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Estatuto do Ambassador 

O estatuto de Ambassador da Improve International é de carácter organizacional, promocional, 

recreativo e educacional e não tem ligações políticas ou partidárias. Este programa tem a finalidade de 

promover as atividades, projetos e os ideais da empresa Improve International juntos dos estudantes 

de Medicina e de Enfermagem Veterinária. O presente estatuto destina-se a regular a atividade de 

todos os integrantes do projeto.  

 

O que é o Ambassador Programme? 

O Ambassador Programme está idealizado para os diversos países onde a Improve International opera 

e disponibiliza os seus programas de formação contínua. Este programa tem como objetivo promover 

o relacionamento entre a empresa e os estudantes de Medicina e Enfermagem Veterinária desde o 

princípio do seu percurso académico até ao início da vida profissional. Além disso, pretende-se 

promover a troca de experiências e de informações entre estudantes e estagiários de Medicina e 

Enfermagem Veterinária, contribuindo para a formação dos futuros profissionais. O projeto tem ainda 

como finalidade servir de plataforma para a publicação e partilha de conteúdos de interesse na área 

da medicina veterinária.  

 

Foco do programa: Estudantes de Medicina Veterinária e Enfermagem Veterinária das principais 

universidades públicas e privadas no espaço europeu.   

 

De que forma é desenvolvido o Ambassador Programme em Portugal? 

 1 a 2 Ambassadors por instituição de ensino.  

 10 Cidades (Vila Real, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Bragança, Viseu, Viana do 

Castelo, Portalegre e Castelo Branco).  

 Objetivos:  

o Dar a conhecer a marca Improve International, as suas atividades e oferta 

formativa junto do maior número possível de estudantes e recém-

licenciados de Medicina e Enfermagem Veterinária do país;  

o Criar uma relação entre estes potenciais clientes e a marca Improve 

International;  

 

  

  



o Promover a troca de experiências e de informação entre estudantes e 

estagiários de Medicina e Enfermagem Veterinária, contribuindo para a 

formação de futuros profissionais;  

o Apoiar os eventos formativos e recreativos das instituições de ensino e das 

respetivas associações de estudantes;   

o Promover conteúdos de interesse no setor veterinário e informações sobre 

formação contínua e opções profissionais.  

  

Pré-requisitos para ser um Ambassador: 

 Ser aluno da licenciatura com mestrado integrado de Medicina Veterinária ou da licenciatura 

em Enfermagem Veterinária.  

 Utilizar frequentemente as redes sociais; 

 Gostar de ações de envolvimento social; 

 Ter aptidão para falar em público e fazer apresentações; 

 Ter nível intermédio de compreensão e escrita na língua inglesa;  

 Participar em atividades extracurriculares na sua universidade como, por exemplo, eventos, 

seminários, estágios, palestras, envolvimento com a associação de estudantes, projetos, etc. 

 Ser um líder e um exemplo para os seus pares; 

 Integrar características interpessoais que se adequem ao âmbito do projeto, nomeadamente: 

ser interessado, motivado, proactivo, empenhado, comunicativo, criativo e apresentar boa 

capacidade de redação. 

 

Como candidatar-se ao Ambassador Programme: 

 O aluno interessado deve preencher a sua candidatura através do site: 
www.improveinternational.com/ambassador/ 

 O período de candidatura é comunicado através das diferentes plataformas digitais do 
projeto Ambassador.  

 A candidatura será submetida à direção da Improve International. Uma vez aprovada passar-
se-á à assinatura do estatuto do Ambassador, em que o estudante deverá: 

o Concordar com o presente estatuto e requisitos neles definidos; 

o Atender aos princípios gerais de moralidade e ética profissional. 

 

Plataformas de ação:  

 Páginas oficiais da Improve International  

 Página oficial Improve Ambassador 

 Redes sociais da Improve International e do Ambassador Programme 

  

  

  

http://www.improveinternational.com/ambassador/


 Newsletters Improve International e Improve Ambassador 

 Recursos externos de Comunicação / Marketing:  

o Banners no site ou blogue da associação de estudantes e /ou da instituição 

de ensino; 

o E-flyers e e-mail marketing para a base de dados da associação de 

estudantes e da instituição de ensino;  

o Recursos offline: Utilização de cartazes e flyers impressos e afixados em 

local de destaque na universidade 

 

Missão do Ambassador: 

 Representar o título de Ambassador da Improve International na sua instituição de ensino. 

