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Premiados Artigo 

1º Prémio Externato das Escravas do Sagrado 
Coração de Jesus 

Rio Tinto que Está Turvo 

2º Prémio Escola EB 2, 3 André Soares Replantar a Cidade 

3º Prémio Escola Cidade de Castelo Branco Quando algo de bom passa do limite 

Menção 
Honrosa 

Escola EB 2, 3 André Soares Todos por uma escola + amiga do ambiente 

1º Escalão  (dos 11 aos 14 anos) 
 

 

2º Escalão (dos 15 aos 18 anos) 

 1º Prémio Diogo Martins | Freelancer Tijolos feitos com beatas: uma ideia a valorizar 

2º Prémio 
Catarina Oliveira | Freelancer Seringas e agulhas usadas: onde irão parar? 

3º Prémio Escola Básica e Secundária de Sever 
do Vouga 

Genius Loci e o potencial desaproveitado 

https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/rio-tinto-que-esta-turvo/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/replantar-a-cidade-2/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/quando-algo-de-bom-passa-do-limite/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/todos-por-uma-escola-amiga-do-ambiente/?cred_referrer_form_id=482
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/tijolos-feitos-com-beatas-uma-ideia-a-valorizar/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/seringas-e-agulhas-usadas-onde-irao-parar/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/genius-loci-e-o-potencial-desaproveitado/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/genius-loci-e-o-potencial-desaproveitado/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/genius-loci-e-o-potencial-desaproveitado/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/genius-loci-e-o-potencial-desaproveitado/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/genius-loci-e-o-potencial-desaproveitado/


Premiados Artigo 

1º Prémio  
(ex-aequo) 

Manuel Farias | Freelancer Rio Zêzere em Perigo 

1º Prémio 
(ex-aequo) 

Manuel Farias | Freelancer Bioconstrução: uma alternativa para o futuro 

2º Prémio 
Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa 

Criadouros de Mosquitos colocam saúde 
pública em alerta 

3º Prémio Maria Carreira | Freelancer Capitães da Areia 

3º Escalão (dos 19 aos 25 anos) 

 

https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/rio-zezere-em-perigo-altas-quantidades-de-arsenio-e-barragem-em-risco-de-colapso/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/bioconstrucao-uma-alternativa-para-o-futuro/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/bioconstrucao-uma-alternativa-para-o-futuro/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/criadouros-de-mosquitos-colocam-a-saude-publica-em-alerta/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/criadouros-de-mosquitos-colocam-a-saude-publica-em-alerta/
https://jra.abae.pt/plataforma/artigo/capitaes-da-areia/


Premiados Foto 

1º Prémio 
(ex-aequo) 

Bruno de Sousa | Freelancer A Disputa por Alimento 

1º Prémio 
(ex-aequo) 

Manuel Farias | Freelancer Pollinators, the queens of life 

2º Prémio Sofia Castanho| Freelancer A Metamorfose da Paisagem Alentejana 

3º Prémio 
Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Lisboa 
Aqui não! 

Fotorreportagem | 1 Foto 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/a-disputa-por-alimento/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/bees-the-queens-of-life/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/a-metamorfose-da-paisagem-alentejana/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/todo-o-residuo-tem-um-destino-adequadoaqui-nao/


Premiados Foto 

1º Prémio  
Escola Básica Guilherme 

Stephens 
Em defesa da biodiversidade marinha 

2º Prémio Gabriel Almeida | Freelancer Abelhas, onde estão elas 

3º Prémio 
Escola Básica e Secundária de 

Canelas 
Rasto (de lixo) deixado pela Helena em Vila 

Nova de Gaia 

Menção 
Honrosa 

Escola Profissional Dr. Barros Leal 
Intervenções no Rio Sisandro: acabar com 

as pragas 

Menção 
Honrosa 

Colégio Valsassina Microplásticos, um macroproblema 

Fotorreportagem | série (photostory) 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/em-defesa-da-biodiversidade-marinha-contra-a-devastadora-poluicao-humana/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/abelhas-onde-estao-elas/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/rasto-de-lixo-deixado-pela-depressao-helena-nas-praias-de-vila-nova-de-gaia/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/rasto-de-lixo-deixado-pela-depressao-helena-nas-praias-de-vila-nova-de-gaia/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/intervencoes-no-rio-sizandro-acabar-com-as-pragas
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/intervencoes-no-rio-sizandro-acabar-com-as-pragas
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/microplasticos-um-macroproblema/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/microplasticos-um-macroproblema/


Premiados Vídeo 

1º Prémio Luís Martins | Freelancer Crise dos Combustíveis, uma nova oportunidade? 

