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JOVENS REPÓRTERES PARA O AMBIENTE  

 

1.ENQUADRAMENTO  

 

O Programa Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) decorre em Portugal 

desde 1996 e destina-se fundamentalmente aos estudantes do Ensino Secundário e Profissional 

(embora possam participar no JRA jovens entre os 11 e os 21 anos), pretendendo contribuir 

para uma preparação dos jovens para o exercício de uma cidadania ativa e participativa, 

enfatizando a vertente do jornalismo ambiental, por 

forma a desenvolver o espirito de observação, sentido 

crítico, análise sistémica e a procura de soluções.  

  

O QUE FAZ UM JOVEM REPÓRTER?  

-Compreende as questões locais  

-Recolhe informação no terreno  

-Equaciona os diferentes pontos de vista  

-Procura soluções: age  

-Enfatiza as boas práticas  

-Denuncia insustentabilidades  

-Comunica por diversos meios  

O projeto de investigação ambiental deverá incidir 

sobre as problemáticas de desenvolvimento sustentável a nível local podendo abordar qualquer 

temática desde que o enfoque seja a sustentabilidade. As mais investigadas pelo JRA são: 

agricultura; cidades; água; energia; resíduos; litoral; biodiversidade; floresta; alterações .  

Para aderir ao JRA a escola deverá ter acesso fácil à Internet e estabelecer uma parceria com 

um órgão de comunicação social (local, regional ou nacional). O(a) professor(a) coordenador(a) 

do projeto deverá guiar a investigação no terreno bem como a publicação, apresentação e 

divulgação das reportagens.  

Desde 2013 podem também participar jovens que não estejam enquadrados num grupo escolar 

- os freelancers, geralmente a partir dos 15 anos. São habitualmente jovens que mudaram de 

escola e tendo tido experiências posistivas enquanto JRA pretendem continuar a participar 

quer nos seminários enquanto monitores quer nos concursos ou missões. 

 

 

2.JRA EM NÚMEROS 

 

2.1. REDE INTERNACIONAL 

A nível internacional encontram-se 

envolvidos neste projeto mais de 73000 

jovens de 29 países que constituem a 

atual rede Young Reporters for the 

Environment (YRE) coordenada 

internacionalmente pela FEE  
Esta rede possibilita a coordenação, 

articulação e partilha entre as ONGA que 

desenvolvem o programa a nível 

internacional, criando ainda diversas 

hipóteses e oportunidades de 

intercâmbio para professores e alunos. 

 

 

Rede internacional Jovens Repórteres para o Ambiente 

file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/fee.global
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2.2. REDE NACIONAL  

 

 
A nível nacional mais de 90 escolas em 
15 distritos/R.A.e 55 concelhos, sendo 
30% do 3º ciclo e  as restantes do ensino 
secundário, profissional e até mesmo do 
ensino superior. Algumas Eco-Escolas 
possuem também núcleos de Jovens 
Repórteres para o Ambiente que abrange 
idades dos 11 aos 21 anos.   
O número de freelancers (jovens que se 
mantêm ligados ao projeto publicando 
reportagens mesmo quando não são 
apoiados pelos professores) tem vindo a 
aumentar ao longo dos anos. Eram 45 em 
novembro de 2016. 
 
 
 

3.ATIVIDADES 2016 
 
3.1. WORKSHOP DICAS PARA JORNALISTAS 
Decorreu durante um dia - 9 de janeiro de 2016 - na sede da ABAE com um grupo de cerca de 
40 professores e alunos que pertenciam às escolas que trabalharam Litter Less Campaign no 
âmbito dos Jovens Repórteres. Visou o aprofundamento de técnicas jornalísticas ao nível da 
escrita e audiovisual, tendo contado com a participação enquanto formadores de jornalistas 
da RTP e Observador. Ver Programa. 

 

 

 

 

 

  
Workshop "Dicas para jornalistas" | 9 janeiro 2016 

http://jra.abae.pt/project/litter-less-2016-workshop/
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3.2. SEMINÁRIO NACIONAL JRA 2016 

Anualmente é organizado um Seminário Nacional com o objetivo 

reunir os professores coordenadores do Projeto e os alunos mais 

envolvidos em cada escola, debater as estratégias e metodologias 

do Programa por forma incentivar a comunicação, possibilitar uma 

partilha de objetivos comuns e a troca de experiências.  

