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 Enquadramento 



- ONGA (1990), ONGD (1993), Instituição de Utilidade Pública 
- Membro da FEE desde 1990           
Operador Nacional de 4 dos Programas da FEE 
                                                                  + 1 de origem nacional 

 
 

- “família” de Organizações Não-Governamentais de 
Ambiente   
-em  55 países: maioria Europa, mas também Africa do Sul, 
Marrocos, Canadá, Nova Zelândia, Chile, Brasil,  
China, Caraíbas, Estados Unidos, Malásia, etc.  

O que é a ABAE / FEE Portugal 



Programas da FEE Portugal 

CONHECIMENTO 
Informação 
Divulgação 
Sensibilização 
em… 
Ed.Ambiental/EDS 

ORIENTAÇÃO PARA A ACÇÃO 
Mudança de Atitude 
Comportamento 
Compromisso 
Participação 
Envolvimento 
Governança 
 

ABORDAGEM“PELA POSITIVA” 
Pedagogia do exemplo 
Construtiva 
Enfatizando as boas práticas 
 

A “visão” comum aos Programas da FEE  A “visão” comum aos Programas da FEE  



O que faz o JRA? questiona… 
Investigação 
Ambiental 

LOCAL  

Comunicação 
em formato 
jornalístico: 

Internet 
e 

Intercâmbio 

Intervenção e 
cidadania: 
procura de 
soluções 

Trabalho 
de projecto  

Metodologia: o que faz o JRA? 



-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 
 

artigos e 
reportagens 
fotoreportagens 

Metodologia: o que faz o JRA? 

comunica… 



ESCOLHER 
 tema / assunto que 
vai ser investigado 

INSCREVER 
Na página oficial 
www.jra.abae.pt 

Ou por email:  
jra@abae.pt 

PLANEAR 
Plano de ação da 

investigação: datas, 
recursos, actividades, 

parcerias 

PARCERIAS 
 
-com orgão de 
comunicação social 
local 
- com o município 
- com outras escolas 
da rede 

Metodologia: planear um projeto JRA 



TRABALHO DE CAMPO 
Preparar e realizar : 

pelo menos 1 saída de 
campo 

ANÁLISE SISTÉMICA 
Tratar a informação 
Investigar a questão 

sob diversos pontos de 
vista  

PEÇAS JORNALÍSTICAS 
 artigo, reportagem, 

foto  reportagem, 
videoreportagem,, 

rádio   

Metodologia: desenvolver um projeto JRA 



A NIVEL LOCAL/ 
REGIONAL 

 jornal local, rádio, 
televisão, boletim do 
município, colóquios, 

exposições… 

NA INTERNET 
www.jra.abae.pt 

 
página oficial do 

projecto 

OUTROS 
 locais da web 

Blogs 
Facebook 

….etc.  

Metodologia: comunicação em rede 

http://www.jra.abae.pt/�


Inscrição: escolas e free lancer  



Alterações 
climáticas 

Resíduos 

Energia 

Agricultura 

Cidades 

Biodiversidade 

Litoral 

Água 

Temas: qualquer tema 



Escolas participantes nos JRA 2012/13 

Artigos 
Biodiversidade 23 
Água 17 
Cidades 8 
Agricultura 7 
Energia 7 
Outros 7 
Litoral 3 
Floresta 2 

Fotografias 
Biodiversidade 42 
Energia 29 
Água 19 
Alterações climáticas 2 
Cidades 2 
Floresta 1 
Litoral 1 
Outros 1 
Resíduos 1 

Vídeos 
Água 5 
Agricultura 3 
Energia 3 
Biodiversidade 2 
Outros 2 
Cidades 1 
Resíduos 1 

Trabalhos JRA 12/13 
Nº de Escolas 68 
Nº Total de trabalhos 190 
Artigos 75 
Fotos 98 
Vídeos 17 



Escolas participantes nos JRA 2012/13 
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Nº de escolas JRA/distrito 2012/13 

1500 a 3000 alunos envolvidos; 
100 a 200 professores envolvidos; 
  68 escolas em 58 concelhos 



Graus de ensino 2013 

A nível nacional quase 75% têm sido escolas do ensino secundário e profissional 

A partir deste 
ano poderão 

participar 
jovens entre 
os 13 e os 21 

anos 
 
 
Alargamento 
dos graus de 

ensino 

Escolas JRA  por grau de ensino 

Ensino Básico ( 2º e 
3º Ciclo) 

Secundárias  

Profissionais  



  

JRA: 
Implementa
do em 27 
dos países 
da FEE. 
 