2º Prémio 
Escola Básica e 

Secundária de Canelas 
Quinta dos Murças, enoturismo e 

sustentabilidade 

Menção 
Honrosa 

Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de 

Lisboa 

Greve Estudantil pelo Clima 

Videorreportagens 

https://jra.abae.pt/plataforma/video/crise-dos-combustiveis-uma-nova-oportunidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/quinta-dos-murcas-enoturismo-e-sustentabilidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/quinta-dos-murcas-enoturismo-e-sustentabilidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/quinta-dos-murcas-enoturismo-e-sustentabilidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/quinta-dos-murcas-enoturismo-e-sustentabilidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/quinta-dos-murcas-enoturismo-e-sustentabilidade/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/greve-estudantil-pelo-clima/


Premiados Campanha 

1º Prémio  
Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa 
Somos o que Comemos! 

2º Prémio Luís Martins | Freelancer Don’t Surrender, Fight Against Plastic! 

3º Prémio  
(ex-aequo) 

Escola Básica e Secundária de 
Canelas 

Next STOP: Ocean 

3º Prémio  
(ex-aequo) 

Diogo Martins | Freelancer 
Synthetic Microfibers: Directly from our 

washing machine to our buffet 

Fotocampanha| Desafio do Ano “Planet or Plastic” 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/somos-o-que-comemos-2/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/dont-surrunder-fight-agaisnst-plasctics/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/next-stop-ocean/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/next-stop-ocean/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/next-stop-ocean/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/next-stop-ocean/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/synthetic-microfibers-directly-from-our-washing-machine-to-our-buffet/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/synthetic-microfibers-directly-from-our-washing-machine-to-our-buffet/


Premiados Campanha 

1º Prémio  Bruno de Sousa | Freelancer A Herança 

2º Prémio 
Escola Básica e Secundária de 

Canelas 
Zodac, the Master of the Universe 

3º Prémio  
Escola Básica e Secundária de 

Canelas 
Plastic, the king of the Oceans 

Menção 
Honrosa 

Externato das Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus 

Plastico.come - quer repetir? 

Fotocampanha| Concurso Nacional JRA 2019 

https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/heranca/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/a-toy-in-1983-marine-litter-in-2019/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/a-toy-in-1983-marine-litter-in-2019/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastic-the-king-of-the-oceans/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastico-come-quer-repetir/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastico-come-quer-repetir/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastico-come-quer-repetir/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastico-come-quer-repetir/
https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/plastico-come-quer-repetir/


Premiados Campanha 

1º Prémio  Luís Martins | Freelancer Liberta-te 

2º Prémio 
Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa 
A Natureza está de olho em ti… 

3º Prémio  Bruno de Sousa | Freelancer Thinking about Home 

Vídeocampanha | Concurso Nacional JRA 2019 

https://jra.abae.pt/plataforma/video/liberta-te/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/liberta-te/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/liberta-te/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/a-natureza-esta-de-olho-em-ti/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/thinking-about-home/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/thinking-about-home/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/thinking-about-home/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/thinking-about-home/
https://jra.abae.pt/plataforma/video/thinking-about-home/


Entrega 

 dos prémios 



ARTIGO 

Categoria 

1º Escalão 



“Todos por uma escola + 

amiga do ambiente” 

“A ação "Escola + Amiga do Ambiente" da EB2,3 André Soares tornou-se numa ação ambiental de 
referência. Consegue mobilizar todos os alunos de uma escola foram mobilizados em prol do 
ambiente e de uma escola melhor.” 

Autor:  Ana Manuel Rodrigues Santos 

Escola EB 2,3 André Soares 

Menção Honrosa 





“Quando algo de bom passa 

do limite” 

“O Algarve e a área metropolitana de Lisboa continuam a ser os dois destinos mais procurados 
pelos estrangeiros para passar as suas férias, mas os impactos deste elevado fluxo de turistas não 
está a ser bem equacionado.” 