No Seminário Nacional JRA 2016 realizado em Santa Maria da 

Feira nos dias 18 e 19 de novembro, participaram cerca de 90 

jovens e 40 professores (em formação creditada para professores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. MISSÕES 

As Missões têm geralmente a duração de 4 a 6 dias, 

durante os quais, os estudantes selecionados de 

entre as escolas envolvidas participam como 

“enviados especiais” numa pesquisa jornalística no 

terreno (com visitas, entrevistas, etc.. 

Produzem diariamente despachos noticiosos sobre o 

local de exemplo ambiental que visitam. Os 

despachos são difundidos via Internet, permitindo às 

escolas da rede participar de forma virtual na Missão, 

acompanhando e questionando os enviados especiais. 

As Missões proporcionam aos estudantes a perceção 

da dimensão global dos problemas ambientais investigados ao nível local. Constituem ainda 

momentos privilegiados de aprendizagem, aquisição e prática de competências, jornalismo, 

comunicação e intercâmbio. São ainda uma forma de premiar os jovens mais empenhados ao 

longo do ano. 

 

 

As Missões são investigação in loco seguidas de 
produção de reportagem 

Encontro Nacional de formação e partilha de boas práticas para professores e alunos  

Santa Maria da Feira| novembro 2016 

http://jra.abae.pt/seminario/santa-maria-da-feira-2016/
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3.3.1. MISSÃO INTERNACIONAL ALENTEJO 2016 | PORTEL 

Decorreu entre 28 de março e 2 de abril de 2016, com o apoio do município de Portel e 

alojamento no Alqueva Hostel. Participaram 15 jovens dos quais 2 JRA cipriotas. 

Visou investigar aspetos relacionados com a sustentabilidade ambiental, económica e 
sociocultural da região do Alqueva. Terminou com a apresentação das reportagens e 
conclusões à comunidade. Foram produzidas durante a Missão mais de 40 reportagens. 
 

  

  

Missão JRA Portel 2016 

3.3.2. MISSÃO ROCK IN RIO Lisboa 2016 

Fruto de uma parceria entre a ABAE e a organização do Rock in Rio decorreu em 2 fins de 

semana alargados (18 a 21 de maio e 27 a 30 de maio), a Missão JRA no RIR este ano na 4ª 

edição, que visa:  

 Reportar as preocupações de sustentabilidade associadas à organização e participantes 
de um festival de música 

 Aplicar a metodologia inerente ao Programa JRA: investigação ambiental e 
comunicação; 

 Desenvolver competências diversas como: investigação, escrita, trabalho em grupo, 
domínio da língua inglesa; 

 Investigar boas práticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável; 
 Detetar problemas e propor soluções durante o processo de investigação; 
 Proporcionar a um conjunto de jovens a oportunidade de intercâmbio com jovens de 

outras regiões de Portugal. 

Participaram no conjunto mais de 30 jovens de diversas escolas do país, tendo sido produzidas 
mais de 50 reportagens 

http://jra.abae.pt/missoes/2016-portel/2016-portel-reportagens/
http://jra.abae.pt/missoes/2016-rock-in-rio/reportagens/


21 
 

Momentos da Missão Rock in Rio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. MISSÃO SADO  

Integrada no Projeto Litter Less esta atividade visou: 

- proporcionar aos jovens participantes experiências “no terreno” relacionadas com a questão 
dos resíduos, em especial os resíduos no mar; 
– contribuir de forma ativa para a redução de resíduos nas praias; 
– conhecer o Parque Natural da Arrábida; 
– dar a conhecer a comunidade de cetáceos residentes no estuário do Sado e as problemáticas 
que se levantam relativamente à necessidade de proteção; 
– premiar através do convite à participação nesta atividade, os jovens que, durante o ano, mais 
se empenharam no projeto; 
– realizar reportagens sobre a atividade e os temas implícitos concretizando o objetivo 
primordial dos JRA que é comunicar sobre ambiente e sustentabilidade. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Missão Sado para além da observação de golfinhos com o apoio da Vertigem Azul foram recolhidos vários 

sacos de lixo e erradicado chorão na Praia dos Coelhos em Setúbal 
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3.4. PROJETOS E DESAFIOS 

Para além de diversos concursos que visam premiar, divulgar e incentivar a produção de 

trabalhos de reportagem publicados no portal JRA ao longo do ano (concurso do mês, concurso 

nacional, concurso internacional), as escolas e freelanceres JRA podem ainda participar 

noutros desafios e concursos ao longo do ano. 