-Coordenação/articulação e partilha entre a rede de ONGAs 
-Oportunidade para as escolas de desenvolvimento de projectos internacionais 

FEE : 
está em 68 
países em 
todo o 
mundo 

Canada 
China 
Cyprus 
France 
Germany 
Greece 
Israel 
Italy 
Jordan 
Kazakhstan 
Latvia 
Macedonia FYR 
Malta 
Montenegro 
Morocco 
 

Netherlands 
New Zealand 
Northern Ireland 
Norway 
Portugal 
Romania 
Scotland 
Slovakia 
Slovenia 
Turkey 
United States of America 
Wales 

Dimensão internacional (2013) 

http://www.youngreporters.org 
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http://www.youngreporters.org 

Página internacional  YRE 

com documentação, informação institucional 
e sobre o concurso internacional 



 Iniciativas da 
coordenação nacional 



Iniciativas da coordenação nacional (ABAE) 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 
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2 

4 
3 
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Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 



Formação creditada 

Eco-Escolas-25 horas 
=1 crédito 

JRA= 0,6 créditos 

Objetivos 
•Incentivar a comunicação, possibilitar uma 
partilha de objetivos comuns e a troca de 
experiências; 
 

•Debater estratégias e metodologias do 
projecto: investigação, jornalismo e 
internet; 
 

•Implementar a metodologia do projecto: 
trabalho de campo e peças jornalísticas 
simulando a realização de uma Missão JRA; 
 

•Dinamizar a rede JRA nacional; 
 

•Contribuir para a implementação da DEDS 

       Seminário Nacional: objetivos 1 

Encontro para professores e alunos 



       Seminário Nacional: objetivos 1 

3 concursos decorrem durante o seminário  

1-O melhor cartaz JRA - 2 votos por escola – professores 
            - 2 votos por escola - alunos 

2- Melhor fotografia- jovens 
 
 
3- Melhor fotografia professores 



       Seminário Nacional. Novembro de  2012 | no Marco 1 



Iniciativas da coordenação nacional (ABAE) 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 

1 

2 

4 
3 

5 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 



 M Melhor Reportagem do mês decorre de Janeiro a Maio 2 

Premeia com um kit JRA a melhor 
reportagem publicada em cada 
mês no portal nacional 
:www.jra.abae.pt 



       Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA 2 

Total 

ARTIGOS 26 

FOTOGRAFIAS 21 

VIDEOS 15 

total 62 

Cada escola pode 
candidatar até 3 
trabalhos por 
categoria  
publicados no portal 
nacional: 
www.jra.abae.pt 



-artigo, fotoreportagem, videoreportagem 
-em português;  

       Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA 2 



       Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA 2 



       Concurso Nacional Melhores Reportagens JRA 2 



Iniciativas da coordenação nacional (ABAE) 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 

1 

2 

4 
3 

5 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 



CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia 

Os trabalhos de artigo e fotoreportagem 
traduzidos para inglês e publicados até 30 de 
Abril, candidatam-se ao prémio internacional 
YRE + os premiados nacionais do ano anterior 

       Concurso Internacional Melhores Reportagens JRA 3 

http://www.youngreporters.org/menu/about/competition�


São candidatos  os trabalhos em inglês publicados no  
Yre-connect  www.yre-connect.org  

CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia        Concurso Internacional Melhores Reportagens JRA 3 

http://www.yre-connect.org/�
http://www.yre-connect.org/�
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CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia        Concurso Internacional Melhores Reportagens JRA 3 

Um dos trabalhos dos JRA portugueses premiados 
em 2013 a nível internacional  
 http://www.youngreporters.org 

http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-
reporters-making-the-media-on-world-environment-day 
 

The Aljustrel village (at Alentejo, 
Portugal) developed around 5 massive 
polymetallic sulfide deposit 
explorations. These have had a positive 
contribute for socioeconomic growth in 
the area. 
Despite the mine’s importance, we also 
found a downside to its existence. The 
visual and environmental impact of 
mining activity in the region is fairly 
evident, and it may harm the 
population’s quality of life, due to the 
contamination of soils, sediments and 
watercourses. 

http://www.youngreporters.org/�
http://www.youngreporters.org/menu/awards/photos/2013/yre-2nd-place-acid-mine-drainage-at-ribeira-guas-fortes�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�
http://www.youngreporters.org/service-menu/news/young-reporters-making-the-media-on-world-environment-day�


Iniciativas da coordenação nacional  (ABAE) 

Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concurso 
Nacional  

“Missões” 
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Formação, 
documentação , 

apoio , 
dinamização da 

rede, 
comunicação 

Seminário 
Nacional 

JRA  

Outros 
desafios 

Concurso 
Internacional  

Concursos 
Nacionais 

“Missões” 



O Jovem Repórter é um “enviado 
especial” 
 
Investiga in loco o(s) tema(s) da 
Missão 
 
Faz entrevistas, visitas, fotos, etc. 
 
