
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Universidade de Egerton, localizado em Njoro a 200 km de Nairobi, o Prémio aju-
da os jovens a fazerem a diferença nas suas comunidades. Os participantes do Pré-
mio ensinam na primária e nas escolas secundárias, fornecendo informações sobre a 
SIDA e participando na procura de trabalho para apoiar os pais. Apoiam também na 
angariação de fundos para ajudar a enviar três crianças de escolas primárias que visi-
taram para o ensino secundário. "Participar no programa do Prémio foi uma experiên-
cia poderosa. Desde que aderiram ao programa, a vida no campus tem sido divertida 
e organizada. Instigou a disciplina e a motivação para estudos e outras actividades 
existe a alegria de participar numa actividade e atingir aquilo a que se propuseram. 
"Apesar de algumas coisas não serem divertidas, desenvolveram o espírito de perse-
verança, depois de participar em expedições e a recreação física tornou-se útil. Mais 
ainda, tornar-se Monitor de Prémio e ver os participantes através do programa é re-
confortante. Dá-nos a oportunidade de transmitir o conhecimento a outras pessoas. 
Não posso dizer como seria se não tivesse feito o Prémio, mas aposto que não seria 
tão bom como agora. " John Paul Kibet, Detentor de Prémio e Monitor na Universida-
de de Egerton, Quénia  

O Programa Internacional: Trabalhar nas Comunidades 

 

O Prémio garante sempre que tenha algo para falar nas entrevistas. Não é apenas o 
Prémio propriamente dito, mas antes a chave para interpretar as coisas que fez no  
passado. Garante experiências de vida, trabalho em equipa e comprometimento – 
tudo aquilo que os empregadores procuram ". Alex Murphy, detentor de nível Ouro e 
membro do Conselho de administração do Prémio Duque de Edimburgo na Austrália. 
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O Programa Internacional: Uma Experiência de aprendizagem Positiva 

 

 
"O Prémio é benéfico para os estudantes e instituições, e não por ser  uma forma de 
envolver-se na Comunidade local. O Prémio é gerador de publicidade positiva para a 
Universidade de Limerick e seus alunos. Há alturas que os media, só se concentram 
nas histórias negativas sobre o comportamento dos alunos. Tendo cobertura positiva 
dos alunos que estão envolvidos em boas causas, ajuda a mudar as atitudes das pes-
soas e, portanto, construir melhores relações na Comunidade". 
Aidan Healy, Student Development Co-ordinator, University of Limerick, Ireland 
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Participar no programa de Prémio permite aos estudantes obter reconhecimento pelas actividades e pro-
jectos que desenvolvem. 
Aprender novas competências, valorizadas pela entidade patronal, tais como trabalho em equipa, comu-
nicação e resolução de problemas, que podem ser incluídos no seu CV;  
Completar o programa do Prémio juntamente com os estudos.  
Fazer a diferença para com a sua Comunidade através de um voluntariado e impressionar o Patronato 
com um compromisso em ajudar os outros.  
Construir e aumentar a confiança ao tentar algo novo.  

Fazer novas e duradouras amizades.  
 
"Inscrevi-me na Faculdade de Economia em Perbanas, depois de ter recebido o Prémio nível Prata. Devi-
do ao reconhecimento internacional que o Programa tem e por ter obtido o certificado do Prémio, recebi 
uma bolsa de estudo, que abrange cerca de 50 % do custo total. Também adquiri confiança, comunica-

ção e as competências de gestão de tempo ao concluir o Prémio. Com as competências que adquiri, 
consegui um emprego e agora trabalho em part time em Perbanas Career Center.” Ferdian, Student, 

Indonésia 
 
 

- O Prémio providencia benefícios directos às próprias instituições, sendo uma forma de ga-
rantir que os alunos tenham uma experiência de aprendizagem positiva. O Prémio poderá:  
- Adicionar valor à aprendizagem, ao integrar um Programa que oferece a experiência prática 
e constrói confiança.  
- Ajuda a instituição a construir relações positivas com empresas locais e a Comunidade em 
geral.  
Constrói uma reputação, como uma instituição de escolha dos estudantes à procura de mais 
do que uma qualificação.  
- Habilita equipas de estudantes voluntários a tornarem-se eles próprios Monitores do Pré-
mio, promovendo o Prémio e a instituição.  
 

O Programa Internacional: Benefícios para os Estudantes 

Reconhecer o trabalho duro 
“O Prémio reconhece os jovens pelas actividades 
extracurriculares e voluntárias que desenvolveram e 
pelo tempo que deram em beneficio de outros. Mui-
tas vezes é difícil encontrar o equilíbrio entre a Es-
cola ou Universidade com actividades, mas o Pré-
mio torna tudo mais fácil. Penso que é porque no 
final temos algo para o qual somos recompensados, 
por todo o trabalho que dedicámos." Aoife Finnerty, 
estudante, Irlanda 

 
Sobressair no meio da multidão  
Como entidade patronal, muitas vezes, procuro algo 
que distingue um candidato de outros candidatos. 
Quando vejo que alguém participou no Prémio imedia-
tamente dou prioridade a esse candidato. O nível Ouro 
em particular, demonstra as qualidades de liderança, 

iniciativa e uma consciência social que procuro nos 
meus funcionários." Liam Dobson, empregador, 
Austrália 

Construir auto confiança  
"Aderir ao Programa foi uma das melhores decisões 
que tomei. A minha participação no nível Ouro deu-
me muitas oportunidades de aprendizagem e novas 
experiências. No processo, permitiu-me forjar novas 
amizades e reconstruir a minha autoconfiança." 
Alvin Lee, administrativo sénior, Universidade Naci-
onal de Singapura e detentor de nível Ouro 

 
Capacitar jovens 
Através deste excelente Programa focalizei-me, 
concentrei-me e, defini um objectivo para mim e 
alcancei-o. Agora acredito em mim e sei que nada é 
impossível." Tukhbita Afroz Nawmi, estudante, Ban-
gladesh. 
 
 

O Programa Internacional; Benefícios para as Instituições 

 

O Programa Internacional: Um programa para a Vida 

Incentiva o desenvolvimento de interesses pessoais & 
competências de vida; Os participantes escolhem entre 
uma gama quase ilimitada de actividades desde artes 
& ofícios até informática. 
 

Incentiva a responsabilidade para com a Comunidade 
através de projectos de serviço, tais como criar uma 
consciência sobre a Sida, trabalhos de conservação ou 
formação especializada, como Nadador Salvador  

 

Incentiva um espírito de aventura, preocupação pe-
los recursos, resolução de problemas, e compreen-
são do ambiente.  
A importância do trabalho em equipa 

Encoraja o aperfeiçoamento no desempenho físico, 
perseverança e um estilo de vida saudável; pode ser 
um desporto de equipa ou individual, mas a ênfase é 
sempre sobre o progresso individual 
 

A nível Ouro, os jovens realizam ainda um projecto 
residencial durante um período de cinco dias. 
 

O Prémio / A Recompensa.  Muitos estudantes começam o programa a nível Ouro, mas po-
dem começar a Bronze ou Prata se o desejarem. 

 
Saiba mais em www.premio-idh.pt 

E-mail: premio.inf.d.henrique@iol.pt 


