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Em defesa do oceano e dos rios
Luta contra a poluição



LAB Jovens faz parte da iniciativa FrancEcoLab Brasil da Embaixada da França, que
visa sensibilizar a juventude para as questões ambientais e dar-lhes os meios para
agir. O eixo escolar do FrancEcoLab Brasil mobiliza professores e alunos de francês
em mais de 50 escolas brasileiras, do ensino fundamental ao médio, com conteúdos
educacionais, oficinas e concursos. O LAB Jovens e o eixo escolar do FrancEcoLab
Brasil compartilham o mesmo tema a cada ano e realizam ações conjuntas com
seus públicos e parceiros.

 
 

O LAB Jovens (Laboratório Ambiental Brasil Jovens)
é um programa de formação e de apoio a projetos-ações para
jovens de 18 até 26 anos que querem atuar em prol do meio-
ambiente e do desenvolvimento sustentável no Brasil. Nosso
compromisso é apoiar o ativismo da juventude, celebrar a
diversidade de experiências e empoderar soluções criativas. 

A primeira edição do LAB Jovens foi organizada pela Embaixada da França,
Câmara de Comércio França Brasil, Delegação da União Europeia no Brasil,
Fondation Tara Océan, Fundo Casa, Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento (IRD), Instituto Serrapilheira, Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), UNESCO Brasil; com o apoio da Aliança
Francesa de Florianópolis, Engajamundo, Fundação Amazônia Sustentável
(FAS), Instituto Ecológico Aqualung, Liga das Mulheres pelo Oceano, LMI
Tapioca, Oceana, RARE, Redes da Maré, RUAS, SDSN Amazônia, Viração; e o
patrocínio da L’Oréal Brasil.
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O oceano está sob grande ameaça: as altas emissões de CO2 estão acidificando as
águas, e a mudança climática, a poluição e a pesca predatória estão causando a
extinção de espécies e abalando profundamente seus ecossistemas. O oceano, antes
de ser um espaço de competição entre os países, antes de ser um canal de
intercâmbio de bens, serviços e informações entre os homens, é um bem comum da
humanidade. Entendê-lo e protegê-lo constituem uma responsabilidade tanto
coletiva quanto individual. 

Em 2021, o oceano se tornou o foco da nova década para o desenvolvimento
sustentável das Nações Unidas, e um dos principais temas da COP 26 sobre o clima
que aconteceu em Glasgow. No Brasil, de Belém até Florianópolis, a escuna científica
da Fondation Tara Océan trouxe sua experiência e compartilhou resultados de sua
expedição em andamento no oceano Atlântico sobre o impacto dos microplásticos e
das mudanças climáticas no ecossistema marinho.  

Esse é o contexto que levou ao tema desta primeira edição do LAB Jovens : “O
combate à poluição das águas e a luta contra os microplásticos”. Durante 6 meses,
participantes de todo o Brasil se beneficiaram de um programa de conscientização e
capacitação através de webinários, oficinas, e encontros com pares e especialistas.
Em paralelo, os jovens foram convidados a apresentar um projeto-ação e receberam
o apoio de mentores para desenvolvê-lo. No final, 10 deles foram selecionados para
receber um fundo semente e convidados ao Rio de Janeiro para o encerramento do
programa em novembro. 



            Os webinários estão disponíveis no canal Youtube do
Instituto Ecológico Aqualung !

           Os participantes se beneficiaram também de um
programa de mentoria individualizada ao longo das fases 2 e 3. 

           Primeiro encontro presencial do LAB Jovens 2021

665 
 inscritos

10
 participantes

5 - 7 de Novembro SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO
Durante três dias, os jovens selecionados se
encontraram, participaram de visitas e oficinas
no Rio de Janeiro, apresentaram seus projetos e
receberam seus prêmios numa cerimônia com
organizadores e parceiros.

