Plano de Actividades
Comissão Executiva 2021-22
Introdução
A atual Comissão Executiva da PARSUK para o mandato 2021-22 tomou posse a 13 Junho de 2021. No nosso Plano de Candidatura, comprometemo-nos a
apresentar um Plano de Atividades e Orçamento para 2022 para votação em sede de Assembleia-Geral, no final de 2021.
Com esta proposta, criamos a oportunidade de alinhar os mandatos da atual e futuras Comissões Executivas com os anos civis, e de debater as atividades
que acreditamos serem de maior importância para o futuro da PARSUK com os nossos membros.
Nos últimos seis meses, a Comissão Executiva não só deu continuidade às atividades iniciadas em 2021, mas procurou sobretudo avançar nas principais
iniciativas e parcerias para 2022. Contamos já com alguns sucessos, como são o caso a assinatura de um novo memorando de entendimento com a Embaixada
Britânica em Portugal para fomentar as relações bilaterais na diplomacia científica (apoio financeiro de £42,000), uma nova parceria com o British Council
Portugal com novos benefícios para os nossos membros, e a receção da nossa primeira estagiária PARSUK cujo apoio às nossas plataformas de comunicação
tem sido fundamental.
Estamos certos de que este é apenas oinício.
O presente Plano de Atividades apresenta uma lista não exaustiva das principais atividades que acreditamos serem fundamentais para nos aproximarmos da
nossa visão. Cada uma destas atividades encontra-se descrita por equipa e objetivos estratégicos. Este documento faz-se ainda acompanhar de um orçamento
detalhado para 2022.

Visão
Ambicionamos construir uma PARSUK dinâmica, relevante e resiliente a um contexto socioeconómico e geopolítico em constante evolução, ciente da
importância do seu papel e informada pelos interesses dos seus membros.
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Núcleo de Gestão (Presidente, Vice-Presidente Externa, Vice-Presidente Interna, Tesoureiro)
Prioridade: Assegurar a ambição e o crescimento sustentável da PARSUK.
Objetivos estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Definir um plano estratégico PARSUK 2021-2025
Modernizar a imagem da PARSUK à medida do seu crescimento e potencial
Promover a PARSUK enquanto plataforma de debate acerca dos principais temas da atualidade
Angariar e otimizar recursos que permitam a expansão da nossa atividade

Objectivos

Actividade

Descrição

Calendário

Orçamento

Responsável

1&3

Consultoria
Estratégia

Contratação de um serviço de consultoria estratégica
com a 180DC para planear o nosso posicionamento
a longo-prazo e otimizar estratégias de fundraising.

Início previsto para Fevereiro de
2022, com duração prevista de 2-3
meses.

- £1,700 (previsto)

Gonçalo Gomes
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Rebranding

Contratação de um serviço de consultoria de design
com o Luís Vaz para modernizar e profissionalizar a
imagem corporativa da PARSUK.

Iniciado em Outubro de 2021,
com duração prevista de 2-3
meses.

- 1,500€
(executado)

Inês Pereira
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Parcerias e
fundraising

Renovação de parcerias anteriores e expansão para
novas, em linha com as necessidades da PARSUK e
os interesses dos nossos membros.

Até Dezembro de 2022.
Até à data, foram formalizadas
parcerias com Embaixada
Britânica em Portugal, British
Council Portugal, RUMO e
Chaperone.
Parcerias em negociação incluem
CGD, Millennium BCP, FCT e
FCG.

Não aplicável

Isabel Ramos
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Equipa Externa (Vice-Presidente Externa, Coordenadora Diplomacia Científica)
Prioridade: Dinamizar a PARSUK como agente de diplomacia científica e política externa.
Objetivos estratégicos:
1. Fomentar a colaboração com o Conselho Científico e aprofundar as ligações com as diásporas académicas e científicas
2. Promover a integração e a ligação entre membros em eventos anuais como o Luso e o GraPE
3. Estimular o desenvolvimento profissional dos membros
Objetivo

Atividade

Descrição

Calendário

Orçamento

Responsável

1

Protocolo FCT

O protocolo FCT contempla a colaboração
com o CC, o mapeamento das relações
bilaterais Portugal-UK para ciência e
inovação, e as bolsas BRF. Prevê-se o
término no final de 2022, com início de
negociações para os anos subsequentes.

Até Dezembro de 2022, com
apresentação de resultados
preliminares em Março e Junho
de 2022.

+30,000€
(proposta FCT)

Claudia Coelho

Evento em formato híbrido
planeado para Junho de 2022, a
realizar no Centro Ismaelita em
Londres.

