Relatório de actividades 2020-2021

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 2000 membros,
facilitar a sua integração e maximizar o seu contributo, quer em Portugal quer no Reino Unido.

A - Reflexões da comissão cessante
Em Março de 2020, não seria possível prever as consequências mundiais da pandemia do
COVID-19. Com a continuidade da pandemia, todas as atividades da PARSUK foram realizadas em
formato virtual. Contudo, este ano foi uma boa oportunidade para testar eventos virtuais e os vários
realizados resultaram bem. De futuro, recomenda-se um formato híbrido, em que seja possível estar
presencialmente (para manter a parte social) ou virtualmente (para quem não se possa deslocar).
Um outro aspecto positivo é que, apesar das restrições, a PARSUK continua a crescer, muito
impulsionada pelos programas de bolsas. Como tal, recomenda-se a manutenção e expansão destes
programas. Tal como recomendado pelas Comissão Executiva (CE) anterior, este ano, a estrutura
dos órgãos sociais foi alterada e aprovada em Assembleia Geral (AG; ver abaixo), particularmente
com a exclusão dos Conselho Fiscal e Mesa da AG das funções executivas, pelo que seis novos
colegas deverão candidatar-se para estes órgãos para além dos nove membros necessários para a
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CE. Recomenda-se que a próxima CE acorde no início do mandato as funções de cada membro da
CE com funções executivas e regulamentos internos para gerir as sub-equipas, algo que não foi
possível fazer este ano. Recomenda-se ainda que se aconselhe com o Conselho Fiscal sempre que
necessário.
Uma outra alteração importante, também aprovada em AG, foi a implementação de quotas; ao longo
deste mandato, foram feitos alguns avanços para a implementação, com a definição de categorias,
benefícios, e preços por cada membro, e com ajustes feitos ao website para que as quotas possam
ser pagas directamente através do mesmo. Como recomendações: será necessária uma forte
campanha de divulgação e esclarecimento das quotas; talvez seja necessário um endereço de email
e um dos membros da CE para esclarecer quaisquer dúvidas levantadas pelos membros; e
avaliações devem ser feitas ao longo do ano ao funcionamento do website para efectuar o
pagamento.
Uma última reflexão refere-se ao protocolo assinado com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT). 2021 é o segundo ano do protocolo, que foi acordado que poderia ser renovado por 3 anos.
Conjuntamente com o Conselho Científico, a próxima CE deve pensar nas atividades para o último
ano e como se posicionar quando o protocolo expirar (i.e., se o Conselho Científico deve ser mantido
ou se uma nova estrutura deve ser pensada).

B - Enquadramento Geral do atual mandato e principais propostas
para 2020-2021
Da anterior Comissão Executiva PARSUK, 7 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. Dois novos membros dinamizadores juntaram-se à equipa: Isabel Ramos e
Sara Carvalho. Desta forma, os objectivos gerais e respectivos resultados foram os seguintes:
1.

Reavaliação e reestruturação dos órgãos sociais da PARSUK

Em Dezembro de 2019, a CE 2019-20 organizou um workshop de Planeamento Estratégico: “Missão,
Visão e Valores da PARSUK”. O objectivo desta sessão foi reflectir acerca dos sucessos e limitações
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da PARSUK, em conjunto com atuais e antigos dirigentes da associação. Como resultados principais
deste evento destacaram-se a necessidade de otimizar:
1. A estrutura da PARSUK, de forma atingir eficazmente os seus objetivos;
2. A base financeira da PARSUK, de forma a responder melhor às necessidades dos nossos
membros.
No seguimento deste evento, a actual CE propôs a implementação de duas medidas-chave: primeiro,
a reestruturação dos órgãos sociais da PARSUK; segundo, um novo sistema de quotas.

