COMUNICADO DE IMPRENSA
24 de Outubro de 2014

Da teoria à prática:
Reunião de Trabalho Ibérica sobre Mitigação de Conflitos com o Lobo
Esta reunião internacional vai congregar investigadores, associações de criadores e
gestores relacionados com a agricultura e a pecuária, portugueses e espanhóis, na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco, a 28 de Outubro. O objectivo
principal é estabelecer um diálogo construtivo que permita delinear estratégias e
lançar pontes para uma melhor convivência com o lobo na Península Ibérica.

A identificação dos problemas relacionados com a presença do lobo e com as principais
preocupações dos sectores agrícola e pecuário são fundamentais para trabalhar em prol
da minimização dos prejuízos económicos causados pelo lobo.
Trata-se de problemas comuns a muitos países europeus. Assim, a partilha de
conhecimentos e experiências entre os diferentes actores envolvidos, a nível ibérico,
vem proporcionar um importante intercâmbio que facilitará a busca de novas soluções
para reduzir os prejuízos no gado. Diminuindo o antagonismo face ao lobo, o que
poderá vir a resultar numa coexistência menos conflituosa.
Esta Reunião insere-se no Projecto LIFE MedWolf – Boas Práticas para a Conservação
do Lobo em Regiões Mediterrânicas, e tem a colaboração da Acção-Piloto – A criação
de gado bovino em regime extensivo na Península Ibérica: métodos de protecção contra
ataques de lobo, desenvolvida pelo CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e
Recursos Genéticos da Universidade do Porto) e pelo ICNF (Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas).
O Projecto Med Wolf, que tem por objectivo diminuir o conflito entre a presença do
lobo e as actividades humanas, em zonas rurais onde os hábitos culturais de
coexistência se perderam, desenvolve-se nos distritos da Guarda e de Castelo Branco e
na região italiana de Grosseto. Tem a duração total de quatro anos e meio, tendo tido
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início em Setembro de 2012 e prolongando-se até Março de 2017. O Grupo Lobo é
responsável pela coordenação nacional e tem como parceiros a Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e a
Associação ALDEIA. A coordenação internacional está a cargo do Instituto de Ecologia
Aplicada (Itália), estando ainda envolvidas mais seis entidades italianas.

Informação suplementar disponível em www.medwolf.eu/, em http://lobo.fc.ul.pt/, ou por
solicitação através do email lifemedwolf@.fc.ul.pt.

Lisboa, 24 de Outubro de 2014
A Direcção Nacional do Grupo Lobo
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