
PROGRAMA ALUMNI AMBASSADOR

OBJETIVO:

O Programa Alumni Ambassador da Associação dos Antigos Alunos do Colégio São João de Brito (AAA
CSJB) pretende garantir a relação de proximidade entre a comunidade de antigos alunos do colégio e a
Associação dando assim a possibilidade de se manterem ligados e próximos.

O Programa pretende que o Alumni Ambassador tenha um impacto positivo não apenas nos seus
colegas de ano, mas desejavelmente em todos os antigos alunos podendo, em alguns casos, servir
inclusive de mentor de outro(s) Alumni Ambassador ou simplesmente de antigos alunos.
A participação neste programa é voluntária e os antigos alunos que abracem este programa aceitam
desde já as seguintes condições:

• Ter os seus contactos (email e telemóvel) disponíveis para todos os antigos alunos da base de dados
da AAA CSJB;
• Subescrever o código de ética e conduta da AAA CSJB;
• Manter-se no programa durante, pelo menos, 2 anos;
• Manter-se como sócio da AAA CSJB com as quotas em dia durante o período em que é Alumni
Ambassador.

RESPONSABILIDADES:

• Garantir que os seus contactos (email e telemóvel) se mantêm disponíveis e atualizados junto da
AAA CSJB;
• Garantir disponibilidade para ser contactado por antigos alunos (sócios ou não) como ponto focal da
AAA CSJB;
• Garantir disponibilidade para ser contactado pela AAA CSJB como ponto focal do seu ano;
• Estar disponível para uma reunião anual de todos os Alumni Ambassador;
• Estar disponível para ajudar a encontrar determinados perfis de antigos alunos, no seu ano, com
vista a participarem em atividades da AAA CSJB;
• Organizar e/ou participar na organização de eventos do seu ano em nome da AAA CSJB;
• Identificar e potenciar parcerias para a rede de parceiros da AAA CSJB;
• Desenvolver todos os esforços ao seu alcance para manter a base de dados de antigos alunos do seu
ano atualizada junto da AAA CSJB;
• Direcionar para a AAA CSJB antigos alunos que, de alguma forma, necessitem de apoio;
• Identificar e propor à AAA CSJB antigos alunos do seu ano que se destacaram na sociedade e que
possam ser nomeados para o prémio José Carlos Belchior.

BENEFÍCIOS:

• Durante o período em que é Alumni Ambassador não terá qualquer custo associado à participação
em atividades pagas da AAA CSJB (com exceção do Clube de Líderes)
• Poderá utilizar o Alumni Ambassador Badge da AAA CSJB
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