Nova estrutura para os órgãos sociais da PARSUK
Após um amplo período de discussão e reflexão, a Comissão Executiva avançou com uma proposta
de alteração dos órgãos sociais da PARSUK, em sede de Assembleia-Geral. A nova estrutura (figura
1) tem por base uma série de princípios:
1. Descentralização de funções executivas, fiscais e de gestão da Mesa da Assembleia;
2. Posições com objetivos claros, estratégicos e mais especializados;
3. Melhor engajamento com alumni e outros membros.

Figura 1: Nova estrutura da CE da PARSUK.
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A proposta foi apresentada no dia 16 de Agosto de 2020 e aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária de 13 de Setembro de 2020, com implementação prevista a partir do início do próximo
mandato 2021-22, com lista independentes para cada órgão social: Comissão Executiva, Mesa da
Assembleia-Geral e Conselho Fiscal.

Implementação de quotas
Uma das principais metas da CE atual para o mandato de 2020/21 focou-se na implementação de
um sistema de quotas, que acontece pela primeira vez desde a fundação da PARSUK. Com o
crescimento da associação, foi necessário repensar a visão e missão da PARSUK e a introdução de
quotas apresenta-se como uma oportunidade para:
●

Garantir a sustentabilidade económica da PARSUK (i.e., evitar uma dependência excessiva
de fundos externos);

●

Incentivar a aproximação dos membros à associação;

●

Expandir os programas da associação (por exemplo, bolsas e eventos).

Em Agosto de 2020 foi realizada uma AG Extraordinária, onde o conceito foi primeiramente
apresentado aos membros e em paralelo um inquérito, que incluía questões acerca de benefícios
para membros e valor de quota anual, foi circulado. Com base nas respostas dos membros, os
meses seguintes foram dedicados ao desenvolvimento de uma proposta para um plano de quotas e
implementação de uma infraestrutura totalmente integrada no website da PARSUK. Em Abril de
2021, uma segunda AG Extraordinária foi realizada, onde a proposta para a implementação de
quotas foi apresentada e aprovada pelos membros. Após a eleição da CE de 2021/22, está planeado
um período dedicado à comunicação externa que se estende pelo menos até Setembro de 2021, a
partir do qual se inicia um período de transição. Este período permitirá que os membros que assim o
desejem se tornem membros pagantes para usufruir de um pacote de benefícios que passará a ser
de acesso exclusivo a partir de Janeiro de 2022, quando entrará em vigor o novo sistema de quotas.

4

2.

Desenvolvimento das actividades de science policy & diplomacy: Conselho

Científico e Brexit

Conselho Científico

●

De Setembro a Dezembro de 2020, foi contratado um aluno de engenharia informática que
durante 4 meses, com base em dados cedidos pela FCT acerca do programa Quadro do
Horizonte 2020, começou a construir uma plataforma online interactiva (ainda não disponível
para ser publicada) que mapeie as colaborações existentes entre Portugal e o Reino Unido.
A PARSUK e o Conselho Científico já começaram a contactar outros stakeholders que
possam investir neste projecto. Recomenda-se que esta seja uma prioridade para 2021 e
2022. Se possível, uma nova pessoa deveria ser contratada para dar continuidade a este
projeto.

●

O protocolo foi renovado para o ano de 2021 e o plano de atividades foi acordado com o
Conselho Científico.

●

O programa Bilateral Research Funds foi renovado, com quatro bolsas para 2021. As
candidaturas decorreram entre Fevereiro e Março e os resultados foram comunicados aos
bolseiros no dia 30 de Abril (a ser publicados no website da PARSUK em breve).

●

Uma das atividades propostas para 2021 era a organização de um webinar de diplomacia
científica. No seguimento da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com o
apoio do Joint Research Council, o Fórum GraPE (das associações portuguesas da diáspora
ligadas à ciência) criou um vídeo sobre o que é diplomacia científica, exemplos e como as
associações

podem

contribuir

para

a

mesma

(https://www.youtube.com/watch?v=KYYpS6C2dew). No dia 29 de Maio de 2021, o GraPE
organizou também um webinar para discutir estes temas, que contou com a presença de: Sr
Ministro Manuel Heitor, Sr Embaixador Rui Macieira, Sra Secretária de Estado Berta Nunes,
Professor José Paulo Esperança, Professora Zita Martins, João Pinto, e Lorenzo Fernandes
(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801888035362373632/).