Trabalha em grupo  
 
Vai redigir diariamente “despachos 
noticiosos” 
 
Prepara uma “conferência de 
imprensa” 
Publica resultado da Missão 

Cada escola pode a 
cada Missão 
candidatar até 2 
JRA 

       Missões JRA 4 



Chamonix 

       Missões JRA: Missões internacionais 4 



Chipre 

       Missões JRA: Missões internacionais 4 



       Missões JRA: Missões nacionais- Rock in Rio 2008 4 



       Missões JRA: Missões nacionais- Bioblitz. Faro 2008 4 
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       Missões JRA: Missões nacionais- Estrela 2009 4 



Tapada do Canudo, Sta Eulália, Elvas  
Os Jovens Repórteres para o Ambiente participaram na libertação 
do seu "afilhado" o Bufo Real, que foi recuperado durante cerca de 
4 meses pelo CERVAS. 
Estiveram também presentes algumas dezenas de pessoas 
incluindo um grupo de escuteiros e o Sr. Manuel que tinha 
encontrado a ave naquele local. 
Esta ave tinha sido apardinhada durante a Missão Internacional 
JRA Estrela 2009. Os padrinhos escolheram no momento do voo o 
nome de "Maria Liberdade"  

       Missões JRA: Missões nacionais- Mini-missão bufo-real 2009 4 

http://4.bp.blogspot.com/_oFn68Nu8Ck8/Sf5QHFDfDwI/AAAAAAAACyE/6fIDjwL2YTg/s1600-h/IMG_0857.JPG�
http://4.bp.blogspot.com/_oFn68Nu8Ck8/Sf5QHFDfDwI/AAAAAAAACyE/6fIDjwL2YTg/s1600-h/IMG_0857.JPG�


       Missões JRA: Missões nacionais- Rock in Rio 2010 4 



       Missões JRA: Missões nacionais- Bioblitz. Alvor 2010 4 



  

       Missões JRA: Missão Costa Vicentina 2011 4 

http://www.zmar.eu/�


16 jovens participantes 

4 

       Missões JRA: Missão RIR 2012 4 



       Missões JRA: Conservação “ex-situ”. 2013 4 

OBJETIVOS 
•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; 
•Conhecer a importância dos Jardins Zoológicos 
na preservação da biodiversidade; 
•Investigar sobre a conservação ex-situ 
•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 e de outros países. 
 



       Missões JRA: Conservação “ex-situ”. 2013 4 



       Missões JRA: RIR. 2014 4 

Candidaturas  até 15 de Março : 

-Uma carta de motivação 
-Um artigo da autoria do candidato 
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Inscrições abertas em:  
www.yre-litterless.org/the-litter-less-campaign/ 

Prémios: 
- de participação para as primeiras 35 inscrições que publiquem reportagens em 2 
modalidades 
-Para as melhores reportagens nacionais 
-Para as melhores reportagens internacionais 

Reportagens  
escritas, fotográficas e 
video sobre resíduos e sua 
redução. 
(em português e inglês) 

       Outros desafios: Litter Less Campaign 5 



       Outros desafios: Litter Less Campaign 5 

Se escolheres fazer um vídeo sobre lixo no mar podes concorrer: 
-Ao Litter Less Campagne 
 ( vídeo com legendas em Inglês) 
 
 
 
 

E também 
- ao Concurso promovido pela  Marlisco 

http://www.marliscoportugal.org/concursodevideo 
 

http://www.marliscoportugal.org/concursodevideo�


       Outros desafios: Litter Less Campeign 5 



Reportagens sobre energia e mobilidade 

www.ecoreporter.abae.pt 

       Outros desafios: Eco-repórter da energia 5 

Prémio-Aluno:  
Conjunto de kits científicos e 
livros. 
 
Prémio- Professor 
Câmara vídeo HD. 
Tablet PC. 



Blogspot 

Jovens Repórteres 
pª o Ambiente 

       Outros  5 



apoios APOIOS 

Apoios Seminário JRA 2013. Arouca 
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