Autores:  Cláudia David, Márcia Capinha 

Escola Cidade de Castelo Branco 

3º Classificado 





“Braga empenhada em 

replantar o Monte Picoto” 

“Alunos e autarquia unidos em ação ambientalista que permite simultaneamente a eliminação de espécies 
invasoras e a criação de um espaço de lazer na cidade.” 

Autor:  Ana Manuel Rodrigues dos Santos 

Escola EB 2,3 André Soares 

2º Classificado 





“Rio Tinto que está turvo” 

“Como muita gente sabe, o Rio Tinto está extremamente poluído e a pergunta é: o que está a ser 
feito para combater este fenómeno? A Câmara Municipal de Gondomar está a tentar diminuir os 

níveis de contaminação deste rio, através de um investimento de mais de 9 milhões de euros.” 

Autores:  Carolina Corte Real; Guilherme Silva; Rita Ferreira 

Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 

1º Classificado 





ARTIGO 

Categoria 

2º Escalão 



“Genius Loci e o potencial 

desaproveitado” 

“Vivemos um tempo em que as questões ambientais já não nos são (não deviam ser) indiferentes. O estilo 
de vida que a sociedade ocidental cultivou e rotulou de “ideal” veio a revelar-se bastante perigoso. 

Contudo, em parte por causa da geografia e do próprio contexto social, ainda hoje se conservam alguns 
locais onde a história das populações se confunde com a história do próprio espaço que habitam. 

Localidades onde a natureza humana e a memória coletiva crescem lado a lado com a Natureza que as 
envolve. Sever do Vouga é um destes locais. Esta existência de um sentimento de pertença em relação à 

Terra e o peso da relação Natureza/Homem transforma Sever do Vouga e a sua população em verdadeiros 
paradigmas para a modificação de estilos de vida “tóxicos”.” 

Autor:  Eduardo Veiga 

Freelancer 

3º Classificado 





“Seringas e agulhas usadas: Onde 

irão parar?” 

“Diabetes. Portugal tem dos melhores tratamentos do mundo. Falta prevenção.”, revela o título do 
artigo publicado na página online do Diário de Notícias, a 15 de fevereiro de 2018. E, precisamente 

um ano depois, acrescenta-se: Falta conseguir isto sem prejudicar o planeta!” 

Autor:  Catarina Semedo Madaíl de Oliveira 

Freelancer 

2º Classificado 





“Guimarães cria tijolos a partir 

de beatas de cigarros” 

“O que fazer às 7.000 pontas cigarros que se produzem em cada minuto em Portugal? Guimarães 
apresentou uma proposta inovadora de usar este resíduo na produção de tijolos.” 

Autor:  Diogo Martins  

Freelancer 

1º Classificado 





ARTIGO 

Categoria 

3º Escalão 



“Capitães da Areia” 

“Professor de Educação Física há 14 anos, David Barbosa é um praticante fervoroso de variadas modalidades 
desportivas, desde o surf à natação. Apesar do nervosismo inicial, à medida que explicava o seu recém-criado 

projeto, o entusiasmo crescia, como seria de esperar de alguém que lidera uma iniciativa da qual se orgulha - os 
“Capitães da Areia” - e que surgiu de forma “espontânea”, uma vez que sempre realizou limpezas de praia a nível 

individual.” 

Autor:  Maria Carreira 

Freelancer 

3º Classificado 





“Criadouros de Mosquitos 

colocam saúde pública em alerta” 

Foi identificado no concelho de Loures, junto ao apeadeiro da Bobadela, um local onde se verifica a acumulação 
de águas que podem potenciar o desenvolvimento de mosquitos e possibilitar a disseminação de doenças por 
estes vetores, tendo ficado sob vigilância pelos serviços de saúde pública, no âmbito do programa REVIVE. 

Autores: Fabiana Clérigo; João Anjos; Sandra Ferreira 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

2º Classificado 





“Bioconstrução: uma alternativa 

para o futuro” 

“No concelho de Castelo Branco, mais precisamente na freguesia do Freixial do Campo, existe uma fazenda com 
dois hectares cujos proprietários se dedicam à permacultura, de forma a adotar ações que diminuem o impacto 

causado pelo homem, nomeadamente através da bioconstrução, um tipo de construção onde a preocupação 
ecológica está presente deste a conceção até à ocupação dos edifícios.” 

