
        
  

Sumário – Relatório de Contas 
 
 
1. Introdução 
 

1.1. À data de fecho do Relatório de Contas (19/11/2021), a PARSUK apresenta 

os seguintes saldos nas suas contas: 9,486.85€ (CGD), £4,805.54 (Natwest) 

e £0.00 (Paypal). O resultado líquido do período analisado (5/06/2021 a 

19/11/2021) foi -8,014.23€ e -£723.73. As principais categorias em que estão 

inseridos os movimentos relativos ao corrente ano são: CC – Bilateral 

Research Funds, Consultoria design, TOC, Eventos de representação, e 

Reuniões CE. Informação adicional acerca dos movimentos descritos no 

Relatório de Contas encontra-se abaixo. 

 

2. Descrição de movimentos 

2.1. CC - Bilateral Research Funds: Despesas relativas a duas bolsas BRF cujo 

pagamento se encontrava pendente. Esta categoria é o principal driver do 

resultado líquido negativo do período em causa. Isto porque o montante de 

6,000€ foi recebido pela PARSUK antes do período em análise, mas pago aos 

bolseiros durante o período em análise – se ambos movimentos tivessem 

ocorrido no mesmo período, o resultado líquido seria nulo. 

2.2. Consultoria Design: Despesa relativa a serviços de design contratados 

externamente pela PARSUK, incluíndo o design de um novo logotipo, novo 

template Word e PowerPoint, fundo para platformas digitas, e nova layout de 

assinatura de e-mail.  

2.3. TOC: Despesas relativas à mensalidade paga ao nosso Técnico Oficial de 

Contas, que presta apoio fiscal à PARSUK. 

2.4. Eventos de representação: Despesas relativas à deslocação da CE a Lisboa, 

para assinatura de um memorando de entendimento entre a PARSUK e a 

Embaixada do Reino Unido em Portugal num valor de £42,000. 

2.5. Reuniões CE: Despesas relativas à primeira reunião presencial da nova CE, 

cobrindo alimentação e transporte dos elementos da mesma. 

2.6. Outros movimentos: Despesas relativas a um novo seguro contratado pela 

PARSUK que lhe permite a integração de estagiários nos seus quadros, a 

plataformas de comunicação como o Zoom e Google Drive, correios, 

comissões bancárias, entre outras. 
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