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Margarida Gomes. Coordenadora Nacional JRA 

 



- ONGA criada em 1990 | Instituição de Utilidade Pública 

- Membro da FEE desde 1990           

- Operador Nacional de 4 dos Programas da FEE 

                                                                                 + 2 de origem nacional 

 

 

Agregação ou “família” 
de Organizações  
Não-Governamentais de 
Ambiente  com membros 
de 73 países do Mundo 

Principal área de ação: educação para o  desenvolvimento sustentável 

FEE- Foundation for Environmental Education 

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 



www.yre.global/yre-and-sdg 
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Até 2030, 

(…) garantir que todos os alunos adquiram 

conhecimentos e habilidades necessárias para 

promover o desenvolvimento sustentável, 

inclusive, entre outros, por meio da educação 

para o desenvolvimento sustentável e estilos 

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, 

promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e 

valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável 

 

Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 

crianças e jovens (…) 

 

aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados, inclusive 

por meio da cooperação internacional (…) 

Trabalha para as metas do ODS 4  





Em linha com o ENEA 2020 

Em linha com a ENEA 2020 

• Princípios 

Educar : 

- tendo em conta a experiência 

internacional 
- para a capacitação da sociedade 
face aos desafios ambientais  
- para a sustentabilidade 

- para uma cidadania 

interveniente 

 

• Pilares 
- Descarbonizar a sociedade;  
- Tornar a economia circular;  
- Valorizar o território 

LINK>>> 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2016/ENEA_final.pdf


A educação ambiental é parte integrante 
da educação para a cidadania 
assumindo, pela sua característica 
eminentemente transversal, uma posição 
privilegiada na promoção de atitudes e 
valores, bem como no desenvolvimento 
de competências imprescindíveis para 
responder aos desafios da sociedade do 
século XXI 
(in) Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade 

Trata todas as temáticas presentes no Referencial de Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade 

Os referenciais constituem-se como documentos de apoio ao trabalho a desenvolver pelas 
escolas no âmbito da sua autonomia. Contribuem para o desenvolvimento dos princípios, dos 
valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
www.dge.mec.pt/areas-tematicas,  Direção Geral de Educação- 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECid
adania/Educacao_Ambiental/documentos/refere
ncial_ambiente.pdf 
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http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/
Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf 

Objetivos: 
• Desenvolver competências pessoais e sociais 
• Promover pensamento crítico  
• Desenvolver competências de participação ativa  
• Desenvolver conhecimentos em áreas não formais 

Em linha com o ENEC : uma metodologia para a educação para a cidadania 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Aprendizagens_Essenciais/estrategia_cidadania.pdf


Desenvolve competências e aplica valores integrantes do perfil do 
aluno 

Perfil do aluno 
(in) Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

Valores:  

• Cidadania e participação, 
Curiosidade, Reflexão, Inovação, 
Responsabilidade 

 

Áreas de competência: 

• Pensamento crítico e criativo 

• Raciocínio e resolução de problemas 

• Saber científico, técnico e 
tecnológico 

• Relacionamento Interpessoal 

• Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Bem-estar, saúde e ambiente 
 

competências DO SECULO XXI 



Metodologia 



Dos 11 aos 25 
anos 

Inscrição 



Metodologia: o que faz o JRA? 

comunica … 

investiga… 

questiona
… procura soluções… 

O que faz o JRA? 

vai para o terreno 
 é isento e respeita as fontes 



um 
JRA 

investiga 

procura 
soluções 

reporta 

dissemin
a 

Metodologia: o que faz o JRA? 



ESCOLHER 

 tema / assunto 
que vai ser 
investigado 

INSCREVER 

Na página 
oficial  

www.jra.abae.pt
/portal 

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 

PLANEAR UM PROJETO 

Metodologia 



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 | PROCURAR 

SOLUÇÕES 

PEÇAS 
JORNALÍSTICAS 

 artigo, reportagem, 
foto  reportagem, 
videoreportagem,, 

rádio   

DESENVOLVER UM PROJETO 

Metodologia 



A NIVEL LOCAL 
 jornal local, rádio, 

televisão, boletim do 
município, colóquios, 

exposições… 

NA INTERNET 
www.jra.abae.pt/plataforma 

 
jornal JRA online 

OUTROS 
 locais da web 

Blogs 

Facebook 

….etc.  

COMUNICAR 

Metodologia 

http://www.jra.abae.pt/plataforma
http://www.jra.abae.pt/plataforma


Alterações 
climáticas 

Resíduos 

Energia 

Agricultura 

Cidades 

Biodiversidade 

Litoral 

Água 

Qualquer tema 



https://jra.abae.pt/sobre/inspiracao/ 
 

Inspiração 

https://jra.abae.pt/sobre/inspiracao/


JRA em Números 
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Nº de Reportagens por Tema Reportagens por Modalidade 

Artigo Fotografia Video 

Publicações 2018/19 | temas e modalidades 

Artigos no TOP 

Biodiversidade no TOP 



Participação | escolas e freelancers 

15% freelanceres 

11-14 e 15-18 com participação 
equivalente; 
aumentou 19-25 



Publicações 2018/19 | 469 

Durante as Missões 
foram publicadas 
dezenas de 
reportagens em 
intenso trabalho de 
grupo  

74 

reportagens 
em Missões 

363 
trabalhos 

publicados 
pelos JRA 

Trabalhos 
publicados por 
escolas e 
freelancers ao 
longo. 