5

Brexit

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de Janeiro de 2020, e o final do período de
transição a 31 de Dezembro de 2020, o Brexit continuou a ser uma temática de elevado interesse
para a PARSUK durante o mandato de 2020-21. Em particular, destacamos quatro marcos:
1. A segunda edição do questionário sobre a evolução das expectativas e motivações dos
estudantes e investigadores Portugueses ao mudarem-se para o Reino Unido, e o potencial
impacto do Brexit;
2. A organização do evento “Looking beyond Brexit: The future of science between Portugal and
the United Kingdom”, em Outubro de 2020. Este foi um dos debates mais populares da
PARSUK, que contou com mais de 100 participantes e a parceria com a Royal Society,
Universities UK International, a Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros. Neste evento
foram apresentados os resultados do segundo questionário do Brexit;
3. Uma reunião inaugural entre as diásporas Europeias no Reino Unido, os adidos científicos
das Embaixadas Europeias no Reino Unido, e a Delegação da União Europeia no Reino
Unido, incluindo com o Sr Embaixador João Vale de Almeida, com o objetivo de coordenar a
cooperação académica e científica no pós-Brexit;
4. A subscrição da petição “Keep the EU and the UK collaborating in Science #DealforScience”,
em parceria com as demais diásporas académicas e científicas no Reino Unido (Espanha,
Polónia e Dinamarca) e em parceria com a Wellcome Trust. O resultado desta petição foi um
novo acordo que garante uma associação do Reino Unido ao Programa Horizonte Europa.
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3.

Expansão do programa de bolsas, acoplado ao desenvolvimento de uma

estratégia de fundraising alargada

Programa de bolsas

-

Xperience

Em 2019/2020, devido a pandemia, não se realizaram programas de bolsas. Em 2020/2021,
financiamos duas bolsas Xperience com o apoio da Caixa Geral de Depósitos. Para estas duas
bolsas, houve cinco projectos e 121 bolseiros candidatos. Infelizmente, devido a mudanças de pasta,
saída do Eng Carlos Moedas da presidência da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), não nos
foram dados apoios pela mesma para este programa.
-

Xpand-PALOP

O programa Xpand-PALOP existe desde 2015/2016 e tem por objectivo nomear investigadores de
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) com bolsas de estágios de investigação
científica durante o Verão no Reino Unido sob a orientação de um membro PARSUK. O programa é
financiado pela FCG e insere-se no programa “ENVOLVE Ciência PALOP”. O “ENVOLVE Ciência
PALOP” apoia o desenvolvimento de carreiras científicas em ciências da saúde e pretende apoiar
jovens investigadores dos PALOP a consolidarem as suas carreiras científicas nos seus países de
origem, reforçando, desta forma, os sistemas científicos dos países e as ligações institucionais entre
a Europa e os PALOP. Em 2020/2021 infelizmente não se puderam realizar estes estágios devido à
pandemia e a PARSUK trabalhou com a FCG num programa de formação para bolseiros FCG ENVOLVE training programme, para 9 bolseiros da FCG. Todo o programa de formação foi
desenhado com a FCG (Maria Hermínia Cabral, João de Almeida Pedro) juntamente com a rede de
contactos da PARSUK.
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Figura 2: Agenda do programa EVOLVE
Xplore (travel grants)
A PARSUK Xplore - Fundo para o Desenvolvimento Académico - foi criada em 2021 e resulta da
reestruturação da iniciativa Travel Grants criada em 2016/2017. No mandato 2020/2021, usamos os
fundos da CGD para financiarmos membros da comunidade PARSUK com uma bolsa de formação
que ajuda a suportar custos de participação em eventos científicos que envolvam apresentação por
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via oral ou pôster do trabalho de investigação do candidato, ou de formações em forma de cursos ou
workshops que visam complementar a formação académica ou profissional do candidato.

