Relatório de actividades 2019-2020

A Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores Portugueses no Reino Unido (PARSUK,
sigla em inglês) é uma associação sem fins lucrativos, orientada com o objetivo de potenciar os
membros da nossa comunidade, beneficiando da sua contribuição activa e em conjunto construir um
mundo melhor. Fundada em 2008, a sua atividade tem-se centrado ao longo dos últimos anos no
desenvolvimento de iniciativas que visam promover relações entre os seus mais de 1700 membros,
facilitar a sua integração e maximizar o seu contributo, quer em Portugal quer no Reino Unido.

A - Reflexões da comissão cessante
No final do anterior mandato, durante o evento anual Luso 2019, foi assinado um protocolo entre a
PARSUK, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e a Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT). Este foi um passo importante na consolidação da PARSUK como agente de
diplomacia científica entre Portugal e o Reino Unido. A Comissão atual herdou, assim, a importante
tarefa de implementar este protocolo.
Com o crescimento da Associação, e consequentemente da complexidade dos projectos, há uma
necessidade de repensar a missão, visão, e objectivos estratégicos da PARSUK. Após um workshop
com este tema com os alumni em Dezembro, ficou claro que a associação tem um enorme
reconhecimento como rede de networking e influência em science policy & diplomacy, bem como um
potencial para expandir o reconhecimento aos seus membros através de bolsas. No entanto, há
ainda uma falta de recursos humanos e económicos. Reestruturar os órgãos sociais e a estratégia de

fundraising da PARSUK é necessário para poder expandia a associação, e deixamos como
recomendação para o próximo mandato. Um dos parceiros de importância estratégica crescente para
a PARSUK tem sido o Conselho da Diáspora. Trata-se de uma plataforma que mobiliza Portugueses
de influência para contribuírem para a melhoria da imagem e credibilidade de Portugal no
estrangeiro, na qual a PARSUK tem um papel de representação da ciência como Membro de
Ligação. Em concreto, temos tido um papel activo em vários eventos de relevo no panorama
nacional, tais como o I Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa (Julho 2019) e o 7º
Encontro Anual do Conselho da Diáspora (Dezembro 2019). Deixamos a recomendação para futuras
Comissões Executivas procurarem estreitar ainda mais os laços de cooperação com esta plataforma,
pelas oportunidades de acesso a uma rede de contactos internacionais de excelência.
No final de Fevereiro/início de Março, a Europa foi atingida pela pandemia do COVID-19 que afectou
a forma como as pessoas trabalham e socializam. Desta forma, as actividades da PARSUK foram
severamente afectadas, particularmente nas secções de eventos e bolsas, incluindo os relacionados
com o Conselho Científico. Ainda assim, a PARSUK decidiu organizar um film club no tópico, bem
como manter o Luso num formato mais curto online.

B - Enquadramento Geral do atual mandato e principais propostas
para 2019-2020
Da anterior Comissão Executiva PARSUK, 6 pessoas continuaram para o novo grupo de trabalhos
que se comprometeu não só com novas ideias, mas em cumprir quaisquer compromissos acordados
pela anterior Comissão. Um dos membros, José Feio, teve que abandonar a equipa sendo
substituído pela Andreia Pinto como vogal do Conselho Fiscal. Desta forma, os objectivos gerais e
respectivos resultados foram os seguintes:
1.

Implementar o protocolo desenvolvido para a diplomacia científica, com a constituição de
um Conselho Científico

A FCT nomeou, por sugestão da Comissão Executiva PARSUK, os seguintes membros para o
Conselho Científico:
●

Patrick Rebuschat (Presidente), Lancaster University;

●

Mónica Betterncourt-Dias, Instituto Gulbenkian de Ciência;

●

Zita Martins, Instituto Superior Técnico;

●

Tatiana Correia, Knowledge Transfer Network;

●

Francisco Veloso, Imperial College Business School;

●

Miguel Jorge, Universidade de Strathclyde;

●

Miguel Rodrigues, University College London;

●

Pedro Ferreira, Universidade de Oxford.