22 

reportagens 
Seminario 

Reportagens de  
jovens e 
professors durante 
o Seminário 
Nacional 

469 



Escola mais ativa 

Durante as Missões fram 
publicadas dezenas de reportagens 
em intense trabalho de grupo  

74 

reportagens 
em Missões 

Escolas mais ativa 
24-23 e 16 publicações 



Atividades de formação 



Objetivos 
• Reunir jovens e professores JRA, de forma a 

incentivar a comunicação, possibilitar 

uma partilha de objetivos comuns e troca de 
experiências; 

• Implementar a metodologia inerente ao 

projeto Jovens Repórteres para o Ambiente, 
através da realização de workshops baseadas na 
investigação de um estudo de caso. Elaboração de 
artigos. Publicação on-line; 

• Debater estratégias e metodologias 
JRA” com especial destaque para as vertentes de 
investigação, jornalismo e internet, fotografia e 
multimédia; 

• Reconhecer e premiar as melhores 

reportagens; 

Seminário Nacional Seminário Nacional- 3 dias 
- formação creditada (professores) 



Seminário Nacional JRA 2018 

 
 

250 
participantes 
Professores e 
alunos 
22 reportagens 
realizadas 

 

https://jra.abae.pt/seminario/seminario-nacional-viseu-2018/fotos/ 
 

Seminário Nacional 2018 
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Seminário JRA Viseu 



collaboration 

Desenvolvi
mento de 

um projeto 
comum  

Collaboration 
 
Idades: 11-14, 15-18, and 19-25 
years 
 Modalidades: 
 Artigo 
 Foto Reportagem de 3 photos,  
 Video 

 Collaboration 



Collaboration 

- Portugal: maior 
participação em equipas 
de colaboração 
internacional > 15 
 

- 4 trabalhos premiados na 
categoria Collaboration 



Collaboration- 8 TRABALHOS PRODUZIDOS 



Embaixadores JRA 



Outras atividades 2019: 
Semana Sentir a Amazónia em Portugal 

https://www.instagram.com/p/BxPwvuxHjsz/ 
 

https://www.instagram.com/p/BxPwvuxHjsz/


Desafios e Concursos 



Concurso internacional  



• Reportagens 
realizadas até 
30 de abril 

traduzidas 

• Reportagens 
premiadas no 
ano anterior 

Júri nacional 
• 1 reportagem 

por escalão 
etário e por 
categoria 

Júri 
internacional 



Concurso Internacional JRA 
- Selecionados 

 



Concurso Internacional JRA 
4 trabalhos Premiados 



• Reportagens realizadas até 
30 de maio 

• Publicadas em 
jra.abae.pt/portal 

selecão 

• 2 por escalão e modalidade 

• Por escola ou freelancer 

Júri nacional 
• Prémio artigo – 3 escalões 

etários 

• Prémio fotorreportagem 
(serie e 1 foto)- sem 
escalão 

• Videorreportagem – sem 
escação 

Poderá ainda ir no ano 
seguinte ao YRE 

Competition 

CONCURSO NACIONAL  
MELHORES REPORTAGENS 



Nova Modalidade 
2020 

PODCAST | Rádio 



Reportagens: 296  
- 141artigos 
-110 fotos 
- 45 vídeos  
 
Campanha: 15 vídeos; 6 fotografias 
 
Planet or Plastic: 46 

363 
trabalhos 

publicados 
pelos JRA 



Concurso Nacional | 34 prémios 2019 

20 artigos 
premiados em 
3 escalões 



Concurso Nacional | 34 prémios 2019 

Videoreportagem 

Fotorreportagens 
(photostory) 

Fotorreportagem 
1 foto 



Concurso Nacional | 34 prémios 2019 

Modalidade Campanha 



#PlanetorPlastic 



Reportagem do Mês 
11 reportagens selecionadas de Janeiro a Maio. 

 



Reportagem do Mês 



25 anos de Young Reporters for the Environment 



https://jra.abae.pt/project/25-years-of-yre/


JRA estava lá 
Fridays for Future 



Missões 



Missão Internacional COP 24 



Missão JRA Seminário Eco-Escolas 



Missão JRA Ex-situ 2019 



Missão JRA Internacional Coruche 2019 



Missões 2020  



Missões 2020  



Redes sociais 



Página JRA: www.jra.abae.pt 
- informações; novidades; concursos, missões, seminários 

Página oficial JRA 

http://www.jra.abae.pt/


www.jra.abae.pt/portal 
-onde deves criar utilizador e publicar as reportagens 

Portal de reportagens | JRA press 

http://www.jra.abae.pt/portal


Página JRA 
 e grupo JRA  
no Facebook 

Redes sociais | Facebook 

http://www.facebook.com/groups/


@jovens_reporteres 

Redes sociais | Instagram 



#jrailhavo2019 



aguardamos as vossas reportagens e publicações… 



Obrigado! 




