
ATIVIDADES para os JRA 

2017/18 



#GAD # FEEGAD  # globalactiondays 
#GADPORTUGAL 

       GLOBAL ACTION DAYS 1 



EXEMPLOS DE ATIVIDADES: campanha do C0 2 ao O2 

Os produtos da campanha podem ser 

apresentados sob a forma de: 

1) cartaz; 

2) foto campanha; 

3) mini vídeo campanha; 

4) fotorreportagem; 

5) videorreportagem. 

O objetivo: 

realização de uma campanha que, 

alertando para a questão das alterações 

climáticas, incida sobre a importância de 

cuidar da floresta e proteger as espécies 

autóctones podendo ou não tratar a 

problemática dos incêndios. 



       CAMPANHA “JUNTOS PELA FLORESTA” 
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 M Melhor Reportagem do mês: de janeiro a maio 

Prémio:  
um kit JRA para a melhor reportagem publicada em cada 
mês no portal nacional jra.abae.pt/portal 

JRA do mês 

Todos os meses 
a partir de 
janeiro 





CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia 
       Concurso Internacional melhores Reportagens 

JRA 

collaboration 

Inscrições até 
19 de 

novembro 
Escolas ou 
freelancers 

novidade 



Reportagem 
- Artigo 
- Fotorrreportagem 
- Videorreportagem 

 

CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia 
       Concurso Internacional melhores Reportagens 

JRA 

Campanha 
- Fotocampanha 
- Mini vídeo 

2 modalidades de 
comunicação 

novidade 



CONCURSO NACIONAL JRA 
- fotografia 
       Concurso Internacional melhores Reportagens 

JRA 

• Reportagens 
realizadas até 
30 de abril 

traduzidas 

• Reportagens 
premiadas no 
ano anterior 

Júri nacional 
• 1 reportagem 

por escalão 
etário e por 
categoria 

Júri 
internacional 



11-14 
15-18 
19-21 

CONCURSO NACIONAL JRA 

- fotografia 
       Concurso Internacional Melhores Reportagens 

JRA 

3 

Escalões 
de idade 



Missões em 2018  | candidaturas 4 

Carta de motivação 
2 reportagens: 

- Artigo 
- Foto ou vídeo 

Trabalho desenvolvido pela escola  
/ freelancer ao longo do ano 

selecionado- Missão 

+ 



Missões em 2018 4 

? 



       Concurso Nacional Melhores Reportagens 
JRA 

2 

Cada escola pode candidatar até 3 
trabalhos por categoria  
publicados no portal jra  
 

Até 30 de maio 

Prémios para as melhores 
reportagens do ano 