200
 participantes

A PROGRAMAÇÃO 

1 - 10 de Junho  INSCRIÇÕES
Abertas a todos residentes do Brasil
entre 18 e 26 anos, sem custo

19 de Junho -
30 de Julho  

Fase 1 - CONSCIENTIZAÇÃO
Uma programação de seis webinários temáticos,
abordando a defesa do oceano e dos rios através
do olhar de especialistas e de jovens defensores. 

50
 participantes

14 de Agosto -
9 de Outubro  

Fase 2 - CAPACITAÇÃO
Uma série de cinco oficinas online para
desenvolver competências em gestão de
projetos e advocacy com Engajamundo e ONG
Oceana. 

Fase 3 - ENCONTROS
Quatro encontros participativos online com 
 especialistas para descobrir projetos, fomentar
a geração de ideias coletivas e praticar falar em
público. 

2021



Fase 1 - Conscientização
19/06     "O Mar que nos habita:
Trajetórias para uma cidadania em
defesa do oceano."  (1h30) 

26/06     “Mulheres pelo Oceano: 
O legado de Marta Vannucci para o
futuro do oceano”,  (1h30) 

3/07     "Mergulho na ciência: 
A proteção do oceano entre
laboratórios e comunidades”  (1h30) 

10/07     “Os derramamentos de petróleo no
oceano: Impactos nos territórios costeiros e a
mobilização comunitária”  (1h30) 

17/07     “Plásticos no mar, soluções em terra:
A missão Tara, ciência e diálogo para lutar contra
os micro plásticos”  (1h30) 

24/07     “Advocacia pelo oceano: 
Como trazer esta pauta para o debate
público?”  (1h30) 

Fase 2 - Capacitação       Fase 3 - Encontros
Introdução ao ativismo ambiental 
com Engajamundo (1h30)       

Projetos eco-cidadãs com Caroline Schio do
Instituto Mirim Monitoramento Costeiro (1h30)

14/08  

Metodologia de elaboração de projetos 
com Engajamundo (1h30)      

Gestão de resíduos com Gabriel Cavalcante
de FAS e Politize! (1h30) 

28/08  

Captação de recursos e sustentabilidade
do projeto com Engajamundo (1h30)

Engajamento comunitário e arte com Bruna
Martins de Rare Brasil (1h30)

11/09  

Comunicação e mobilização online 
com Engajamundo (1h30)   

Ferramentas e análise jornalísticas com
Cristina Uchôa de Viração (1h30) 

25/09  

Como criar uma campanha de advocacy? com Lara Iwanicky de ONG Oceana (3h)9/09  



CATEGORIAS DOS PROJETOS-AÇÕES

OS PROJETOS-AÇÕES

CONVITE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS-AÇÕES
O objetivo do LAB Jovens é oferecer apoio aos participantes para iniciar ou
desenvolver um projeto-ação em defesa do oceano e dos rios e na luta contra
a poluição em suas comunidades. O convite estava aberto a projetos-ações
tratando do assunto através de vários campos de atuação : educação, arte,
ciência, engajamento comunitário, jornalismo, advocacia ou cooperação
internacional. 

 

Recuperação ambiental
Educação ambiental
Pesquisa e tecnologia
Propostas artísticas e jornalísticas

SELEÇÃO PROGRESSIVA

A seleção das propostas de projetos-ações foi progressiva e concorrente ao
programa de formação.

Cada projeto-ação foi avaliado por um par de especialistas de organizações
parceiras e selecionado por um júri de organizadores e patrocinadores. 

As propostas foram avaliadas com base na qualidade e consistência dos
projetos, no impacto socioambiental e no engajamento comunitário.

             Os candidatos se beneficiaram do programa de capacitação, de encontros em grupos,
da mentoria individualizada e de oficinas de apresentação de projetos-ações

Os projetos-ações recebidos em 2021 se pautaram por quatro áreas de atuação : 

            Fatores geográficos e demográficos foram contemplados no processo de seleção para
manter um grupo diversificado de projetos e participantes.

