COMUNICADO DE IMPRENSA
4 de Abril de 2013

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Salvar o lobo na Guarda e em Castelo Branco, promovendo a coexistência com o
Homem
Já arrancou o Projecto LIFE MED-WOLF, sob a coordenação do Grupo Lobo. Um
esforço conjunto inédito, integrando organizações portuguesas e italianas de natureza
agrícola e ambiental, entidades estatais e centros de investigação.
Desde Setembro de 2012, está no terreno um importante projecto para proteger o último dos
grandes carnívoros de Portugal, minimizando os conflitos com as populações locais.
O Projecto LIFE MED-WOLF – Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões
Mediterrânicas – ambiciona diminuir o conflito entre a presença do lobo e as actividades
humanas, em regiões rurais onde os hábitos culturais de coexistência se têm vindo a perder.
As áreas de intervenção em Portugal localizam-se nos distritos da Guarda e de Castelo
Branco, incluindo um núcleo populacional de lobo a sul do rio Douro, na zona de fronteira com
Espanha, onde a presença deste predador está mais ameaçada.
Este projecto, que se vai desenrolar ao longo de quatro anos e meio, vai realizar actividades para
avaliar a situação actual do lobo na região e os conflitos que a sua presença origina. Vai ainda
apostar na formação dos técnicos envolvidos na conservação desta espécie, de forma a
melhorarem a avaliação dos prejuízos causados por este predador no gado, estabelecendo
relações de confiança com os criadores de ovinos, caprinos e não só.
A prevenção dos prejuízos, através de vedações eléctricas, de bons cães de protecção e do
maneio correcto do gado, para reduzir o risco de ataques do lobo, são também acções
prioritárias a realizar durante este projecto. Vão ser criados grupos de trabalho sobre o estudo do
lobo e sobre métodos de prevenção dos prejuízos, potenciando a troca de experiências com
projectos similares e com especialistas nacionais e estrangeiros. Com o objectivo de
sensibilizar as comunidades locais, em particular os criadores de gado, serão realizadas
campanhas de sensibilização e outras iniciativas para melhorar o conhecimento e compreensão
sobre este carnívoro.
A coexistência entre o Homem e o lobo na região raiana pode ser mais harmoniosa e proveitosa;
para isso, este projecto vai apoiar os interessados locais na resolução dos conflitos com um
predador que tem um importante lugar na nossa História, na nossa Cultura e também na
preservação de um equilíbrio ecológico, fundamental para muitas actividades económicas.
Das escolas às autoridades locais, passando por todos os interessados num convívio mais
pacífico com a fauna silvestre com que partilhamos o território, todos podem e devem
participar, enriquecendo este projecto com sugestões, ideias, ou críticas. O email
lifemedwolf@fc.ul.pt está desde já ao dispor dos cidadãos, instituições ou associações desta
zona.
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Parceiros do Projecto

O Grupo Lobo é a entidade responsável pela coordenação nacional deste projecto, que conta
com a participação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, da Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária e da Associação ALDEIA. A coordenação do MED-WOLF a nível
europeu está a cargo do Instituto de Ecologia Aplicada da Universidade de Roma (La Sapienza),
estando ainda envolvidas mais seis entidades Italianas.
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.

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

Lisboa, 04 de Abril de 2013
A Direcção Nacional do Grupo Lobo
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