apoio ou colaboração no 

 

Estabelecimento de parcerias com stakeholders 
para os interesses dos membros da comunidade 
PARSUK. A viabilidade financeira da associação 
foi assegurada pelos nossos patrocinadores, em 
particular pela Caixa Geral de Depósitos e pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. A 
importantíssima parceria estratégica com a 

 

No que toca à nossa parceria com o Native Scientist, esta 
assume come sempre um carácter estratégico. Pensamos que 
de futuro se deverão equacionar formas de estreitar a parceria 
entre as nossas duas instituições, nomeadamente fomentando 
activamente a participação de membros PARSUK nas acções 
da Native Scientist, assim como a colaboração de 
colaboradores desta empresa com a PARSUK. 
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desenvolvimento de 
iniciativas do interesse 
dos nossos associados. 

 

Embaixada de Portugal em Londres foi mantida 
e fomentada, tendo sido garantido novamente o 
seu apoio institucional ao nosso Programa 
Xperience, assim como o seu apoio a uma das 
edições do PARSUK Linkage. Contactos próximos 
com os Consulados-Gerais de Portugal em 

Londres e Manchester são também regularmente 
estabelecidos. O nosso protocolo de colaboração 
com a Native Scientist foi cumprido, tendo a 
PARSUK divulgado as actividades desta empresa, 
a qual também partilhou divulgou o nosso nome, 
missão e eventos. Foi sempre prestado auxílio e 
promovida estreita colaboração com grupos e 
iniciativas que pretendem mapear e aumentar a 
comunicação entre os membros da diáspora 
qualificada Portuguesa, em particular o projecto 
GPS (Global Portuguese Scientist), o SPIDER 

Portugal (Stimulating Processes for Innovation and 
DEvelopment based on Research networks with 
Portugal) e o projecto BRADRAMO (BRAin DRain 
and Academic MObility). O importante diálogo com 
associações cujos objectivos são semelhantes aos 
nossos foi iniciado ou mantido, em particular com 
as associações que representam Portugueses 
graduados noutros países (AGRAFr, ASPPA e 
PAPS), associações que representam estudantes 
de outras nacionalidades no Reino Unido (SRUK – 
Society of Spanish Researchers in the United 
Kingdom) e associações internacionais de 
investigadores (iCORSA – International 
Consortium of Research Staff Associations). 
Finalmente, foram feitos inúmeros contactos 
exploratórios com Sociedades Portuguesas 

Universitárias no Reino Unido, os quais terão 
resultado em fortalecimento do diálogo com o meio 
associativo Português neste país, assim como em 
aumento da visibilidade da PARSUK. 
 

 

Em relação ao projecto BRADRAMO, este foi uma ponte 
construída por um contacto externo, através da direcção deste 
projecto; pensamos que será pertinente ter em atenção este 
tipo de projectos e mostrar interesse na sua participação 
mediante disponibilidade dos membros da PARSUK. 
 

Por seu lado, o iCorsa tem um leque diverso de actividades a 
decorrer, algumas das quais com implicações directas nos 
nossos membros. Uma delas diz respeito ao seu envolvimento 
em Science Policy, ao nível da Comissao Europeia, no que 
respeita à promoção de carreiras sustentáveis para jovens 
cientistas, dentro e fora da academia. Outra actividade procura 
identificar e analisar questões de género que possam afectar a 
progressão na carreira científica, de forma a promover a 
igualdade de género (Projecto candidato a financiamento pelo 
programa Horizon 2020). A PARSUK deverá aumentar a sua 
participação nestas actividades, de forma a dar voz as 
preocupações dos seus membros nas áreas 
supramencionadas. 
 

Sublinhamos que parcerias com organismos de representação 
da comunidade Portuguesa no Reino Unido (Embaixada, 
Consulados-Gerais), assim como com instituições que apoiam 
fortemente a nossa comunidade neste país (tais como a 
Fundação Calouste Gulbenkian ou a Caixa Geral de 
Depósitos) foram e deverão sempre ser imprescindíveis. 
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Associação: Estatutos e Filiação 
 

• Caracterização e melhoria 
da comunicação com os 
nossos associados, em 
particular com os 
membros alumni. 