Autor:  Manuel Farias 

Freelancer 

1º Classificado (ex-aequo) 





“Rio Zêzere em perigo: altas 

quantidades de arsénio e barragem 

em risco de colapso” 

A cerca de trinta quilómetros do Fundão, mais precisamente no Cabeço do Pião, existe uma escombreira com 
mais de duzentos metros de altura que suporta uma barragem de lamas que contém elevadas quantidades de 
metais pesados, metais esses que estão contidos nos inertes resultantes da exploração mineira da Panasqueira 
que foram depositados durante oitenta anos próximos ao leito do rio Zêzere. 

1º Classificado (ex-aequo) 

Autor:  Manuel Farias 

Freelancer 





Fotografia 

 

Categoria 

1 Foto 



“Todo o resíduo tem um destino 

adequado… AQUI NÃO!” 

 

 

Autores: Catarina Duarte de Freitas; Eduarda Rodrigues; Sérgio Santos 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

“Em Portugal não existe um sistema coletivo de gestão de resíduos de construção e demolição, não havendo, 

por isso, uma entidade gestora deste fluxo de resíduos, cabendo o seu encaminhamento para destino adequado 

aos respetivos produtores, com todos os custos que lhe estão associados.(…)”  

3º Classificado 





“A metamorfose da paisagem 

alentejana” 

 

 

Autor: Sofia Castanho 

“No concelho de Aljustrel, acompanhando a tendência que se verifica por todo o Alentejo, proliferam práticas de 

agricultura intensiva e superintensiva, que, apesar de apresentarem uma alta produtividade, contribuem 

fortemente para o esgotamento e consequente esterilização dos solo, constituindo uma agravante ao flagelo da 

desertificação.” 

2º Classificado 





“Pollinators, the queens of life” 

 

 

Autor: Manuel Farias 

“(…) It is known that 2% of the bees in the world are responsible for pollinating 80% of the plantations on a 

global scale. For this reason, bees support life on Earth as we know it. (…)” 

1º Classificado (ex-aequo) 





“A disputa por 

alimento” 

“De uma forma ou de outra, é imperativo perceber 

que o lixo marinho prejudica a saúde, o bem-estar da 

população e a sua segurança, acabando por alterar 

atividades sociais e económicas, e que afeta 

negativamente a biodiversidade e os ecossistemas, 

tendo grandes impactos ambientais, alterando, desta 

maneira, os padrões estabelecidos.” 

1º Classificado (ex-aequo) 

Autor: Bruno de Sousa 





Fotografia 

 

Categoria 

Série (photostory) 



“Microplásticos, um Macroproblema” 

 

 

Autores: Andreia Gonçalves, Catarina Cruz e Filipa Tojal 

Colégio Valsassina 

“Vivemos rodeados de plásticos. Pela versatilidade, leveza e baixo custo, produzem-se massivamente. A sua má 

utilização, tratamento e reciclagem, transporta elevadas quantidades para mares, rios ou praias. (…) Nas Praias 

de Algés e Cova do Vapor, Praia Fluvial de Constância e Barragem de Castelo de Bode recolheu-se, em cada 

local, por transecto de 100m, 10 amostras com 0,25m2 de área e caracterizaram-se microplásticos. Os 

resultados traduzem um Macroproblema.” 

Menção Honrosa 





“Intervenções no Rio Sizandro: 

acabar com as pragas” 
Autores: André Baptista; João Henriques; Mariana Garcia 

Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal 

“A monitorização de um troço do Rio Sizandro, junto do Parque Verde em Runa, Torres Vedras, teve como 

objectivo a limpeza, eliminação das canas e proteger o habitat natural do Ruivaco do Oeste, uma espécie 

endémica deste rio, que nasce na aldeia de Malgas no concelho de Torres Vedras e desagua na Praia da foz do 

Sizandro do mesmo concelho.”  