Fundraising

A equipa de estratégia da PARSUK desenvolveu uma brochura simplificada que indica
diferentes categorias de patrocínios (Knowledge, Premium, e Top Tier), quais os benefícios
de cada um, e respectivo valor de patrocínio. Esta brochura poderá ser utilizada no contacto
com patrocinadores de futuro.

Figura 3: Brochura de fundraising

Neste mandato, foram renovadas as parcerias com a Rumo e a Native Scientist, e criou uma
nova com a empresa Chaperone (https://www.parsuk.pt/parceiros).
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4.

Comunicação e imagem

A comunicação com os membros foi feita através do e-mail e das redes sociais Facebook, Twitter e
LinkedIn. Os dados apresentados são relativos aos meses de Junho 2020 a 27 de Maio de 2021.
O Twitter é a plataforma em que a PARSUK tem maior alcance. Esta comissão atraiu 157 novos
seguidores e 9275 visitas ao seu perfil, através dos 407 tweets e 141 689 impressões. Regista-se o
mês de Fevereiro que teve o número máximo de visitas de 1488. É possível avaliar o crescimento da
PARSUK nas redes sociais quando comparando este valor com o máximo de 839 visitas obtidas no
mês de Maio do ano anterior. Esta comissão quadruplicou o número de tweets e visitas ao perfil,
contudo o do número de seguidores aumentou de forma linear e seguindo a mesma tendência que o
ano anterior (118 novos seguidores na CE 19/20 vs 157 novos seguidores na CE 20/21).
No Facebook, o número de seguidores, gostos e visualizações varia bastante ao longo do tempo,
havendo vários picos que correspondem às publicações de maior interesse para os membros. Entre
as publicações mais bem-sucedidas destaca-se a divulgação do GraPE, LUSO e das bolsas
Xperience. Um dos máximos atingidos a nível de alcance da publicação deveu-se à partilha da
publicação das bolsas Xperience em grupos de faculdades portuguesas. Através dos dados extraídos
do Facebook 62% dos seguidores são do sexo feminino e no total 55% dos seguidores tem entre 25
a 34 anos, seguidos por 26% dos seguidores entre 35 e 44 anos. Em relação ao idioma 2575
definiram-no como Português, 1081 como Inglês do Reino Unido, 497 como Inglês dos EUA e 92
como Português do Brasil.
No LinkedIn a PARSUK tem um perfil pessoal e uma página, onde se realiza atualmente toda a
comunicação nesta rede social. Contudo, é de notar que o perfil pessoal, por existir há mais tempo,
tem um maior número de seguidores. Apesar de bastantes seguidores terem passado a seguir a
página ao invés do perfil pessoal, os resultados da mesma mostram que esta é a plataforma com
menos engajamento. Contudo, houve um aumento do número de visitas diárias de 0 em Maio de
2020 para 58 em Junho de 2020 que se manteve constante entre as 30 e 70 visitas mensais até
Dezembro de 2020. No início do ano houve um crescimento da página, que registou um máximo de
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181 visualizações mensais em Março de 2021. Em relação à sua audiência, 22.2% é da área de
investigação, seguido por 20.31% em educação, 9.21% em operações e 7.44% em media e
comunicação.
Iniciada em 2020, a rubrica “Humans of PARSUK” tem ajudado a nossa comunidade a conhecer
quem são os restantes membros PARSUK. Começámos por apresentar estudantes e investigadores
que estavam a trabalhar na luta contra o SARS-CoV2 no Reino Unido e tivemos bastante
receptividade. Depois mudámos o nosso foco e passamos a dar a conhecer membros PARSUK das
mais variadas áreas que abrangemos. No atual mandato, foram partilhados perfis de 28 membros a
juntar aos 14 já partilhados no mandato anterior, num total de 42 membros PARSUK.