A primeira reunião, que será online, está a ser organizada para o dia 25 de Junho. A segunda
reunião será organizada para Dezembro (presencialmente ou online, dependendo do decorrer da
pandemia).

Dois projetos foram propostos para 2020:
a.

levantamento de parcerias científicas existentes entre o Reino Unido, definição de medidas
de sucesso das metas alcançadas, e identificação de áreas estratégicas de interesse para
ambos os países e para futuras colaborações (a decorrer);

b. atribuição de bolsas de colaboração que permitam a investigadores portugueses
(particularmente alunos de doutoramento) realizar parte de um projecto no Reino Unido (4 a
6 meses): no total, 147 candidaturas foram recebidas, com um total de 418 participantes (~3
participantes/projecto) e 114 instituições (71 no Reino Unido e 43 em Portugal).

2.

Actualizar a visão e missão da PARSUK
a. Em Dezembro 2019, organizámos um workshop de planeamento estratégico da com cerca
de 15 elementos Comissão Executiva e alumni, com o objectivo de repensar a razão da
existência da PARSUK, o futuro da nossa actividade e onde esperamos estar no futuro.
Desta discussão inicial, foram identificadas três áreas estratégicas em que a PARSUK para
posterior debate: estrutura da Comissão Executiva, estratégia e prioridades no planeamento
anual de actividades, e fundraising. Devido ao COVID-19, o segundo workshop planeado
para Abril de 2020 não foi possível. Contudo, recomendamos à próxima Comissão Executiva
engajar com os seus membros através de plataformas online de forma a concluir esta

discussão, assim como disseminar as redesenhadas visão e missão no novo site para
reflectir a novo papel da PARSUK na comunidade do Reino Unido e em Portugal.
b. A construção da ligação activa com os nossos membros continua a ser um projecto em
desenvolvimento. Aumentámos o número de publicações nas redes sociais (Facebook,
Linkedin, Twitter) e também tivemos em atenção em partilhar mais os eventos e iniciativas
que a PARSUK participou durante o mandato 2019/2020. No final do mandato, a PARSUK
tem 4432 seguidores no Facebook, 552 seguidores no Twitter, 1778 conexões no Linkedin.
Foram também enviadas 17 newsletters via e-mail, algumas delas com um vídeo em que a
presidente Márcia Costa falou aos membros. Durante este período o website foi visitado por
mais de 4700 pessoas (45% em Portugal, 30% no Reino Unido, 25% outros países).
c. Foi iniciada em Abril 2020 a rubrica “Humans Of PARSUK” nas nossas redes sociais que
começou por apresentar estudantes e investigadores a trabalhar na área da COVID-19.
Actualmente, a rubrica já adoptou uma face diferente e o objectivo passa por apresentar à
comunidade PARSUK, membros graduados PARSUK de todas as áreas científicas (incluindo
ciências sociais, económicas, políticas, e artísticas). A rubrica é lançada semanalmente e
está a ter uma recepção positiva. Até ao momento já foram apresentados 15 membros
PARSUK.
d. Temos neste momento mais de 300 membros activos registados no website da PARSUK e
continuamos a incentivar os nossos membros a se re-registar no website para conhecerem
outros membros PARSUK com quem possam querer estabelecer contacto. Neste período
angariamos também 160 novos membros PARSUK. Foram adicionadas ao website duas
novas páginas a que apenas os membros PARSUK têm acesso: “Oportunidades” e “Fórum
PARSUK”. A área “oportunidades” tem como objectivo divulgar oportunidades de carreira,
enquanto o “Fórum PARSUK” é um “news board” para projectos, eventos ou notícias que os
membros queiram partilhar com outros membros.
e. No mandato 2019/2020 foi re-lançado o programa Embaixadores PARSUK. Este programa
contou com 9 Embaixadores localizados nas cidades de Londres,