Menção Honrosa 





“Rasto (de lixo) deixado pela Helena 

em Vila Nova de Gaia” 

Autores: Francisca Magalhães; Leandro Oliveira; Catarina Silva; Juliana Costa; 
Francisco Silva; Joana Vieira; Ana Campos; Cláudia Fontes 

Escola Básica e Secundária de Canelas 

“A depressão Helena, que se fez sentir em Portugal no dia 1 de fevereiro de 2019, provocou ventos com rajadas 

até 110 km/h e forte agitação marítima. Os seus efeitos foram bem visíveis no litoral, como a destruição de 

passadiços e a deposição de grandes quantidades de lixo marinho nas praias.(…)” 

3º Classificado  





“Abelhas? Onde estão elas?” 

Autor: Gabriel Almeida 

Freelancer 

“O número de abelhas no mundo está a diminuir porquê? O uso de pesticidas, a poluição e a agricultura 

intensiva são algumas dessas causas. A sua importância é tal que se não houvesse abelhas os humanos não 

sobreviveriam mais que 4 anos. Além disso não haveria amêndoas, as maçãs e os mirtilos seriam menos 90 %. 

(…)” 

2º Classificado  





“Em defesa da biodiversidade marinha 

contra a devastadora poluição humana” 
Autor: Carlota Alves Rodrigues 

Escola Básica Guilherme Stephens 

“O Percebe da Madeira 

(Lepas Anatifera) é um 

crustáceo da família 

Lepadidae que se 

desenvolve habitualmente 

em ambientes pelágicos 

(camada superficial do 

oceano). Esta espécie é 

frequentemente encontrada 

nas praias, fixa em vários 

detritos flutuantes, tais 

como garrafas de plástico, 

peças de vestuário, pedaços 

de madeira e outras 

estruturas flutuantes, cada 

vez mais abundantes no 

mar, devido à ação 

humana.” 

1º Classificado  





Vídeo 

 

Categoria 



“Greve Estudantil pelo Clima” 
Autores: Ana Santos; Bruna Silva; Inês Rocha; Rita Relvas 

 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

Menção Honrosa 

“Greta Thunberg, ativista do clima conhecida por protestar às portas do parlamento da Suécia, como forma de 

divulgar as questões associadas às alterações climáticas e que ganhou projeção mundial após a sua intervenção 

na COP24 em Katowice (Polónia), decidiu fazer greve às aulas em nome do clima.” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=d3hw2zwAHx0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=d3hw2zwAHx0




“Quinta dos Murças, enoturismo e 

sustentabilidade” 

“Situada no concelho de Peso da Régua, no distrito de Vila Real, a Quinta dos Murças, é um exemplo de 
preservação ambiental, no Alto Douro Vinhateiro. Esta quinta foi muito conhecida pela produção de Vinho do 

Porto mas, desde que foi adquirida pelo Grupo Esporão, em 2008, passou a produzir também vinhos, em 
Agricultura Biológica e Integrada.” 

Autores: Ricardo Lourenço  

Escola Básica e Secundária de Canelas 

2º Classificado  

https://www.youtube.com/watch?v=xBK7b6rJ2SI 

https://www.youtube.com/watch?v=xBK7b6rJ2SI




“Crise dos combustíveis, uma nova 

oportunidade?” 

“No dia 1 de abril de 2019 foi entregue um pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas que se iniciou no dia 

15 de abril e sem final definido. Nesses dias de greve muitos portugueses ficaram desesperados com o fantasma da falta do 

combustível. Desta crise nasceu um debate ambiental, suportado pelo lado económico desta problemática que trouxe a nu 

as nossas fragilidades e abriram um debate necessário em busca de alternativas!” 

Autor: Luís Martins 

1º Classificado  

https://www.youtube.com/watch?v=6JhNgLW6N7s 

https://www.youtube.com/watch?v=6JhNgLW6N7s




Campanha 

 

Prémio 

Fotocampanha |  

Desafio do Ano “Planet or Plastic” 



“Synthetic Microfibers: Directly from our 
washing machine to our buffet” 

 

 

“Every day synthetic microfibers are thrown out from our washing machines to the wastewater treatment plant. They can enter into rivers, 
lakes, and oceans and consequently be absorbed by fish and end up being part of a food chain in which human beings are at the top of.” 