2021



Recebemos
46 projetos-ações

do litoral
e dos rios

10 projetos-ações 
foram
selecionados 
para receber 
um fundo semente 
até R$ 5000



Jequitinhonha, MG

VITOR BARRETO
Monitoramento participativo do rio Jequitinhonha com

estratégias para estimular o sentimento de pertencimento da
população ao ambiente, inclusive diagnóstico de qualidade,

limpeza de praia, produção de um documentário.
 

Jequi Vivo

ANANDA MARIETA
Diagnóstico da situação de uma comunidade de marisqueiras e
adaptação das técnicas de boas práticas de processamento,
beneficiamento, pesca sustentável e controle da produção para
desenvolver o conhecimento e independência das mulheres.

(A)ratu
Acarajú, SE

Castanhal, PA

PEDRO ALACE
Multiplicação de educação ambiental por meio de

intervenções e oficinas artísticas e culturais voltadas
para a defesa dos rios e igarapés das comunidades da

bácia hidrográfica do rio Apeú.
 

Ei Manx, cuida
do teu rio!

CAMILA VERRONE
Análise quali-quantitativa de microplásticos no Rio Tietê e
democratização da ciência para a população da região, a fim de
conscientizar os moradores sobre os impactos causados pelos
microplásticos a poucos metros de suas casas.

Projeto
Nimue
Tietê, SP

ANNA SILVA FRAGA
Organização de rodas de conversa sobre os impactos do plástico
e microplástico e oficinas demonstrativas de reutilização das
garrafas PET para os moradores do complexo de favelas da Maré. 

Maré sem
plástico

Rio de Janeiro, RJ

JOVENS DEFENSORES 2021



Conscientização sobre as consequências das ações
humanas nas lagoas e igarapés de Boa Vista através de
atividades de educação ambiental, engajamento
comunitário e advocacia para crianças e adolescentes.

YANO RODRIGUES
Preserva 
minha lagoa

Boa Vista, RR

Manaus, AM

VITÓRIA PINHEIRO
Criação de uma plataforma para dar visibilidade às

narrativas das pessoas, povos e comunidades que estão na
região amazônica e à sua relação com o meio ambiente e a

água, principalmente.

Epicentro
Jornalismo

YASMIM SOARES
Instalação de tela metalizada nos bueiros da cidade

para reter os resíduos sólidos que acabam no mar
ou entopem bueiros causando enchentes.

 

Bueiro Azul
Rio de Janeiro, RJ

Implantação nas ruas do complexo de favelas da Maré de
ganchos distintos para o lixo orgânico e para o lixo que pode
ser reciclado, com o objetivo de apoiar o trabalho de catadores
vulneráveis e promover a reciclagem dentro da comunidade. 

ZÉ ALEXANDRE VANIA DOS SANTOS
Recicla Maré

Rio de Janeiro, RJ

Belém, PA

VICTOR SOARES
Implementação de um protótipo flutuante constituído de material

reciclável que serve de suporte para uma planta capaz de despoluir
o ambiente aquático dos canais de Belém, os quais causam graves

problemas de saúde e de saneamento para os moradores. 
 

AguaPET

Patrocinadores dos prêmios



Após um primeiro ano rico em aprendizado e novas
amizades, o LAB Jovens continua apoiando jovens
defensores em 2022.

Em defesa do oceano e dos rios
Preservar a biodiversidade

2022



labjovens@gmail.com
     @labjovens

Para participar ou patrocinar:

CONTATOS

Embaixada da França no Brasil

Damien Gairin-Calvo
Adido de cooperação técnica
damien.gairin-calvo@diplomatie.gouv.fr
(61) 3222-3863

Rachel Souvré
Assessora de cooperação técnica
rachel.souvre@diplomatie.gouv.fr
(61) 3222-3882

LAB Jovens
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