 

LITTER LESS CAMPAIGN  

Portugal voltou a ser convidado para em 2016 implementar o 

projeto internacional Litter Less Campaign, no âmbito dos Jovens 

Repórteres para o Ambiente, em conjunto com mais 9 países dos 

29 que constituem hoje a rede internacional.  

Participaram neste projeto 20 escolas portuguesas.  

– Aumentar a consciencialização sobre o efeito dos resíduos 

sobre o ambiente local e na comunidade em geral através da 

implementação de dias de ação comunitária 

– Aumentar os conhecimentos e competências práticas dos alunos 

na prevenção e gestão de resíduos 

– Melhorar o comportamento dos alunos na prevenção e gestão dos resíduos 

– Melhorar a gestão de resíduos na escola 

– Partilhar bons exemplos de sistemas de gestão de resíduos na escola fazendo o upload de 

fotos e descrições no site 

– Reportar e informar sobre as questões relacionadas com a gestão e tratamento de resíduos na 

região da escola, através de artigos, fotografias e vídeos 

– Colaborar com outras escolas, afim de divulgar bons exemplos 

O projeto incluiu: inquéritos comportamentais sobre resíduos, participação em workshop de 

formação, realização de campanhas e produção de reportagens na escola e na comunidade, 

concurso nacional de reportagens sobre resíduos, e Missão no Sado entre outras atividades. 

  
 

  
Campanha Litter Less | Sou sustentável porque…  Dia 27 de maio durante o Festival Rock in Rio 

http://jra.abae.pt/project/escolas-selecionadas/
http://jra.abae.pt/project/2016-litter-less-reportagens-2/


23 
 

 

Campanha realizada no dia 27 de maio no Rock in Rio Lisboa com a participação de mais de 100 

Jovens Repórteres para o Ambiente, professores, família e amigos. 

A Campanha decorreu no Facebook e consistia em promover a divulgação de atitudes 

sustentáveis envolvendo os participantes deste Festival. Em simultâneo realizou-se a recolha 

de vários "litros " de beatas no recinto do festival. 

 

OUTROS DESAFIOS 

Os jovens freelancers ou integrados em grupos 

escolares são ainda convidados a participar noutros 

projetos também abertos à rede Eco-Escolas cuja 

metodologia se integra no conceito JRA. 

Foi um exemplo disso, o Eco-repórter da energia 

(que premeia comunicação fotográfica e vídeo 

sobre os temas da energia). Desde outubro de 2015 

surge mais um projeto, ainda em desenvolvimento, 

também acessível aos Jovens Repórteres: o desafio 

Valorcar que visa a deteção, fotografia e 

georreferenciação de carros em fim de vida e 

"monstros". 

 
 

3. CONCURSOS JRA | MELHORES REPORTAGENS 

 

Concursos específicos JRA pretendem premiar as melhores reportagens 

realizadas no âmbito do projeto. Visam principalmente reconhecer e 

incentivar a qualidade jornalística dos trabalhos apresentados e ainda a 

participação contínua ao longo do ano letivo:  

-Melhor reportagem do mês: decorreu entre janeiro a maio pretendendo 

destacar os melhores trabalhos incentivando a uma participação continua no 

projeto 

 

-Concurso Nacional JRA (artigo, fotorreportagem, videorreportagem) com 14 premiados 

-YRE Internacional Competition- competição internacional coordenada pela FEE internacional. 

