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FEE - Foundation for Environmental Education

www.fee.global

Quem somos...

• Fundada em 1981 na Holanda

• Objetivo: aumentar a conscientização em relação ao meio ambiente

• Conferências / Plataformas de Estudo / Encontros / Eventos

• Presente em 77 países (ONGs associadas)

• Escritório central na Dinamarca (Copenhagen)

• Parceiros institucionais: UNESCO, UNEP



• FEE: 1 Operador Nacional por país (ONG associada)

-> Brazil: IAR

IAR - Instituto Ambientes em Rede

• ONG fundada em 1998 em Florianópolis, SC

• Missão: promover a harmonização entre a natureza e a sociedade

• 2005: associados à família FEE como Operador Nacional no Brasil

www.iarbrasil.org.br

Quem somos...



FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE)

Criou e implementa 5 Programas internacionais

Programas da FEE



Sobre o Programa Jovens Repórteres

• Criado em 1994

• Incentivar os jovens a tomar atitudes sobre questões ambientais

• Oferecer uma plataforma para divulgação das reportagens

• Oportunidade de ecoarem sua voz e sentirem que estão sendo ouvidos

• Fazer com os jovens sintam que podem fazer diferença

• Desenvolver habilidades na comunicação, iniciativa individual, trabalho 

em equipe, análise crítica, responsabilidade social e liderança

• Presente em 42 países engajando mais de 275.000 jovens



Metodologia

Investigar

Pesquisar

Solução

Reportar

Divulgar

Disseminar



Categorias, Premiação, Júri

Categorias de Reportagens
• Artigos

• Fotografias

• Vídeos

Faixa etária
• 11 a 14 anos e 15 a 18 anos

• Premiação no final do ano para as melhores reportagens

• Júri Nacional: fotógrafos, vídeo produtores, jornalistas, ambientalistas



Sites para inspirar os jovens repórteres

Site global do YRE:
Young Reporters for the Environment

yre.global

YRE International Exposure:

yreint.exposure.co

(Site internacional com diversas reportagens criadas por 

Jovens Repórteres de diversos países)

Reportagens premiadas:

yrecompetition.exposure.co

(Inspire-se nas reportagens premiadas em cada 

país, separadas por categoria: artigos, 

fotografias, vídeos e por faixa etária)

Site de Portugal com 

Reportagens Premiadas

jra.abae.pt/plataforma/



Contato

Coordenador do Programa Jovens Repórteres Brasil

Ricardo Cerruti Oehling
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