Durante o atual mandato foi também realizada uma atualização e reestruturação do website da
PARSUK, visando uma mais clara mensagem sobre o que é a PARSUK e o que tem para oferecer
aos nossos membros. Foram ainda adicionados ao website as funcionalidades do Fórum PARSUK
para permitir a comunicação entre membros e também foi iniciado o trabalho de pesquisa para a
criação de uma página de Network que permitirá aos membros aceder à informação e localização de
parceiros da PARSUK nas várias regiões do Reino Unido (por exemplo, Consulados, Embaixadores,
Sociedades Portuguesas das Universidades, entre outros).

5.

Outros compromissos ou eventos

a. GraPE 2021 (http://www.grape.pt/2021/): A edição 2021 do Fórum GraPE teve lugar no dia 6
de Fevereiro de 2021, num formato virtual, centrado no tema “Novas oportunidades de
inovação pós-pandemia”. À semelhança de edições anteriores, pretendeu-se promover o
debate de temas fundamentais para o futuro de Portugal e inspirar a criação de novas
oportunidades para o desenvolvimento do país a nível global em 4 temas principais: Futuro
do Trabalho e Mobilidade, Foresight & Green Deal, Diversidade e Inclusão, e Futuro da
Medicina. O formato virtual tornou possível a participação de um maior número de
portugueses na diáspora e em Portugal (~200 participantes). Desta discussão foi elaborado
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um relatório com as recomendações propostas pelos convidados e pelos participantes,
esperando que se tomem iniciativas que venham beneficiar Portugal e os graduados
portugueses, quer estejam dentro ou fora de Portugal. Pretende-se que este sumário possa
despoletar a discussão e possível implementação de sugestões que visam a inovação num
contexto de pós-pandemia em Portugal e que as associações de graduados que constituem
o Fórum GraPE possam ser um veículo de troca de conhecimento e contribuição para o
impulsionamento de Portugal e da diáspora Portuguesa neste tema.

b. Comunicação intercultural

Figura 4: Imagem do evento de comunicação intercultural

Foi organizado em parceria com a TROPO UK (https://tropouk.weebly.com/) e o Instituto Camões
uma oficina de Comunicação Intercultural - Intercultural Communication Workshop - facilitado por
Kasia Łanucha, da empresa Speak Culture (https://www.speakculture.co.uk/about). A Oficina
decorreu virtualmente no dia 20 de Março, entre as 10:00 e 12:00pm, com um total de 28 inscritos. O
objectivo foi consciencializar os participantes para vários pressupostos culturais frequentemente
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sentidos em ambientes de trabalho, quer académicos quer empresariais, e apresentar ferramentas
para melhorar a comunicação e competências interculturais.

c. Evento “Regresso às Aulas”
Com o intuito de chegar a mais estudantes e reavivar a nossa colaboração com as Sociedades
Portuguesas existentes nas diferentes universidades do Reino Unido, a PARSUK decidiu realizar o
evento “Regresso às aulas” em formato virtual no início do ano lectivo 2020-2021. Neste evento,
realizado a 26 de Setembro, tivemos a recepção de boas-vindas pelo Exmo. Sr. Embaixador de
Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, seguida da apresentação da PARSUK e vantagens
associadas aos que se tornam membros. Posteriormente, foram apresentados os parceiros PARSUK,
as Sociedades Portuguesas nas Universidades do Reino Unido e os Embaixadores PARSUK
2020/2021 recém-eleitos.

d. Programa Embaixadores e o seu ciclo de tertúlias
Por mais um ano, a PARSUK lançou o Programa Embaixadores e desta convocatória foram eleitos 7
Embaixadores:

Nome

Cidade

Posição

Fábio Gomes

Consultant Medical Oncologist, The Christie NHS
Manchester Foundation Trust

The Christie NHS
Foundation Trust

Samuel Ginja

Coleraine

Ulster University

Pedro Vianez

Cambridge PhD Physics student, Cavendish Laboratory

University of Cambridge

Francisco Nobre

Surrey

University of Surrey

Pedro Moura Alves Oxford

PhD candidate in Economics
Group Leader at the Ludwig Institute for Cancer
Research/ University of Oxford.