Oxford, Cambridge,

Coventry, Newcastle, Manchester, Coleraine (Irlanda do Norte) e Lisboa. Foram realizados 6
eventos até Fevereiro 2020:

●

“Portuguese Cheese and Wine” em Oxford, 28 de Novembro 2019;

●

“A PARSUK chega a West Midlands” em Coventry, 7 de Dezembro 2019;

●

“Almoço de Natal PARSUK”, em Londres, 7 de Dezembro de 2019;

●

“Join PARSUK in Cambridge” em Cambridge, 14 de Dezembro 2019;

●

“Evento PARSUK de partilha de experiências em parceria com TreeTree2”, em Lisboa, 21 de
Dezembro de 2019;

●

“A PARSUK chega à Irlanda do Norte”, em Belfast, 8 de Fevereiro de 2020.
A continuação destes eventos foi cessada devido à pandemia. Propomos que este programa
continue no mandato 2020/2021.

f.

Charity registration: a PARSUK encontrou duas alternativas para morada e 2 membros para
o board of trustees. Temos organizado alguns contactos para o terceiro membro. O registo
será concluído no próximo mandato.

3.

Desenvolvimento e reconhecimento profissional dos membros PARSUK
a. Este ano, duas bolsas Xperience (cada uma com 4 semanas de duração) foram anunciadas.
Devido à pandemia actual, as mesmas ainda não foram atribuídas, encontrando-se as
candidaturas para bolseiros abertas. No entanto, ambos os projectos serão realizados
quando as condições actuais o permitirem. Uma bolsa financiada pela Fundação Calouste
Gulbenkian ficou por atribuir, não tendo havido candidaturas para a mesma. Uma bolsa
Xpand foi atribuída a um estudante dos PALOP, no entanto, em face à epidemia actual, o
projecto encontra-se suspenso aguardando que as condições melhorem.
b. Foi realizado a 24 de Janeiro de 2020, um Linkage “ Explorar a ciência fora da carreira
académica” em colaboração com a Sara Marques e Maria João Cruz. Neste evento foram
identificadas barreiras e possíveis soluções para uma carreira fora da academia. Os
convidados Inês Perpétuo, Pedro Ferreira, Ana Faro partilharam as suas experiências
aquando a transição da academia para os seus atuais cargos.

4.

Política externa
a. Realizámos actividades em

estreita a cooperação com outras associações da diáspora

europeia no Reino Unido e foi publicado na Nature um artigo com co-autores das várias
diásporas, na sequência do Workshop do Brexit realizado no anterior mandato. (doi:
10.1038/d41586-019-02433-7)
b. Promovemos o debate com a nossa comunidade acerca das preocupações emergentes com
o Brexit e como a PARSUK pode comunicar esses problemas a Portugal. Auscultamos os
nossos membros em relação à petição para um “Deal for Science”, que decidimos
subscrever, conjuntamente com algumas das outras diásporas, perante o cenário do Brexit.
Os nossos membros foram também convidados a preencher um questionário acerca das
suas expectativas e motivações profissionais no Reino Unido, que incluíam uma secção
relativa ao Brexit.

5.

Outros compromissos ou eventos
a. Luso 2020: O LUSO 2020 estava planeado para se realizar na cidade universitária de
Cambridge, em parceria com uma comissão organizadora local, composta por membros e
colaboradores presentes nessa mesma cidade. Devido à situação imprevista despoletada
pelo COVID-19, foi tomada a decisão unânime de se adaptar o evento para um formato
digital de webinar. Houve, pois, necessidade de se adaptar o programa e o formato do
evento para um contexto digital, escolhendo-se a plataforma Bluejeans. Foi tida a
preocupação de se garantir a máxima acessibilidade ao evento, e ao mesmo tempo
assegurar a segurança dos dados pessoais de membros, convidados e participantes. O
evento recebeu um novo nome - LUSO Live 2020 - e o tema escolhido “Colaborações
próximas à distância” continua a reflectir um espaço onde se incentiva a troca de ideias e
colaborações. Num período de 3 horas, serão convidados a palestrar o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor; o Vice-Presidente da Fundação para a Ciência
e Tecnologia, José Paulo Esperança; representantes do Conselho Científico da PARSUK,
Patrick Rabuschat e Tatiana Correia; e o Embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel
Lobo Antunes. Em celebração do primeiro aniversário do Protocolo PARSUK-FCT: Bilateral