 Enviar de forma regular (periodicidade mensal, mas que poderá ser adequada mediante as 

necessidades da Improve International e do Ambassador) publicações com conteúdos relevantes 

para a comunidade estudantil. Cada aluno tem a liberdade de escolher o tema dos seus 

conteúdos. Alguns dos tópicos aconselhados são: experiências, curiosidades sobre a medicina 

veterinária, eventos, desafios, conquistas, fatos inusitados das rotinas em sala de aula e rondas 

nos hospitais. Poderão também expor a opinião sobre livros e dar cobertura em congressos e 

férias de medicina veterinária.  

Todo este material deverá ser aprovado pela Improve International antes de ser publicado na 

página de Facebook. Os diferentes conteúdos deverão ser planeados regularmente e enviados 

nos prazos acordados.  

 

 Gerar BUZZ do seu conteúdo, dos outros integrantes do projeto e da marca  

 Convidar os integrantes da sua rede de contactos a seguir as diferentes plataformas da Improve 

International e do Ambassador Programme: colegas, amigos (as), professores (as) e responsáveis 

por atividades na Universidade. 

 Fornecer toda a informação necessária aos colegas, de forma a mantê-los informados das 

atividades Ambassador e da oferta atualizada de formação da Improve International. 

 Colocação e distribuição de flyers, brochuras e cartazes da Improve International. 

 Fazer sugestões sobre temas de formação online ou presenciais, propor melhorias e dar 

sugestões sobre o projeto. 

 

Como será avaliada a performance do Ambassador? 

 O programa tem a duração de 12 meses com possibilidade de extensão para 16 meses. Durante este 

período de atividades cada Ambassador será avaliado por fases com duração de 2 a 3 meses. 

 



Avaliação e Prémios Ambassador 

Desde que são admitidos os Ambassadors passam a ser avaliados regularmente e ficam habilitados a 

diferentes prémios. Esta avaliação será registada num ficheiro próprio que lhes será disponibilizado no 

início desta edição. As atividades serão pontuadas de forma diferenciada conforme o pré-estabelecido.  

  

Edição 2019 / 2020:  

 Fase 1 – De 01 de maio de 2019 a 30 de junho de 2019 

Ao atingirem o mínimo de pontuação referente às atividades cumpridas, os Ambassadors são 

automaticamente premiados.  

Prémio – 1º volume do livro Manual Clínico de Medicina Interna em Pequenos Animais da 5M.  

 

 Fase 2 – De 01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019 

Ao atingirem o mínimo de pontuação referente às atividades cumpridas, os Ambassadors são 

automaticamente premiados.  

Prémio – 2º volume do livro Manual Clínico de Medicina Interna em Pequenos Animais da 5M.  

 

 Fase 3 – De 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 

Ao atingirem o mínimo de pontuação referente às atividades cumpridas, os Ambassador são 

automaticamente premiados.  

Prémio – Brinde Natal Improve International  

 

 Fase 4 – 1 de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2020 

Ao atingirem o mínimo de pontuação referente às atividades cumpridas, os Ambassadors são 

automaticamente premiados.  

Prémio – Entrada gratuita no congresso do Hospital Veterinário Montenegro 2020. 

 

 Fase 5 – 1 de março de 2020 a 30 de abril de 2020 

Ao atingirem o mínimo de pontuação tolerada referente às atividades cumpridas, os Ambassador são 

automaticamente premiados. O Ambassador que atingir a maior pontuação receberá um curso de um 

ano na plataforma Bitesize CPD. Os restantes participantes receberão acesso a um web seminar à sua 

escolha. Este prémio deverá ser utlizado num período máximo de 1 ano. 

 

 Fase 6 – 1 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020 

Ao atingirem o mínimo de pontuação tolerada referente às atividades cumpridas, os Ambassador são 

automaticamente premiados.  

Prémio – Vale oferta (cheque Fnac no valor de Eur 100,00) 

 

 Fase 7 – 1 de julho de 2020 a 31 de agosto de 2020 

O Ambassador que atingir a maior pontuação global receberá uma bolsa de 100% num curso intensivo 

de Improve International. Os restantes participantes receberão um desconto de 50% num curso 

intensivo à sua escolha. O prémio deverá ser utlizado num período máximo de 2 anos e após 

  

  

  

  



conclusão do respetivo plano de estudos completo. O prazo desta bolsa poderá ser alargado em 

função deste último ponto. 

 

Rescisão do estatuto de Ambassador 

 

O Ambassador poderá, a qualquer momento, suspender ou cancelar o seu estatuto junto Improve 

International. Esta desvinculação deverá ser feita com um pré-aviso escrito de pelo menos um mês e 

determina o fim de todos os deveres e direitos previamente acordados entre as duas partes.  

A Improve International reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o acordo com o aluno, caso o 

seu comportamento para com a empresa ou no seio da sua instituição de ensino não esteja de acordo 

com os valores defendidos pela marca ou em caso de término / alteração do projeto.  

  

 