- 8,000€
(previsto)

Memorando
FCDO

+£42,000
(aprovado
FCDO)

O novo memorando com a Embaixada
Britânica em Portugal (FCDO) foi assinado
em 2021, com o objetivo de apoiar o projeto
de mapeamento e as BRF.
2&3

LUSO 2022

Encontro anual com objetivo de aprofundar a
reflexão de temas globais relevantes para a
comunidade PARSUK.
Em 2022, o tema será dedicado à
“Comunidade, Cultura e Educação
Científica".

Teresa Henriques
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2&3

Diásporas

O GraPE resulta de uma parceria entre as
diáspora portuguesa pelo mundo.Trata-se
de um evento anual que reúne a diáspora
qualificada Portuguesa, com o intuito de
partilhar experiências profissionais e debater
questões cruciais sobre o futuro do país.
Colaboração com as restantes diásporas
estrangeiras no Reino Unido com o objetivo
de cooperar em áreas de interesse comum,
nomeadamente investigação no Reino Unido
pós-Brexit.

Evento GraPE em formato virtual
planeado para Fevereiro de
2022, e híbrido em Dezembro de
2022.
Colaboração contínua com as
diásporas estrangeiras no Reino
Unido.

- £1,200
(previsto
diásporas
estrangeiras no
Reino Unido)

Claudia Coelho
Teresa Henriques
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Equipa Interna (Vice-Presidente Interna, Coordenadora Atividades & Eventos, Coordenadora Membros & Bolsas)
Prioridade: Aproximar a PARSUK dos seus membros.
Objetivos estratégicos:
1. Conhecer melhor o perfil dos nossos membros
2. Expandir parcerias em linha com os interesses dos nossos membros
3. Aumentar a qualidade das nossas ofertas e benefícios para os membros
Objetivo

Actividade

Descrição

Calendário

Orçamento

Responsável

1

Perfil dos
membros

Questionário para conhecermos melhor o perfil dos nossos
membros e as suas expectativas em relação à PARSUK.

Lançamento previsto
para Dezembro de 2021.

- £100 (previsto)

Catarina Liberato

2

Quotas

Implementação do plano de quotas aprovado no mandato
anterior.

Início previsto para
Dezembro de 2021.

+750€ (previsto)

Isabel Ramos
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Ofertas e
benefícios para
membros

Programa Embaixadores com aceitação de candidatura
ao longo de todo o mandato.
Oportunidades de networking, com eventos (Linkages)
organizados por membros, embaixadores, e/ou com
parceiros.
Manutenção do programa de Bolsas existente (Xperience
e Xplore) e expansão para contexto empresarial.

Até Dezembro de 2022.
Abertura única para
bolsas Xperience
prevista para FevereiroMarço de 2022
(orientadores) e MarçoAbril de 2022 (bolseiros).
Abertura bi-anual para
bolsas Xplore previstas
para Abril e Outubro de
2022.

- £600 (previsto
programa
Embaixadores)
- 5,250€ (previsto
programa
Xperience)
- 1,000€ (previsto
programa Xplore)

Leonor Feio
Catarina Liberato
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Composição da Comissão Executiva 2021-22
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Nota: Todas as equipas são centralmente apoiadas pela Diretora de Comunicações e pela Coordenadora de Equipa. Por motivos pessoais, assistimos à
cessação antecipada das funções da Diretora de Comunicação, Ana Barros, a quem deixamos o nosso sincero agradecimento. Após um processo de
recrutamento, damos as boas-vindas à nova Diretora de Comunicação, Inês Pereira. O cargo de estagiária não faz parte da Comissão Executiva.
Nome

Cargo

Nº Sócio(a) PARSUK

Diogo Martins

Presidente

1435

Claudia M. Coelho

Vice-Presidente Externa

1958

Isabel Ramos

Vice-Presidente Interna

1120

Gonçalo Gomes

Tesoureiro

1759

Inês Pereira

Diretora Comunicações

2036

Mariana P. L. Pereira

Coordenadora de Equipa

1523

Teresa S. Henriques

Coordenadora Diplomacia
Científica

2049

M. Leonor Feio

Coordenadora Actividades &
Eventos

2050

Catarina M. Liberato

Coordenadora Membros &
Bolsas

1749

Margarida Santos Silva

Estagiária de Comunicação

2076
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Abreviaturas
BRF - Bilateral Research Fund
CC - Conselho Científico
CGD - Caixa Geral de Depósitos
FCDO - Foreign, Commonwealth & Development Office
FCG - Fundação Calouste Gulbenkian
FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia
GraPE - Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro
LUSO - Conferência Anual da PARSUK
PARSUK - Portuguese Association of Researchers and Students in the UK
Xperience - Programa de estágios de investigação científica durante o verão no Reino Unido
Xplore - Fundo para o Desenvolvimento Académico
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