Em 2016 Portugal as reportagens das escolas portuguesas receberam 5 distinções no Concurso 

Internacional: 

Artigos premiados: 1º lugar (15-18 anos) Green Roofs – A new life to city’s monotony ; 2º lugar (19-21 
anos) Impact of our railways 
Fotografia premiada:1º lugar (11-14 anos) Surprising and unexpected finding.  
Videos: 1º lugar (11-14 anos) Energy in water | International Collaboration. (Portugal- Chipre). Menção 
honrosa  Bicycle: the vehicle for sustainable mentality 
Ver todos os trabalhos na Expousure aqui 

Reportagem do mês: janeiro a maio 

file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/ecoreporter.abae.pt
file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/ecoreporter.abae.pt
http://valorcar.citybox.pt/
http://valorcar.citybox.pt/
http://jra.abae.pt/concursos/reportagem-do-mes/#2015
http://jra.abae.pt/concursos/nacional-2016/concurso-nacional-jra-2016-premiados/
https://yrecompetition.exposure.co/portugal-7
https://yrecompetition.exposure.co/portugal-8
https://yrecompetition.exposure.co/portugal-2
https://yrecompetition.exposure.co/portugal-3
https://yrecompetition.exposure.co/portugal-cyprus
https://yrecompetition.exposure.co/
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National Operators Meeting 2015/16 decorreu na 

Escócia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARCERIAS 

4.1. COMISSÃO NACIONAL  

Fazem parte dessa Comissão Nacional/ Júri: a Direção Geral de Educação (DGE/ME); Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA); Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

Agência para a Energia (ADENE), Direção Regional do Ambiente dos Açores; Direção Regional de 

Ordenamento do Território e Ambiente da Madeira (DROTA Madeira); Observador e RTP 1. 

4.2. APOIOS 

Os concursos nacionais são apoiados por alguns parceiros (nomeadamente a Valorcar e Águas de 

Gaia), que possibilitam a atribuição de prémios. Em 2015/16 o projeto teve ainda apoio 

financeiro da Wringley através do projeto Litter Less Campaign.  

 

4.3. FEE Internacional 

Anualmente reúnem-se os coordenadores 

dos quase 30 países onde existe o Programa 

JRA, tendo o National Operators Meeting 

2015/16 decorrido na Escócia em Edinburgo.  

 

 

 
 

 

1º lugar Artigo. Concurso Nacional 

 

1º lugar fotografia. Concurso Internacional 

1º lugar fotografia. Concurso 

Nacional JRA 2016 
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5. AVALIAÇÃO  

A Comissão Nacional de acompanhamento do Projeto é responsável pela avaliação e seleção 

dos trabalhos premiados em concursos organizados para estimular o aparecimento de trabalhos 

de qualidade quer a nível nacional quer internacional.  

 

5. COMUNICAÇÃO 

A comunicação é assegurada de diversas formas com enfase na comunicação digital.Existem 

dois portais JRA - um de informação geral sobre atividades e programa agregado à página à 

pagina abae.pt e outro, interativo onde os jovens repórteres publicam as reportagens.  

  

 

www.jra.abae.pt 

Página oficial: atividades 

www.jra.abae.pt/plataforma 

Reportagens JRA 

 

Nas redes sociais o JRA está presente no You Tube e no Facebook: página com mais de 2300 

seguidores e grupo JRA portugal com  mais de 200 membros;  

Está também recentemente presente no Twiter; e no Instagram. 

 

 

www.facebook.com/jraportugal 

 

www.instagram.com/jovens_reporteres 

Durante o ano foi ainda produzido um boletim anualde atividades JRA - edição TerrAzul 

notícias e Newsletters mensais  

 

6. EQUIPA 

Margarida Gomes (Coordenação); Paulo Pereira, Renata Gonçalves, Inês Pascoal, Pedro 

Gonçalves, Tânia Vicente, Vanessa Santos 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utilizdor/Desktop/www.jra.abae.pt
http://www.jra.abae.pt/plataforma
http://www.jra.abae.pt/plataforma
https://www.youtube.com/playlist?list=PL27948DE98206C64B
https://www.facebook.com/jraportugal
file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/www.facebook.com/jraportugal
file:///C:/Users/Margarida/Desktop/rel2015_ABAE/www.instagram.com/jovens_reporteres
http://jra.abae.pt/destaques/noticias/terrazul-jra/?doing_wp_cron=1461025344.8694119453430175781250
http://jra.abae.pt/destaques/noticias/terrazul-jra/?doing_wp_cron=1461025344.8694119453430175781250
http://jra.abae.pt/destaques/noticias/newsletter-jra/