Mariana Simões

Oxford

PhD in Biomedical Sciences

-

Luís Rita

Londres

PhD in Computational Biomedicine
Tabela 1: Embaixadores regionais 2020/2021

Imperial College London

Research Associate in Behaviour Analysis

Instituição

University of Oxford

Em parceria com os Embaixadores, a PARSUK organizou a série de tertúlias em formato virtual “À
conversa com os Embaixadores” durante o mês de Fevereiro. Estes 6 eventos tiveram como
objectivo partilhar as experiências profissionais de cada um dos Embaixadores em diferentes áreas
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(por exemplo, desenvolvimento de carreira, comunicação em ciência, investigação na área clínica,
entre outros). Para fechar o ciclo destas tertúlias e também providenciar um espaço social para os
nossos membros, foi organizado uma noite de quizz sobre temas associados a Portugal.

Figura 5: Agenda da tertúlia de embaixadores 2020/2021
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e. Charity registration
A candidatura a charity pela PARSUK foi iniciada em outubro de 2019, no website do gov.uk. Todos
os pontos foram preenchidos excepto aqueles que levantavam mais dúvidas: 1) viabilidade da
PARSUK enquanto charity e não outra entidade reconhecida no Reino Unido; 2) integração nos
estatutos da PARSUK no modelo de charity; 3) quais seriam as funções e impacto institucional do
board of trustees.
Foi composto, via convite, um board of trustees: David Aragão; João Rangel de Almeida, e Raquel
Oliveira.
Em Dezembro de 2020, reunimos com o Advogado Lain Redford da Bristows (sessão pro-bono), a
quem colocamos as questões supramencionadas. Desta reunião, resultou a tabela abaixo (tabela 2).
O registo como charity começou a parecer menos apelativo uma vez que a PARSUK é uma
associação portuguesa sem sede no Reino Unido (factor muito limitativo). Principalmente, sendo
charity no Reino Unido, o board of trustees nomeado teria mais poderes do que a CE que é eleita
anualmente. No entanto, a SRUK, associação semelhante a PARSUK, existe no Reino Unido como
company limited by guarantee (CLG), e decidimos reunir com eles e perceber, 1) que benefícios eles
têm em ser uma CLG; 2) se consideraram ser uma charity; 3) o que de facto difere entre a PARSUK
e a SRUK.
Em Janeiro de 2021, reunimos com a SRUK. A SRUK nunca teve sede ou foi registada em Espanha
e por isso, para a SRUK ser formada, a direcção optou por criar uma entidade reconhecida no Reino
Unido de raiz, e para isso o modelo mais adequado foi a CLG, sendo que o benefício mais evidente é
o VAT relief no UK, o que responde a primeira e terceira questões. A SRUK também considerou ser
uma charity, que seria o próximo passo no crescimento do grupo e uma forma de ganhar
reconhecimento e respeito junto das entidades financiadoras do UK, mas esse registo foi chumbado
duas vezes, pela missão da SRUK ser muito focada nos espanhóis e pouco contribuir para o UK
propriamente dito. Dadas as semelhanças entre as nossas organizações, temos razões para
acreditar que o mesmo poderia acontecer a uma candidatura a charity da PARSUK.
Com isto, depois de discutirmos qual seria a melhor opção para a PARSUK, e tendo em conta o perfil
da PARSUK, e sua relação com Portugal, e por, a maioria dos nossos sponsors serem de Portugal ou
empresas portuguesas, por não termos nem, vemos benefícios diretos em migrar ou gemelar a
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PARSUK para ou no UK, decidimos que a melhor opção para já será mantermos a PARSUK com
registo em Portugal, e não avançar com o registo como Charity ou CLG no Reino Unido.
O board of trustees foi contactado por email no dia 5 de Fevereiro de 2021, contendo a informação
acima e a tabela com a ponderação.

Tabela 2: Sumário das vantagens e desvantagens das várias opções de empresa/charity
apresentadas a PARSUK.
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