 

• Expansão da nossa 
filiação, em termos de 
número, campo do 
conhecimento, actividade 
profissional e área 
geográfica. 

 

• Promoção de uma 
associação mais bem 
estruturada e mais 
dinâmica que melhor 
defenda os interesses dos 
nossos associados. 

 

 

Revisão da estrutura interna da PARSUK, assim 
como aprofundamento do conhecimento dos seus 
associados. No início do nosso mandato foi 
efectuado um levantamento e caracterização 

detalhada dos nossos membros em termos de 
localização geográfica, actividade profissional, área 
do conhecimento e nível de carreira. Esta 
caracterização serviu de base para várias 
iniciativas posteriormente levadas a cabo, 
nomeadamente a reformulação do nosso 
formulário online de candidatura a membro, a 
nossa aposta estratégica em promover a 
organização do LUSO a norte de Inglaterra, assim 
como o nosso esforço no sentido de organizar 
eventos para os alumni PARSUK em Portugal. 
Neste último mandato registámos um aumento 

significativo de filiação, passando de 1048 a 
1236 membros (188 novos membros), muitos dos 
quais provindos de regiões (e.g. Escócia) e nível 
de carreira (Principal Investigator, Professor) em 
que a penetração da PARSUK é ainda 
relativamente baixa. No sentido de melhor 
defender os interesses da nossa comunidade, a 
PARSUK deu início ao processo de registo como 

Charitable Incorporated Organisation junto da 
Charity Comission no Reino Unido, o qual implicou 
a criação de Estatutos Ingleses, assim como a 
revisão dos nossos Estatutos em Português. 
Os primeiros foram colocados em consulta pública 
durante um mês no nosso website, tendo a 
candidatura sido submetida no final deste 
mandato. 
 

 

A caracterização dos membros da PARSUK é uma actividade 
a realizar pelo menos anualmente pois permite à associação 
adequar-se ao perfil e necessidades dos seus associados, em 
constante evolução. Esta caracterização baseia-se nos dados 
fornecidos pelos membros durante o seu registo pelo que o 
formulário de inscrição foi actualizado para providenciar o 
máximo de informação possível. Outras alterações ao 
formulário (dropdown menus) visaram: 

• facilitar o preenchimento pelo membro 
• limitar os campos de resposta aberta, para facilitar o 

tratamento estatístico dos dados em futuras 
caracterizações (por exemplo os campos “país actual”, 
“cidade actual”,  “instituto”, “nacionalidade”, etc…). 

Recomenda-se a realização pelo menos anual de um processo 
visando que todos os membros PARSUK actualizem os seus 
dados, pois uma grande parte estará já desactualizada. A base 
de dados dos membros foi limpa pois tinha sido populada por 
perfis falsos criados por SPAMBOTS. Foi reposto o sistema 
CAPTCHA para evitar este problema de futuro. 
 

No que toca à revisão e tradução dos estatutos para Inglês, tal 
foi feito no decorrer da nossa candidatura ao registo como 
Charitable Incorporated Organization junto da Charity 
Comission, o que assume carácter estratégico tanto ao nível 
de captação de novos financiamentos junto de instituições 
britânicas, como nível do estabelecimento de parcerias com 
entidades sediadas neste país. 
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C. Conclusão 

Diversas actividades foram organizadas ao longo deste mandato. Podemos afirmar que as 
prioridades assumidas desde a nossa tomada de posse foram atingidas, nomeadamente melhor 
conhecer os nossos associados, expandir e diversificar a nossa filiação, aproximar a associação dos 
seus membros, proporcionar plataformas de contacto, diálogo e networking entre membros e 
estreitar relações com as instituições de maior interesse para a nossa comunidade. 

