RELATÓRIO de ACTIVIDADES 2013

LEAP Center – Espaço Amoreiras
Rua D.João V, 24
1250-091 Lisboa
N.º Registo APA – 128/SA
e-mail: geral@euronatura.pt
Web site: www.euronatura.pt

2
Enquadramento
O presente Relatório de Actividades constitui um documento onde se pretendem transpor, de forma descritiva, as acções e actividades
desenvolvidas pela Euronatura, ao longo do ano 2013, nas suas três áreas programáticas.

A EN continua a garantir o acolhimento de estagiários de estabelecimentos de ensino superior, o que possibilita uma maior
disponibilidade de recursos humanos no desenvolvimento dos habituais projectos e iniciativas da associação. Continuou a ser garantida a

presença da EN em encontros internacionais, e a participação em redes internacionais, assim como recepção de voluntários e estagiários
estrangeiros.

A Euronatura pretendeu consolidar-se como um actor distinto dentro da sociedade civil Portuguesa assegurando uma visão abrangente
que inclui o marco local, tal como o quadro internacional e político.

Coordenadora: Alba Valle

ECA Ibéria
A Euronatura continuou a fomentar o aumento da transparência das ECAs através da monitorização das suas acções, bem como a

aplicação de uma política ambiental na sua selecção de projectos a financiar. Em 2012, o foco do trabalho incidiu sobre: 1) a ECA

portuguesa COSEC; 2) o fortalecimento dum novo processo de rendição de contas às instituições da UE por parte da COSEC e das ECAs dos

países membros da UE; 3) a advogacia junto da OECD para a reforma das políticas deste organismo relativas ás ECAs. Em relação à COSEC,
o trabalho teve por base a investigação e a advogacia para avaliar o cumprimento, por parte destas entidades, dos objectivos e obrigações
da UE em matéria de acção externa.

Em relação a parcerias e colaborações, o relacionamento entre a Euronatura e os parceiros da rede ECA-Watch continuou a ser reforçada.

Também continuo o relacionamento com membros da TIAC (Transparência e Integridade Associação Cívica) da IAC (Iniciativa Cidadã
para a Auditoria da Dívida). Em 2012, a Euronatura contribuiu na preparação dum novo website da rede ECA-Watch e do Shadow Report

da rede.
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Economia e Ambiente
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História e Política Florestal
Coordenadores: Ignacio García Pereda
Florestas Tropicais e Mediterrâneas
No mês de fevereiro de 2013 começaram as actividades do primeiro projecto Leonardo da Euronatura para o grupo de projectos de
Mobilidade “Mobilidade de Pessoas presentes no Mercado de Trabalho”. Dos 14 estagiários previstos na candidatura inicial, para realizar

estágios de 4 e 12 semanas, até Dezembro de 2013 tinham sido enviados 9, no seio dos parceiros da Euronatura, na Espanha e no Reino
Unido,. Os bolseiros sao: Sara Varandas (University College of London), Ricardo Bravo ( Wrest Park, UK), Ana Cortinhas e Maria

Cordeiro (Institut Catalá del Suro, Palafrugell, Espanha), Lúcia Amador e Bruno Tomás (INIA, Madrid), Catarina Sequeira
(Universidad Complutense de Madrid), Filipa Silva (Ecoserveis, Barcelona), Danny Rangel (Universidad de Extremadura, Badajoz)

No mês de fevereiro de 2013 foi enviada uma segunda candidatura Leonardo, para o grupo de projectos de Mobilidade “Mobilidade de
Pessoas presentes no Mercado de Trabalho”. O projecto foi aceite, e no mês de Outubro a Euronatura recebeu mais de 18. 000 euros para

enviar estagiários de Portugal realizar estágios de 4 e 12 semanas, no seio dos parceiros europeus da Euronatura.

A partir duma tese de mestrado de Nuno Silva, este projecto conseguiu financiamento da Câmara Municipal do Montijo. Depois de vários

meses de produção, o livro foi lançado na Primavera de 2013. Este é o sexto volume da colecção “História e Política Florestal” da
Euronatura, contribuindo simultaneamente para um melhor conhecimento da realidade da História de Portugal e da silvicultura em
particular.
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História Florestal - A Cortiça nos Debates Parlamentares
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Dictionnaire Illustré du Liége

A partir dum trabalho original de Ignacio García Pereda, este projecto conseguiu financiamento da Empresa Pública Parques de Sintra e
da corticeira francesa Diam. Com colaboração na distribuiçao da editora Trabucaire, depois de vários meses de produção, o livro foi

lançado no Outuno de 2013, com o primeiro evento ofícial na França, em Plan de la Tour, no quadro das jornadas subericolas organizadas
pela associação La Subéraie Varoise.

Este é o primeiro trabalho editorial da Euronatura, contribuindo simultaneamente para um melhor conhecimento da realidade da fileira
corticeira da Europa.

Coordenadores: Hugo Costa, Rita Sousa, André Baltazar
Acompanhamento das Negociações de Clima Internacionais
O acompanhamento das negociações sobre o regime climático internacional está directamente relacionado com a génese da Euronatura,
desde a sua fundação. Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no passado e dada a pertinência desta temática, a Euronatura

procurou acompanhar o processo negocial focando especificamente o mecanismo REDD (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation).

Carbon Disclosure Project
Em 2013, a Euronatura voltou a encetar parceria com o CDP, apoiando a implementação em Portugal do Programa CDP Climate Change e

a participação das empresas portuguesas na que é a maior base de dados mundial de informação corporativa relativa a carbono e
alterações climáticas; culminando o ciclo do processo na produção do CDP Iberia 125 Climate Change Report.
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Ciência e Política das Alterações Climáticas

