Primeira Circular
O Grupo Lobo tem a honra de anunciar a realização do IV Congresso Ibérico do Lobo,
que terá lugar na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de
27 a 30 de outubro de 2016.
O IV Congresso Ibérico do Lobo tem como objetivo reunir especialistas envolvidos no
estudo e na gestão do lobo-ibérico, de forma a dar a conhecer os resultados e os
avanços mais recentes no estudo deste predador, bem como a sua situação
populacional, as formas de conservação e medidas de resolução de conflitos.
A organização deste Congresso é da responsabilidade do Grupo Lobo e conta com o
apoio de entidades nacionais: Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Castelo Branco; Ce3C – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; CIBIO/InBio – Centro de Investigação
em Biodiversidade e Recursos Genéticos; e de entidades espanholas: Asociación
Galega de Custodia do Territorio; A.RE.NA – Asesores en Recursos Naturales S.L.;
ASCEL – Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico e y SECEM Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos.
O IV Congresso Ibérico do Lobo está organizado em 3 sessões, abrangendo diferentes
temáticas relacionadas com o conhecimento e conservação do lobo:




Dimensão Biológica
Gestão e Conservação
Dimensão Social

A submissão de comunicações orais e em formato de póster poderão ser apresentadas
em português, espanhol e inglês. As condições de submissão estão disponíveis no
portal do Congresso, sendo a data limite de envio 15 de junho de 2016.
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Este Congresso insere-se ainda no âmbito das ações do Projeto LIFE MED-WOLF - Boas
Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas (www.medwolf.eu), que
tem como objetivo diminuir o conflito entre as atividades humanas e a presença do
lobo, em regiões rurais onde os hábitos culturais de coexistência se perderam. O
projeto MED-WOLF engloba organizações não-governamentais, portuguesas e
italianas, ligadas ao ambiente e às práticas agrícolas, entidades estatais e centros de
investigação.
Contamos com a sua presença!
Para qualquer esclarecimento adicional deverá contactar o Grupo Lobo através do email: globo@fc.ul.pt ou do telefone: 217500073.
Mais informações disponíveis em www.congressolobo.pt. Fique atento!

Cordiais saudações,

Prof. Doutor Francisco Petrucci-Fonseca
Responsável pelo Comité Organizador e Científico
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