Para tal contribuíram os vários eventos que organizamos, nomeadamente o GraPE 2015, durante o 
qual estreitámos relações com as nossas congéneres Alemã, Norte-Americana e Francesa; o Luso 
2016, o qual foi pela primeira vez realizado a norte de Inglaterra e tendo pela primeira vez aberto 
concurso para submissão de abstracts por parte de membros PARSUK interessados em contribuir 
activamente para a discussão do fórum; a Iniciativa Xperience, a qual se expandiu neste mandato 
para oferecer oportunidades a alunos provenientes de contextos socioeconómicos e geográficos 
mais alargados; a rede de Embaixadores PARSUK, cujos novos sete embaixadores organizaram 
mais de 10 eventos ao longo do mandato; ou a série de tertúlias Linkage, as quais juntaram 
convidados de áreas tão díspares como Biotecnologia, Literatura ou Negócio em cenários tão 
diversos como a Residência da Embaixada Portuguesa em Londres ou o restaurante Português A 
Toca em Stockwell.  

Como resultado deste longo trabalho a PARSUK tem hoje mais membros, e a sua presença é mais 
visível em mais regiões do Reino Unido. Esta presença e visibilidade é fundamental para a PARSUK 
poder prestar um melhor serviço à nossa comunidade, objectivo maior da nossa associação. Ainda 
assim, várias são as possibilidades de desenvolvimento da organização. Em primeiro lugar, ainda 
existem várias regiões onde a penetração da PARSUK é baixa, nomeadamente o País de Gales, a 
Irlanda do Norte, o Este e o Sudoeste de Inglaterra. Mesmo nas regiões em que a PARSUK está 
presente ainda existem muitas cidades onde vivem comunidades de Portugueses em que a 
visibilidade da PARSUK é reduzida. Por outro lado, a oferta de plataformas de interacção entre os 
membros da nossa comunidade pela PARSUK é ainda reduzida. A PARSUK teria grandemente a 
ganhar com a implementação de ferramentas interactivas em que a localização e perfil dos nossos 
membros fossem acessíveis, servindo de suporte à comunicação entre estes mesmos membros. 

Reconhecendo as nossas limitações actuais como potencialidades de crescimento, a nossa equipa 
fecha este mandato com os olhos postos no futuro. Queremos deixar uma palavra de agradecimento 
a todos os que nos acompanharam durante este último mandato, sem cujo apoio não poderíamos de 
todo cumprir a missão a que nos propusemos. Gostaríamos de dar um agradecimento especial a 
Sua Excelência, o Embaixador de Portugal no Reino Unido, Dr. João de Vallera, assim como ao 
Adido Social da Embaixada, Dr. José Galaz e à Coordenadora de Ensino da Embaixada, Doutora 
Regina Duarte, pelo apoio incondicional que deram à PARSUK. Agradecemos igualmente ao 
Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, Dr. Carlos Sousa Amaro, todo o apoio que deu à 
organização do Luso 2016. Agradecemos também aos nossos principais patrocinadores, a Caixa 
Geral de Depósitos na pessoa do Dr. José Carvalho, e a Fundação Calouste Gulbenkian, em 
particular a Doutora Luísa Valle e a Doutora Margarida Abecasis pelo programa Xperience e Xpand 
Oportunidades e a Doutora Maria Hermínia Cabral pelo programa Xpand-PALOP. Queremos 
também agradecer aos patrocinadores do nosso fórum anual Luso – Caixa Geral de Depósitos, 
Cameira Legal, Ciência Viva, Fundação Calouste Gulbenkian, Smart Separations, Instituto Camões, 
Anglo-Portuguese Society, Porto Buiness School; e também aos patrocinadores e parceiros do 
fórum GraPE – Câmara Municipal de Guimarães, Universidade do Minho, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Ciência Viva, Alfama Wines, BPI, Tuga Box, Grupo Migas, Casa de Sezim, Cerveja 
Letra, Minhografe, Pé de Flor e LabOrders. 
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Por fim, queremos agradecer a todos os membros PARSUK a quem, participando nos nossos 
eventos, contribuindo nos nossos canais de comunicação ou simplesmente mantendo-se a par do 
nosso trabalho, tivemos a honra de servir. 

18 de Junho de 2016 

 