Autor: Diogo Martins 

3º Classificado (ex-aequo)  





“Next stop: OCEAN” 

 

 

“As beatas são um dos itens mais encontrados nas praias, em grande parte transportadas pela água da chuva, que as arrasta até aos bueiros 
e, daí, as leva diretamente para os cursos de água e oceanos. (…) “ 

Autores: Diogo Ribeiro; Inês Santos; Inês Martins; Mariana Ferreira; Tatiana Vicente; 

Tomás Oliveira 

Escola Básica e Secundária de Canelas 

3º Classificado (ex-aequo)  





“Don’t surrender, fight against plastic!” 

“Micro Plastics are tinny but deadly and they represent 90% of the detritus of the ocean suface! Don’t let plastic, invade our future, It’s time 
to change this in order to change our destiny!, Our destiny depends on us!We determine our destiny by the actions we take today!” 

Autor: Luís Martins 

2º Classificado 





“Somos o que comemos!” 

“Somos o que comemos: quando o plástico entra na cadeia alimentar ao teu prato irá parar.” 

Autores: Adriana Porto, Andreia Silva, Catarina Teixeira, Joana Azevedo, João Pinto, Leonor 
Amaro, Luís Araújo, Mauro Batista, Mónica Figueira, Nuno Pires, Patrícia Fernandes, Raquel 

Bacalhau e Vladimir Silva 
 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

1º Classificado 





Campanha 

 

Prémio 

Fotocampanha| 

 Concurso Nacional JRA 2019 



“Plástico.come - Quer repetir?” 

Autores: Csongor Kiss; Daniel Mascarenhas; 

José Barros; Francisca Marques ; Inês 

Esteves. 

 

Externato das Escravas do Sagrado Coração 

de Jesus 

Menção Honrosa 

“No âmbito do projeto”Oceanástico”, decidimos captar 
fotografias na Praia da Aguda, em Gaia, com o objetivo de 
representar a quantidade de lixo existente na praia. Com 

este cartaz queremos sensibilizar as pessoas a agirem 
contra este problema que os plásticos descartáveis 

representam.” 





“Plastic the KING of 
the oceans” 

Autores: Diogo Ribeiro; Inês Santos; 

Inês Martins; Mariana Ferreria; Tatiana 

Vicente; Tomás Oliveira 

 

Escola Básica e Secundária de Canelas 

3º Classificado 

“(…) acima de tudo, é necessário reduzir a 
quantidade de plástico que utilizamos, eliminando 

todo o que não é necessário e substituindo o que for 
possível por outros materiais com menor impacte 

ambiental.” 





“ZODAC, the Master of the Universe.” 

“ZODAC é um pequeno boneco de plástico que era oferecido como brinde por uma conhecida marca de snacks em 1983, fazendo 
parte da coleção Masters of the Universe. Em fevereiro de 2019, foi encontrado numa praia de Vila Nova de Gaia, após a passagem 

da depressão Helena. Os brinquedos são um item frequentemente encontrado nas praias. Tal como os restantes objetos de 
plástico, os brinquedos de plástico constituem um perigo para os animais marinhos.” 

Autor: Tomás Oliveira 

Escola Básica e Secundária de Canelas 

2º Classificado 





Herança 
Autor: Bruno De Sousa 

1º Classificado 

“O tempo médio de vida do ser humano é de 79 anos. Em contrapartida, o tempo de decomposição do plástico é, em média, 
de 300 anos. Questiono se, esta será a “herança” que os cidadãos ambicionam deixar às gerações futuras. Cabe-nos pensar 

que o Planeta, pode não aguentar e deixar de permitir a existência de vida. O uso excessivo de plástico afeta toda a 
Humanidade, e por isso cabe-nos repensar e mudar hábitos.” 





Campanha 

 

Prémio 

Vídeocampanhas | Concurso 

Nacional JRA 2019 



“Thinking About Home” 

“As alterações climáticas não são alterações climáticas; são muito mais que isso e uma coisa muito diferente. São uma 
reforma dos modos de pensamento, dos estilos de vida e dos hábitos de consumo, da lei, da economia, da ciência e da 

política” Ulrich Beck 

Autor: Bruno de Sousa 

3º Classificado 

https://www.youtube.com/watch?v=u2xhkTJ2M_A 

https://www.youtube.com/watch?v=u2xhkTJ2M_A




“A natureza está de olho em ti…” 

“Sê consciente. Usa os mares e oceanos de forma diferente. A natureza está de 
olho em ti…” 

Autores: Adriana Porto; Andreia Silva; João Pinto; Luís Araújo 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

2º Classificado 

https://www.youtube.com/watch?v=YZgjxOTorlU 

https://www.youtube.com/watch?v=YZgjxOTorlU




“Liberta-te” 

“O plástico está a aumentar tanto que nos próximos 50 anos os oceanos irão conter mais plástico do 
que peixes! Não deixe que o plástico se torne parte de nós e que domine o nosso destino, está na 

hora de alterar esta situação!” 

