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Lista D - Comissão Executiva 2021-22 

 

Introdução

A PARSUK tem tido uma trajetória de 

crescimento ao longo da última década. 

Alguns exemplos de sucesso recente (caixa 1) 

demonstram que a PARSUK tem apostado 

não só em números mas, sobretudo, na 

qualidade da sua intervenção e na oferta de 

oportunidades que disponibilizamos aos 

nossos membros. Contudo, é crucial 

aproveitarmos o natural otimismo resultante 

de uma PARSUK em expansão para 

refletirmos sobre os sucessos do nosso 

passado e presente, para melhor planearmos 

o futuro. 

 

Ao mesmo tempo, os grandes desafios dos 

últimos 5 anos (caixa 2) têm testado a 

resiliência de organizações como a PARSUK. 

Por um lado, a voz das diásporas qualificadas 

tem sido reforçada enquanto veículo de 

ligação entre o Reino Unido e a Europa. Por 

outro, o distanciamento físico imposto pela 

pandemia tem feito emergir novas 

modalidades de gestão de organizações e de 

interação entre membros. Agora, mais do que 

nunca, a nossa relevância num contexto em 

permanente mudança tem sido colocada à 

prova.  

Nos próximos anos, a PARSUK tem uma oportunidade única de cimentar a importância do seu papel 

na resposta a estes desafios e ter uma participação transformadora em prol da sua comunidade. 

Para tornar este futuro possível, propomos uma equipa para a Comissão Executiva 2021-22 que alia 

a memória institucional, a experiência associativa, com a vontade de inovar e de expandir os limites 

da PARSUK. 

 

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.  

Caixa 1 - Sucessos recentes da PARSUK 

● Solidificação do programa de diplomacia científica 

entre Portugal e o Reino Unido, através da 

formalização do protocolo PARSUK-FCT em 2019;  

● Reconhecimento da qualidade dos nossos eventos, 

como a tertúlia ‘Looking Beyond Brexit’ em parceria 

com a Royal Society, Universities UK International e a 

FCG que contou com mais de 100 participantes; 

● Crescente procura pelo programa de bolsas e 

cobertura pelos media, com recorde de 120 

candidaturas para 2 bolsas Xperience em 2021;  

● Aumento em número e diversidade de membros, com 

total de 2,000 membros em 2021.  

Caixa 2 - Desafios contemporâneos ao crescimento da 

PARSUK 

 

● O referendo de 2016 sobre a permanência do Reino 

Unido na União Europeia despoletou uma aproximação 

das diásporas académicas e científicas em território 

Britânico. 

● Com a COVID-19, muitas organizações congéneres 

viram-se forçadas a transitar toda a sua atividade para 

as plataformas digitais. 

https://en.parsuk.pt/diplomacia-cient%C3%ADfica
https://en.parsuk.pt/events-1/looking-beyond-brexit-the-future-of-science-between-portugal-and-the-united-kingdom
https://www.publico.pt/2021/04/07/p3/noticia/queres-passar-mes-reino-unido-investigar-parsuk-duas-bolsas-atribuir-1957249
https://twitter.com/PARSUK_/status/1384239576437334018
https://twitter.com/EUdelegationUK/status/1318564463432339456
https://twitter.com/EUdelegationUK/status/1318564463432339456
https://twitter.com/EUdelegationUK/status/1318564463432339456
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Prioridades e objectivos estratégicos  

Prioridades por equipa Objetivos 

Núcleo de Gestão 
 
Prioridade: Assegurar a ambição e o 
crescimento sustentável da PARSUK 

1. Definir um plano estratégico PARSUK 
2021-2025 

2. Modernizar a imagem da PARSUK à 
medida do seu crescimento e potencial 

3. Promover a PARSUK enquanto 
plataforma de debate acerca dos 
principais temas da atualidade 

4. Angariar e otimizar recursos que 
permitam a expansão da nossa 
atividade 

Equipa Externa 
 
Prioridade: Dinamizar a PARSUK como agente 
de diplomacia científica e política externa 

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 

Equipa Interna 
 
Prioridade: Aproximar a PARSUK dos seus 
membros 

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 

 

Actividades 

A Lista D propõe apresentar um Plano de Actividades e Orçamento para 2022 para aprovação em 

sede de Assembleia-Geral ordinária, no final de 2021 (data a confirmar com a futura Mesa da 

Assembleia-Geral).  

Esta proposta tem dois objetivos. Em primeiro lugar, pretendemos alinhar os mandatos das 

Comissões Executivas da PARSUK com os anos civis, de forma a coordenarmos as nossas 

atividades com os demais parceiros em Portugal e no Reino Unido, assim como os esforços de 

angariação de fundos. Por outro lado, pretendemos que as nossas propostas reflitam o resultado de 

um exercício de priorização das atividades em que a PARSUK deverá apostar (ou não) para o seu 

futuro, em conjunto com a nova equipa executiva. 

Até ao final de 2021, propomos focar-nos na definição do plano estratégico para 2021-2025, no 

inquérito de levantamento do perfil e interesses dos nossos membros, e na modernização da imagem 

da PARSUK. Em paralelo, finalizaremos as atividades iniciadas no mandato 2020-21, incluindo a 

implementação do novo sistema de quotas, e re-calibraremos as necessidades para 2022. Contudo, 

garantimos desde já manter algumas iniciativas cuja importância se mantém inquestionável: 

programa de bolsas, programa embaixadores, encontros Luso e GraPE, o apoio ao Conselho 

Científico da PARSUK, bem como a continuidade da aproximação ao MCTES e MNE. 
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Composição da equipa 

 

Figura 1 - Lista D Comissão Executiva 2021-22 

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 

Ana Barros Diretora Comunicações 2040 

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 

 

Abreviaturas 

FCG - Fundação Calouste Gulbenkian 

FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia 

GraPE - Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro 

Luso - Conferência Anual da PARSUK 

 

MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

MNE - Ministério dos Negócios Estrangeiros 

PARSUK - Portuguese Association of Researchers and Students 

in the UK 

Xperience - Programa de estágios de investigação científica 

durante o verão no Reino Unido 

https://www.linkedin.com/in/diogocorreiamartins/
https://www.linkedin.com/in/claudia-matta-coelho-a455b358/
https://www.linkedin.com/in/isabel-ramos-56404a84/
https://www.linkedin.com/in/goncalo-gomes/
https://www.linkedin.com/in/anarbarros/
https://www.linkedin.com/in/mariana-pinto-leit%C3%A3o-pereira-baa9236a/
https://www.linkedin.com/in/teresa-soter-henriques-b0b999183/
https://www.linkedin.com/in/maria-leonor-feio/
https://www.linkedin.com/in/catarinaliberato/

