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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 2014, 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 e portugueses.
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.

Instituições Financeiras Internacionais
Coordenador: André Baltazar

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 2014, 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.

História e Política Florestal
Coordenadores: Ignacio García Pereda
Florestas Tropicais e Mediterrâneas
Continuaram as actividades do projecto Leonardo da Vinci gerido da Euronatura para a área de “Mobilidade de Pessoas presentes no
Mercado de Trabalho”. Foram seleccionados vários bolseiros para realizar estágios de 4 e 12 semanas, no seio dos parceiros da
Euronatura na Espanha, em organizações de referência da área corticeira, arq.ª paisagista e eng.ª florestal.
No ano de 2014 participaram os seguintes estagiários:
Mauro André Ribeiro Cardoso (Barcelona, Jansana de la Villa de Paauw Arquitectes)
Armando José Graça Quintas (Palafrugell, Museu del Suro)
Teresa Caiado de Oliveira Grilo (Universidad Complutense de Madrid)

Les Femmes et le Liége
A partir dum trabalho original de Ignacio García Pereda, este projecto conseguiu financiamento da ASL Suberaie Varoise e da Fondation
d´Entreprise du Golfe de Vidauban. Com colaboração na distribuiçao da editora Trabucaire, depois de vários meses de produção, o livro
começou a ser distribuido em dezembro de 2014, e vai ser lançado na província do Var no Outuno de 2015, no quadro das jornadas
subericolas organizadas pela associação La Subéraie Varoise. Este é o segundo trabalho editorial da Euronatura distribuido na França,
contribuindo simultaneamente para um melhor conhecimento da realidade da fileira corticeira da Europa.

Diccionario Ilustrado del Corcho

A partir dum trabalho original de Ignacio García Pereda, este projecto conseguiu financiamento en 2014 da Fundación Jaime Gon zálezGordon e do Museu del Suro de Palafrugell. Com colaboração na distribuiçao da editora Doce Calles, depois de vários meses de produção,
o livro começara a ser distribuido em setembro de 2015. Depois de "Mujeres Corcheras", este é o segundo trabalho editorial da
Euronatura distribuido na Espanha, contribuindo simultaneamente para um melhor conhecimento da realidade da fileira corticeira da
Europa.

Ciência e Política das Alterações Climáticas
Coordenadores: Hugo Costa, Rita Sousa
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 2014, 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.