Autor: Luís Martins 

1º Classificado 

https://www.youtube.com/watch?v=bg7YAVP162Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bg7YAVP162Q




Fim 



JRA ESTAVA LÁ 
 

visa incentivar nos jovens a participação 
enquanto repórteres de ambiente. em 

acontecimentos da atualidade 



 
 

JRA ESTAVA LÁ 
 
 
 A Associação Bandeira Azul da Europa destaca  

Diogo Martins 
como autor da melhor fotorreportagem (série) 

“Um protesto repleto de esperança”,  
na temática “Greve Climática Global de 17-09-2019”, 

no âmbito do desafio “JRA ESTAVA LÁ” 
que visa incentivar nos jovens a participação 

enquanto repórteres de ambiente. em 
acontecimentos da atualidade.   

 

Ílhavo, 8 de novembro de 2019 

 
 

Margarida Gomes 
Coordenadora Nacional JRA 

Diretora técnico-Pedagógica da ABAE 

 
 





 
 

JRA ESTAVA LÁ 
 
 
 

A Associação Bandeira Azul da Europa destaca  
Luís Martins 

como autor da melhor fotografia 
“O abraço esperançoso entre duas gerações.” 

na temática “Greve Climática Global de 17-09-2019”, 
no âmbito do desafio “JRA ESTAVA LÁ” 

que visa incentivar nos jovens a participação 
enquanto repórteres de ambiente, em 

acontecimentos da atualidade.   
 

Ílhavo, 8 de novembro de 2019 

 
 

Margarida Gomes 
Coordenadora Nacional JRA 

Diretora técnico-Pedagógica da ABAE 

 
 



JRA ESTAVA LÁ 



ESCOLA ATIVA 2019 
 

visa incentivar a publicação de trabalhos 
 ao longo do ano 



 
 

Escola Mais Ativa 
 
 
 

A Associação Bandeira Azul da Europa 
reconhece a 

 Escola Básica e Secundária 
 Joaquim Inácio da Cruz Sobral, 

como a  
3ª Escola Mais Ativa  

do Programa JRA no ano letivo de 2018/2019, 
pelo maior número de reportagens publicadas 
nas várias modalidades no portal dos Jovens 

Repórteres para o Ambiente (JRA)  
em jra.abae.pt/portal. 

 
Ílhavo, 8 de novembro de 2019 

 
 

Margarida Gomes 
Coordenadora Nacional JRA 

Diretora técnico-Pedagógica da ABAE 

 
 



 
 

Escola Mais Ativa 
 
 
 

A Associação Bandeira Azul da Europa 
reconhece o 

 Externato das Escravas  
do Sagrado Coração de Jesus, 

como a  
2ª Escola Mais Ativa  

do Programa JRA no ano letivo de 2018/2019, 
pelo maior número de reportagens publicadas 
nas várias modalidades no portal dos Jovens 

Repórteres para o Ambiente (JRA)  
em jra.abae.pt/portal. 

 
Ílhavo, 8 de novembro de 2019 

 
 

Margarida Gomes 
Coordenadora Nacional JRA 

Diretora técnico-Pedagógica da ABAE 

 
 



 
 

Escola Mais Ativa 
 
 
 

A Associação Bandeira Azul da Europa 
reconhece a 

 Escola Básica e Secundária de Canelas, 
como a  

Escola Mais Ativa  
do Programa JRA no ano letivo de 2018/2019, 

pelo maior número de reportagens publicadas 
nas várias modalidades no portal dos Jovens 

Repórteres para o Ambiente (JRA)  
em jra.abae.pt/portal. 

 
Ílhavo, 8 de novembro de 2019 

 
 

Margarida Gomes 
Coordenadora Nacional JRA 

Diretora técnico-Pedagógica da ABAE 

 
 




