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SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Artigo 1.º - Objetivo

1. O presente regulamento define os termos em que a Portuguese Association of
Researchers and Students in the United Kingdom (PARSUK) nomeia os embaixadores para o
Programa Embaixadores (PE) 2021/22, definindo as suas condições de elegibilidade,
responsabilidades e benefícios.

SECÇÃO II – PROGRAMA EMBAIXADORES REGIONAIS

Artigo 2.º - Definição

1. O PE é uma iniciativa através da qual membros da PARSUK são selecionados para
representar a associação, particularmente na região geográfica onde se inserem. Além da
promoção da associação através do recrutamento de membros, os embaixadores são
responsáveis pela dinamização de atividades, de cariz social ou educativo, vocacionadas
para a comunidade de estudantes e investigadores portugueses da sua região, e pela
interligação desses membros com a PARSUK. Pretende-se também que mantenham a
comunicação entre os membros da sua região geográfica e a Comissão Executiva (CE) da
PARSUK, bem como a partilha de informações relevantes, como por exemplo informações
sobre as Associações portuguesas nas suas regiões.

Artigo 3.º - Objetivos

1. O PE tem os seguintes objetivos gerais:
a) Divulgar e promover a PARSUK junto da comunidade de estudantes e

investigadores portugueses no Reino Unido;
b) Reforçar a presença da PARSUK junto dos seus membros;
c) Aproximar estudantes e investigadores portugueses que vivam na mesma região

do Reino Unido;
d) Aproximar membros alumni da PARSUK;
e) Colaborar com a CE em eventos ou projetos específicos quando necessário e

dependendo da sua disponibilidade.

SECÇÃO III – EMBAIXADORES REGIONAIS

Artigo 4º. – Definição

1. Um(a) embaixador(a) PARSUK é um membro da associação responsável pela promoção,
difusão e representação da PARSUK na sua respectiva região no Reino Unido.

Artigo 5º. – Condições de elegibilidade

1. Podem candidatar-se os membros efectivos, alumnae, associados estudante e associado
profissional da PARSUK.
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Artigo 6º. – Duração

1. O período de atividade de um (a) embaixador (a) começa aquando da publicação da sua
nomeação e cessa concomitantemente com mandato da CE da PARSUK responsável pela
sua nomeação.

Artigo 7.º - Reuniões do Conselho dos Embaixadores

1. O Conselho dos Embaixadores é composto pelo (a) embaixador (a) nomeado e por um
membro da Equipa Interna da PARSUK indicados para o efeito;

2. O Conselho dos Embaixadores reúne, ordinariamente, virtualmente ou fisicamente, uma
vez em cada mês em data a definir;

3. As reuniões ordinárias do Conselho dos Embaixadores são convocadas pelo membro da
Equipa Interna da PARSUK;

4. O Conselho de Embaixadores pode reunir extraordinariamente sempre que a sua
convocação seja requerida por, pelo menos, metade mais um do número total de
embaixadores regionais nomeados.

Artigo 8.º - Responsabilidades dos Embaixadores

1. Um(a) embaixador(a) da PARSUK nomeado para o mandato 2021/22 assume as
seguintes responsabilidades:

a) Promover a PARSUK junto dos estudantes e investigadores portugueses no Reino
Unido;

b) Angariar novos membros para a associação (recomendação: 5 a 10 membros);
c) Organizar pelo menos um evento, financeiramente sustentável, na sua região

durante o mandato da CE da PARSUK. Os eventos podem ser de carácter social, de
discussão sobre um tema relevante para a comunidade, ou de formação. O planeamento
prévio de cada evento deverá ser acordado com a CE da PARSUK e o Conselho dos
Embaixadores.

d) Enviar via email à CE da PARSUK (vp.interna@parsuk.pt), no prazo de 15 (quinze)
dias após a realização de uma atividade, um relatório sucinto (número sugerido de palavras:
200) onde inclua uma descrição da atividade, o número de participantes e fotografias da
mesma;

e) Participar nas reuniões do Conselho dos Embaixadores PARSUK, para as quais
terão de eleger um representante;

f) Manter contacto regular com a CE da PARSUK, através de um representante
nomeado pelos embaixadores, que irá reunir com um membro da Equipa Interna da PARSUK
mensalmente.

Artigo 9.º - Benefícios dos Embaixadores
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1. Um(a) embaixador(a) da PARSUK nomeado para o mandato 2021/22 usufrui dos
seguintes benefícios:

a) terá acesso prioritário e gratuito em todos os eventos organizados pela CE
2021/22 da PARSUK;

b) receberá um diploma no evento anual LUSO 2022, caso cumpra as
responsabilidades requeridas neste regulamento;

c) promoção no website da PARSUK;
d) oportunidade de contribuir para o trabalho da CE da PARSUK, através das reuniões

do Conselho de Embaixadores.

Artigo 10.º - Responsabilidades da Comissão Executiva da PARSUK

1. A CE da PARSUK eleita para o mandato 2021/22 assume as seguintes responsabilidades
no âmbito do PE 2021/22:

a) Selecionar os embaixadores com base no disposto no Artigo 11º e no Artigo 14º
deste regulamento;

b) Acompanhar e apoiar os embaixadores durante o exercício das suas funções
através do representante do PE;

c) Disponibilizar os meios da PARSUK aos embaixadores para organização e
divulgação das suas atividades, caso se justifique;

d) Convocar as reuniões do Conselho dos Embaixadores através do membro da
Equipa Interna designado para o cargo.

Artigo 11.º - Formalização da candidatura

1. O período de candidatura ao PE 2021/22 decorre primeiramente entre os dias 30
(trinta) de Agosto e 5 (cinco) de setembro de 2021. Após estas datas será ainda
possível submeter candidaturas.

2. As candidaturas deverão ser submetidas através do formulário de candidatura
disponível no website da PARSUK em
https://www.parsuk.pt/programa-embaixadores.

Artigo 12.º - Critérios de Avaliação

1. Os candidatos serão avaliados de acordo os seguintes critérios:
a) Motivação da sua candidatura;
b) Qualidade, diversidade e originalidade das atividades propostas;
c) Disponibilidade e capacidade de concretização das atividades propostas;
d) Participação e desempenho em edições anteriores do PE, ou em iniciativas

similares.

Artigo 13.º - Constituição do Júri

1. O júri é constituído pelos membros da CE da PARSUK eleitos para o mandato de 2021/22.
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Artigo 14.º - Seleção dos Candidatos

1. O júri é responsável pela seleção dos candidatos de acordo com o presente regulamento.

Artigo 14.º - Publicação dos Resultados

1. O anúncio dos candidatos selecionados será feito no dia 12 (doze) de Setembro de 2021
via email aos candidatos e através do website da PARSUK e redes sociais.

Artigo 15.º - Resoluções Finais

1. A resolução de situações omissas no presente regulamento é da inteira
responsabilidade da CE da PARSUK eleita para o mandato de 2021/22, não cabendo
nenhum outro tipo de resolução.

2. O júri pode deliberar que nenhum candidato é selecionado por falta de mérito.

3. A CE da PARSUK tem o direito de vetar medidas tomadas pelos embaixadores, caso
estas ponham em causa os objetivos da PARSUK, ou o bom nome da associação.
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