
 
 

 Prémio Humanitário HNF 2023 - P & R  

Q1. Quem está elegível para ser no-
meado para o Prémio humanitário? 
A1. São elegíveis os Membros HN da 
Equipe de Presidente e os Membros da 
Equipe Milionária de 7.500, que mante-
nham uma boa relação com a Herbalife 
Nutrition. Podem optar por serem home-
nageados juntamente com o respetivo 
cônjuge. 

Q6. Um ganhador anterior a nível Re-
gional pode estar elegível para a no-
meação a nível Global? 
A6. Sim, o Conselho Diretor da HNF vai 
considerar quem já tenha sido previa-
mente reconhecido a nível regional e irá 
identificar se o nomeado construiu um 
registo cívico considerável desde a data 
do último reconhecimento. O Conselho 
da HNF considera um período mínimo 
de dois anos para isso ocorrer. 

Q2. Quem pode efetuar uma nomea-
ção para o Prémio Humanitário? 
A2. Qualquer pessoa pode nomear. 

Q7. Quando abrem as nomeações? 
A7. As nomeações já estão abertas e 
decorrem até 15 de janeiro de 2023. 

Q3. Podem ser feitas auto-nomea-
ções? 
A3.  Sim. 

Q4. Como se nomeia alguém? 
A4. Através do formulário disponível na 
página da Herbalife Nutrition Founda-
tion, seção “Humanitarian Award”. 

Q8. Que tipo de prémios e reconheci-
mento receberão os ganhadores dos 
prémios a nível Regional e Global? 
A8. Todos os ganhadores do Prémio 
Humanitário serão reconhecidos no Her-
balife Nutrition Honors 2023. Cada ga-
nhador será qualificado para receber 
uma doação de US $ 5.000 feita em seu 
nome pela HNF à instituição de cari-
dade de sua escolha.. O ganhador do 
Prémio Humanitário Global poderá rece-
ber uma doação de $20.000 Dólares 
efetuada em seu nome, pela HNF, para 
uma instituição de caridade de sua es-
colha. 

Q5. Quem faz a seleção dos Galardo-
ados Regional e Global? 
A5.  O Conselho de Administração da 
HNF. 

Q9. Quem posso contactar para obter 
mais informação? 
A9. Você pode enviar suas questões di-
retamente para Doan Stafford, da HNF, 
através do endereço doans@herbali-
fenutritionfoundation.org. 

 


