
PRÉMIO INFANTE D. HENRIQUE 

 

O Prémio foi fundado em 1956 no Reino Unido, com o titulo “The Duke of Edinburgh’s Award”, 
actualmente está espalhado por mais de 117 Países, porque quer a filosofia e o formato das 4 
secções provaram ser jovial, atractivo e facilmente adaptável a muitas culturas, línguas e climas. 
Muitos Países adoptam os seus próprios títulos, mas a estrutura é a mesma e todos fazem parte 
da Família Internacional do Prémio. 
 
Em Maio de 1988 representantes dos programas do Prémio no Mundo reuniram-se em Brisbane, 
na Austrália e fundaram a Associação “The Duke of Edinburgh’s Award International Associati-
on”, para agir como um meio de coordenar e desenvolver o Prémio a nível mundial, e para man-
ter os princípios e qualidade do programa do Prémio. Esses princípios e qualidade foram defini-
dos na Declaração, Princípios Fundamentais, Princípios Operacionais e Código de Prática, o qual 
todos os programas nacionais, locais ou independentes, subscrevem. 
 
O Prémio Infante D. Henrique é a versão portuguesa de “The Duke of Edinburgh’s Award”. Em 
Portugal o Prémio, foi fundado no Porto em 1987, por S.A.R. o Duque de Bragança que para 
além de membro fundador é Presidente de Honra.  
O sucesso do Prémio em Portugal deve-se à possibilidade de reconhecer os jovens por aquilo 
que já fazem. 
 
Onde funciona o Prémio 
“ O sucesso do Prémio emana do facto de ser um programa sem fronteiras. Independentemente 
de onde os jovens vivem por esse mundo fora, suas circunstâncias ou as suas habilidades, o 
Prémio oferece aos jovens uma estrutura para o seu desenvolvimento como indivíduos, apreci-
ando o seu lugar na comunidade, aprendendo a contribuir positivamente para com a sociedade. 
Quanto mais o Prémio transcende fronteiras, sociais, económicas e nacionais em novas áreas e 
novas comunidades, mais o programa do Prémio transforma e enriquece as vidas dos jovens e 
daqueles que não o são, para benefício de todos nós”. 
S. A. R. o Conde de Wessex (Presidente do Conselho Internacional). 
 

HISTORIAL 

O Prémio Infante D. Henrique é um programa interna-
cional de desenvolvimento pessoal e social, dirigido a 
todos os jovens dos 14 aos 25 anos de idade, que os 
encoraja a desenvolverem-se como cidadãos activos, 
participativos fazendo uma contribuição positiva na 
sociedade e que os prepara com experiências de vida 
para marcar a diferença com os próprios, as suas co-
munidades e o mundo. 
O Programa existe em mais de 100 Países. Enquanto o 
título do Prémio pode variar, a filosofia e os princípios 
básicos de funcionamento são os mesmos. Até à data 
mais de 6 milhões de Jovens foram motivados a parti-
cipar. 
Através do Prémio os jovens  adquirem características 
essenciais em todo o seu percurso de vida: autoconfi-
ança, auto estima, responsabilidade, cidadania activa, 
liderança, trabalho em equipa, motivação, comunica-
ção, consideração e a capacidade de  
aprendizagem.  

“O Conceito do Prémio é o de um desafio indivi-
dual. Apresenta um programa equilibrado, não 
competitivo de actividades voluntárias que en-
corajam a descoberta pessoal e aumentam a 

autoconfiança, perseverança, responsabilidade 
para com eles próprios e a comunidade” 

Fazer com que o programa do Prémio se 
torne o programa nº 1 de Escolha dos 
jovens e que se reflicta através da quali-
dade, crescimento e percepção externa. 

VISÃO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACI-
ONAL DO PRÉMIO (IAA): 

PROMOVER – o Programa Internacio-
nal do Prémio para todos os jovens 
PROVIDENCIAR– o Programa a nível 
mundial, através de organizações apro-
priadas, internacionais, nacionais e lo-
cais ao máximo de jovens possíveis com 
idades entre os 14 e os 25 anos. 
PRESERVAR – a qualidade da experi-
ência dos jovens, através da certificação 
de um nível apropriado de administra-

MISSÃO DA ASSOCIAÇÃO INTERNA-
CIONAL DO PRÉMIO (IAA): 

Rua Duques de Bragança, nº 5 A,1200-162 Lisboa 
Tel: 21 343 04 97/8  Email: premio.inf.d.henrique@iol.pt 
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Benefícios do Programa 
Ao adoptar o Prémio Infante D. Henrique, a 
Escola será capaz de demonstrar à sua comuni-
dade, alunos, Encarregados de Educação e às 
Autoridades Nacionais e locais, que está com-
prometida em desenvolver competências nos 
jvoens. O Prémio providencia os meios de acre-
ditação para esta aprendizagem através de um 
programa reconhecido nacional e internacional-
mente. 
 