Research Funds, o evento será igualmente marcado pela apresentação dos projetos
selecionados neste âmbito. E por fim, após um espaço para debate e questões, a cerimónia
de encerramento contará com um evento musical oferecido pelo Orfeão Universitário do
Porto. Tendo em conta que o LUSO é, sem dúvida, um dos mais importantes eventos anuais
da PARSUK e da comunidade científica Portuguesa no Reino Unido, espera-se que o evento
seja mais uma vez organizado no próximo mandato
b. GraPE 2019: O GraPE 2019 decorreu no dia 27 de Dezembro, na Universidade de Coimbra.
O tema central do evento foi a ligação entre a ciência feita em ambiente académico e
indústria, com foco em como estas parcerias, particularmente entre países diferentes, podem
contribuir para o desenvolvimento de Portugal. O evento contou com a presença dos
Ministros Manuel Heitor e Augusto Santos Silva. O primeiro participou na assinatura de
protocolos semelhantes ao assinado com a PARSUK em Junho de 2019 com a ASPPA,
AGRAFr, e PAPS. O segundo realçou a importância das competências técnicas e
criatividade de académicos para ajudar no desenvolvimento industrial e lançou uma questão
para o GraPE 2020: como pode a diáspora portuguesa ajudar no desenvolvimento de
Portugal até 2030?
c. Filme Club “Contágio”. Na sequência da pandemia, a PARSUK organizou no dia 2 de Maio
de 2020 uma sessão online para discutir o filme Contágio (dirigido pelo realizador Steven
Soderbergh, com estreia em 2011). Foi a primeira vez que a PARSUK organizou uma sessão
de proximidade com os nossos membros neste formato. Contou com a presença do
Jornalista António Fernandes, Studio Director da BBC News, como convidado,

e a

moderação da Mariana Pinto da Costa, Médica Psiquiatra e de Diogo Martins, Médico de
Saúde Pública. Foram discutidas as semelhanças e diferenças entre a história da epidemia
narrada no filme, e a pandemia do COVID-19. Foram feitas várias observações sobre os
media e redes sociais, bem como a saúde mental e pública. Abordou-se o papel dos
jornalistas na transmissão de informação, realçando-se a diferença entre a desinformação
vigente no filme e a reacção dos media no contexto real, perante o COVID-19. Debateu-se a
legitimidade e credibilidade das pessoas convidadas a falar ao público, as características da
comunicação em contexto de emergência, bem como o processo de fact checking,

explorando-se o exemplo da BBC. Falou-se da importância de serem tomados os primeiros
passos para lidar com, e ultrapassar os problemas de saúde mental no contexto da
COVID-19, incluindo a gestão de expectativas e incertezas. Trocaram-se impressões sobre o
tipo de medidas que podem ser tomadas para se entrar numa nova ‘normalidade’, tendo em
conta que questões de saúde pública são vividas de forma diferente consoante o contexto
sócio-cultural. E finalmente abordou-se como a descoberta de uma vacina no filme não
retrata a complexidade do processo, o que levou a reflexões sobre a divulgação de
informação científica, a questão dos medicamentos anti-virais e o processo da produção e
distribuição da vacina. Concluiu-se que a sociedade de contágio de 2020 difere da que foi
abordada pelo filme, e foi enfatizada a indispensabilidade da ciência e da tecnologia.

