CONVITE
Conferência de Imprensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conferência de Imprensa para apresentação
do Projecto Internacional LIFE MED-WOLF
Dia 21, às 11h30, no anfiteatro da Fundação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (Edifício C1, 3º Piso)
Com a presença de responsáveis dos organismos portugueses e italianos envolvidos

Desde Setembro de 2012, está no terreno um importante projecto para proteger o último dos
grandes carnívoros de Portugal: o lobo.
O Projecto LIFE MED-WOLF – Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões
Mediterrânicas – visa diminuir o conflito entre a presença do lobo e as actividades humanas.
Abrange os distritos da Guarda e de Castelo Branco, em Portugal, e a província de Grosseto,
em Itália.
O projecto, que se desenrola ao longo de 4 anos e meio, vai intervir a diversos níveis, da
pesquisa científica a conteúdos escolares, passando pela divulgação de informação sobre este
predador. E, sobretudo, vai ajudar a prevenir prejuízos, apoiando o uso de vedações
eléctricas, bons cães de protecção e de um maneio correcto do gado, reduzindo o risco de
ataques do lobo.
A apresentação pública deste projecto transnacional ocorrerá em simultâneo em Roma e Lisboa,
contando a conferência portuguesa com as presenças da coordenadora internacional Chiara
Braschi (IEA-Itália), Simone Ricci, director técnico na comissão científica do projecto (IEAItália), Francisco Fonseca (Grupo Lobo, FCUL), coordenador nacional, Fernanda Simões
(INIAV) e Luís Pinto Andrade (IPCB – ESACB), representantes destas instituições parceiras no
projecto.

Em caso de dúvidas ou questões, ligue o 217 500 073. Contamos com a sua presença a partir
das 11h30 de dia 21 de Maio, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Anfiteatro
da Fundação da FCUL, Edifício C1, 3º Piso.
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O Programa LIFE
O Programa LIFE é um instrumento financeiro da União Europeia que apoia projectos ambientais e a
conservação da Natureza em países Europeus, e por vezes em países vizinhos, com vista a cumprir o
disposto nas Directivas Habitats e Aves (Directivas 92/43/EC e 2009/147/EC do Parlamento e Conselho
Europeus). O LIFE+ Natureza e Biodiversidade apoia projectos e co-financia acções que visem o
desenvolvimento de:


Boas práticas e/ou projectos de demonstração que contribuam para a implementação dos
objectivos das Directivas Habitats e Aves;



Projectos demonstrativos e inovadores sobre a implementação da Estratégia 2020 da UE relativa
à biodiversidade.

Em Portugal, a coordenação das diferentes acções deste está a cargo do Grupo Lobo. A Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e a Associação ALDEIA são os restantes
participantes. A coordenação a nível europeu é da responsabilidade do Instituto de Ecologia Aplicada,
estando ainda envolvidas mais seis entidades italianas: Provincia di Grosseto, WWF Italia, Circolo
Festambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti Grosseto, Confagricoltura Grosseto.
O Grupo Lobo é uma organização não-governamental de ambiente, independente e sem fins lucrativos,
criada em 1985 com o objectivo de contribuir para a conservação do lobo e do seu ecossistema em
Portugal. Para tal desenvolve actividades de divulgação e de investigação sobre o lobo, e promove a
aplicação de medidas práticas de conservação desta espécie.
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é uma instituição pública de ensino superior,
criada em 1911, cujos principais objectivos são a docência e investigação científica e tecnológica na área
das ciências, e ainda a prestação de serviços à comunidade que conduzam à promoção do
desenvolvimento nacional.
A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco é uma instituição pública
criada em 1980 cujos principais objectivos são a investigação científica e tecnológica nas áreas das
ciências agrárias, florestais, recursos naturais e ambientais, agro-alimentares, e ainda a prestação de
serviços à comunidade que conduzam à promoção do desenvolvimento regional.
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. foi criado em 2012 (Dec. Lei nº 7 e nº
69 de 2012), ficando com as atribuições relacionadas com a investigação agrária (do L-INIA)
e veterinária (do L-LNIV) do antigo Instituto Nacional dos Recursos Biológicos I.P. (INRB), tendo as
atribuições deste relativas às áreas das pescas e da aquicultura sido incorporadas no Instituto Português do
Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA).
A ALDEIA é uma associação de intervenção para a protecção do Ambiente e fomento de modelos
sustentáveis de desenvolvimento, fundada em 2003. O seu objecto social é a defesa do ambiente numa
perspectiva educativa e de interacção com as populações e as suas necessidades; o fomento da acção e
interesse pela defesa da cidadania, reconhecimento e valorização do património natural e construído; e a
investigação e desenvolvimento de actividades, serviços e modelos de gestão ética e consciente de
recursos humanos e naturais, em Portugal e no estrangeiro.

Departamento de Biologia Animal • Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C2 • Campo Grande
1749-016 Lisboa
+351 217 500 073 • globo@fc.ul.pt •. http://lobo.fc.ul.pt

