
Todas as actividades são cuidadosamente supervisionadas e monitorizadas. Saúde, 
segurança e procedimentos de protecção de menores asseguram que todos os adul-
tos voluntários (Monitores e Avaliadores)  têm competências apropriadas e capacida-
de para trabalhar com jovens. 
 
• Estamos sensibilizados para os requisitos culturais dos participantes. 
• O Programa está disponível para os diferentes sexos ou mistas. 
• Não alteramos o aspecto exterior e cultural do seu filho (a), mas refor-

çamos os talentos e a confiança. 

Segurança, Supervisão e Sensibilidade 

• Muitas actividades têm desconto outras são gratuitas. 
 
• Existe uma inscrição para o Programa do Prémio, que inclui o custo da Caderneta, 

em que cada uma das actividades do seu filho (a) são registadas e avaliadas, se-
guro limitado e o apoio de Monitores formados pelo Prémio. 

 
• Para as Aventuras Internacionais os custos são reduzidos possibilitando a partici-

pação de todos. 
 
• Alternativamente, os participantes podem pedir apoio ou patrocínio a empresas. 

Rua Duques de Bragança, nº 5 A,1200-162 Lisboa 
Tel.: 21 343 04 97/8  Email: premio.inf.d.henrique@iol.pt 

Quais são os Custos? 

Mantenha-se em contacto com as Realizações do seu Filho (a) 
• O seu filho (a) será capaz de partilhar todas as experiências consigo. 
• Todos os participantes têm acesso a uma Caderneta. 
• Todos os detalhes das actividades que eles fazem, como eles fazem e o que al-

cançam são registados. 
• Conta para currículo vitae 

Próximos  Passos 
Fale com o Monitor do Prémio Infante D. Henrique ou com a Sede Nacional  
 
Ou visite 
www.premio-idh.pt 
(Tradução do Original “D of E Parents generic”) 



 

Desde que começámos em 1987 o Prémio tem ajudado os jovens a desenvolverem-
se a nível  mental físico, social, emocional e espiritualmente. 
NÃO É TUDO SOBRE AVENTURAS!! 
O Prémio Infante D. Henrique é igualmente sobre: 
• Aprender novas competências 
• Explorar o património cultural 
• Voluntariado na comunidade 
• Fazer o que se gosta 

O nosso objectivo é despertar fazer sobressair o melhor resultado do seu filho (a), num 
ambiente não competitivo.. 
• O seu filho (a) decide com exactidão as actividades e talento que quer realizar. 
• Fique descansado, asseguramos que não queremos mudar as perspectivas culturais. 
• Nós tornamo-los mais motivados, disciplinados e equilibrados. 
• O Prémio Infante D. Henrique beneficiará o seu filho (a) na sua vida adulta. 

• O Prémio Infante D. Henrique 
não interfere com a vida es-
colar do seu filho (a). 

• A maioria das actividades são 
planeadas fora do horário 
escolar. 

• O Programa está dividido em 
quatro Secções 

• Desde que o seu filho (a) tenha pelo menos 
14 e não mais que 25 anos, podem fazer o 
Prémio. 

• Para começar o Nível Bronze, o seu filho 
(a) deve ter 14 anos. 

• Para Nível Prata Participantes devem ter 
pelo menos 15. 

• Para começar o Nível Ouro o seu filho (a) 
deve ter 16. 

O que é o  Prémio Infante D. Henrique 

SERVIÇO 
Actividades que apoiam a comunidade, indi-
vidualmente ou em grupos. O seu filho (a) 
pode envolver-se num projecto ambiental, 
no apoio aos idosos ou crianças ou volunta-
riado hospitalar. 
TALENTOS 
Aprender a conduzir, ou aprender uma lín-
gua estrangeira, tornar-se actor ou desen-
volver talentos artísticos. É com o seu filho 
(a) a escolha dos talentos que quer fazer. 
RECREAÇÃO FÍSICA 
Envolver-se em qualquer tipo de dança, 
desporto ou actividade física. Será o seu 

filho ou a sua filha o próximo Figo ou Va-
nessa Fernandes? 
AVENTURA 
Ideal para desenvolver organização, traba-
lho de grupo e talentos físicos. Treinar para, 
planear e completar uma jornada a pé, a 
cavalo, canoa, barco ou bicicleta. 
A Aventura deve ter um objectivo claro, co-
mo explorar o ambiente ou realizar uma 
jornada que apresente um grau de desafio. 
 
A Nível Ouro também necessita de desen-
volver um Projecto Residencial, que envol-
ve a participação numa actividade partilha-
da fora de casa. 

Como funciona o Prémio? 

Quais os benefícios que o seu Filho (a) têm com o  Prémio? 

Qualquer um pode participar  no Prémio? 
Como funciona o Prémio? 

 

O envolvimento é durante alguns meses, durante o qual o seu filho (a) necessita de ter 
um envolvimento regular, durante pelo menos uma hora por semana. 
 
 
Bronze (6 – 12 meses) 
• Serviço – 3 meses. 
 
• Talentos – 3 meses. 
 
• Recreação Física – 3 meses 
 
• Expedições – 2 dias, 1 noite fora 
 
Os participantes devem fazer mais 3 meses numa das 3 secções à escolha: Serviço, 
Talentos ou Recreação Física. 
 
 
 

Prata (6 - 12 meses) 
• Serviço , Talentos e Recreação Física: Cada - 6 meses  
 
Mais 6 meses adicionais, numa secção à escolha : Serviço, Talentos e Recreação Fí-
sica 
 
• Aventura – 3 dias, 2 noites fora 
 
 
 
Ouro (12 - 18 meses) 
• Serviço, Talentos e Recreação Física: Cada - 12 meses 
 
Mais 6 meses adicionais, numa secção à escolha 
 
• Aventura – 4 dias, 3 noites fora 
 
• Projecto Residencial – completar uma actividade partilhada, fora de casa 

durante 5 dias. 
 
 

Quanto tempo leva a terminar cada Nível? 


