
Relatório de Atividades
(Junho – Novembro 2021)

1. Introdução

1.1. A segunda metade de 2021 representou para a PARSUK um período de
reflexão, planeamento e transição. A nova CE tem estado ao longo destes
meses a desenvolver várias iniciativas que ganharão visibilidade ao longo do
próximo ano de 2022 - desde o novo sistema de quotas, a uma nova imagem
para a PARSUK.

2. Atividades desenvolvidas

Actividade Descrição

1 RFP Estratégia

A PARSUK lançou um request for proposal para contratar um serviço de
consultoria estratégica com o intuito de planear o seu posicionamento a
longo-prazo. Esta contratação encontra-se neste momento a ser
finalizada.

2 RFP
Rebranding

A PARSUK lançou um request for proposal para contratar um serviço de
design que levasse a cabo o seu rebranding, incluindo não só um novo
logótipo como também novos templates de documentos para uso interno e
externo. A contratação encontra-se finalizada, e terá agora lugar a etapa
de implementação.

3
Primeira
internship
PARSUK

A PARSUK contratou recentemente a sua primeira estagiária, acelerando
assim o processo de profissionalização da Associação. Para poder
acomodar este tipo de situações de forma estável e segura, a PARSUK
possui agora charity insurance.

4

Protocolo
Embaixada
Britânica em
Portugal

A PARSUK assinou com a Embaixada Britânica um memorando de
entendimento que lhe dá acesso a um financiamento adicional de
£42,000, para expandir a sua oferta de bolsas BRF e continuar a investir
no mapeamento das relações entre Portugal e Reino Unido.

5 Reunião CE A nova CE teve em Outubro a sua primeira reunião presencial, em
Londres. Em discussão estiveram várias iniciativas a desenvolver nos



próximos meses, nomeadamente o regresso a eventos presenciais
PARSUK.

6
Programa de
Embaixadores
2021-22

A PARSUK lançou a nova edição anual do Programa de Embaixadores,
contando agora com 8 embaixadores em 6 regiões do Reino Unido.