As Escolas que actualmente funcionam 
com o Prémio Infante D. Henrique podem 
utilizá-lo para apoiar em variadas iniciati-
vas: 
• Aumentar as perspectivas futuras dos seus 

alunos; 
• Contribuir positivamente para a imagem e 

ranking da Escola; 
• Contribuir para a implementação de politicas 

governamentais (conexões, cidadania); 
• Encorajar inclusão social dentro da Escola 

• Contribuir para a redução de absentismo e 
ociosidade; 

• Aumentar as oportunidades para os estu-
dantes fora das salas de aula enquanto se 
divertem de uma forma construtiva; 

• Encorajar o apoio dos Pais para as suas Es-
colas; 

• Aumentar a sua reputação na comunidade 
local; 

• Promover uma imagem positiva da Escola. 
 

Como pode o Prémio encorajar inclusão  
social nas suas Escolas 
A participação no Prémio é oferecida a todos 
os jovens de todos os meios. A experiência 
mostra que aqueles que estão em desvanta-
gem nas salas de aula e que têm insucesso 
escolar, têm fraca auto estima, assim como 
aqueles que têm necessidades especiais de 
educação, encontram no Prémio uma forma de 
aprender mais apelativa. O Programa  pode 
ser incluído no plano de desenvolvimento das 
Escolas. 

 

Como pode o Prémio aumnetar a reputa-
ção das Escolas na comunidade 
O Programa do Prémio encoraja positivamente 
os estudantes a envolverem-se numa vasta 
gama de actividades na comunidade, desde o 
apoio aos idosos e Centros de Dia até à parti-
cipação em projectos de reciclagem. Isto pode 
ter um efeito positivo na forma como a comu-

nidade vê as Escolas locais e traz consigo um 
sem número de benefícios: 
 

• Permite às Escolas fazer sobressair as suas 
conquistas publicamente e partilhar o su-
cesso com a comunidade – ex. apresenta-
ção Prémios pode ser promovido na comu-
nicação local, ilustrando assim o compro-
misso da Escola para as actividades extra 
curriculares. 

 

Resultados da aprendizagem para os jo-
vens 
 

• Aumento da autoconfiança; 

• Aumento da auto estima; 

• Aumento da cooperação social; 

• Sentido de responsabilidade; 

• Consciência do seu potencial; 

• Aumento de técnicas na resolução de  pro-
blemas; 

• Melhor tomada de decisão na realização de 
talentos; 

• Resposta mais positiva a um desafio; 

• Capacidade para gerir o conflito; 

• Controle emocional; 

• Capacidade de apresentação e comunica-
ção; 

• Apreciação do meio ambiente; 

• Capacidade para liderar e trabalhar como 
membro de uma equipa; 

• Marcar objectivos realistas; 

• Lidar com os talentos; 

• Optimismo; 

• Ter iniciativa; 

• Criatividade; 

• Aceitação; 

• Conhecimento; 

• Gestão do tempo; 

• Aprender a rever / reflectir; 

• Investimento na formação dos jovens 

• Curriculum Vitae (CV). 
 
 
 
 

 

Participantes devem ter idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos de idade. 
 

A estrutura básica do programa do Prémio consiste em 4 secções: Serviço, Aventura, 
Talentos e Recreação Física (Desporto) e ainda um projecto adicional (Projecto Resi-
dencial) somente para Ouro. 

4 SECÇÕES 
 

O Programa está dividido em 4 secções, providen-
ciando uma estrutura que encoraja actividade físi-
ca, desafio mental, perseverança individual, traba-
lho de equipa e interacção com outros. 
 

Serviço 
Encorajar um sentido de responsabilidade para 
com a comunidade, através de projectos de servi-
ço, tais como programas de prevenção contra a 
sida, voluntariado hospitalar, ou lares de idosos, 
trabalhos de conservação ambiental, ou treino 
mais especializado tal como cursos de 1ºs socor-
ros, ou nadador salvador. 
 

Jornadas de aventura 
Encorajar e cultivar um espírito de aventura, com 
utilização de recursos, resolução de problemas, 
compreensão do meio ambiente e importância do 
trabalho em equipa. 
 

Talentos 
Encorajar o desenvolvimento de interesses pesso-
ais e práticos ou talentos vocacionais. 
 

Recreação Física 
Encorajar aperfeiçoamento na actuação física, per-
severança e estilos de vida saudáveis. 

 
Adicionalmente a estas 4 secções exige-se aos 
participantes nível ouro que completem um Projec-
to Residencial. Este tem a intenção de alargar os 
horizontes e experiências dos participantes, atra-
vés da convivência e trabalho com outros. 

3 NÍVEIS 
 

Existem três níveis, cada um exige 
um maior comprometimento que o 
anterior: 
 

BRONZE - Para maiores de 14 
anos, tempo mínimo de participa-
ção para ganhar um Prémio é de 
seis meses. 
 

PRATA   - Para maiores de 15 
anos, tempo mínimo de participa-
ção para ganhar um Prémio é de 
doze meses. 
 

OURO   - Para maiores de 16 
anos, tempo mínimo de participa-
ção para ganhar um Prémio é de 
dezoito meses. 

OS PRINCÍPIOS OPERACIONAIS O PRÉMIO E AS ESCOLAS 

O critério para obter um Prémio é através do aperfeiçoamento individual , persistên-
cia e realização, tendo em conta as capacidades iniciais do participante e sem qual-
quer elemento de competição entre eles. A participação é inteiramente voluntária e o 
participante tem completa liberdade de escolha na selecção das actividades disponí-
veis nas quatro secções. Não existe discriminação em termos de sexo, religião ou 
filiação política. 

OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 


