projecto

O Grupo Lobo está a desenvolver, desde Setembro de 2012, o Projecto LIFE MED-WOLF Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas (LIFE11 NAT/IT/069),
nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, e que tem por objectivo diminuir o conflito entre a
presença do lobo e as actividades humanas, em regiões rurais onde os hábitos culturais de
coexistência se perderam. O MED-WOLF engloba organizações italianas e portuguesas de
natureza agrícola e ambiental, entidades estatais e centros de investigação, numa colaboração
única.

O Grupo Lobo é a entidade responsável pela coordenação nacional deste projecto, que conta
com a participação da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária e da Associação ALDEIA. A coordenação a nível Europeu está a cargo do
Instituto de Ecologia Aplicada (Roma, Itália).

Em Portugal, as áreas de intervenção estão inseridas nos Distritos da Guarda e de Castelo
Branco, que abrange o núcleo populacional a sul do rio Douro, na zona de fronteira com
Espanha, onde a presença de lobo é considerada menos estável.

Iniciativas a desenvolver
As acções a desenvolver no âmbito do MED-WOLF pretendem melhorar a coexistência entre o
homem e o lobo, através da redução dos conflitos com as actividades humanas.
- Serão implementadas actividades que procurem avaliar a situação do lobo, nomeadamente
através de censos e na caracterização dos conflitos causados pelo lobo nas áreas do projecto.
- Apostar na formação dos técnicos envolvidos na conservação do lobo de forma a melhorarem
a avaliação dos prejuízos causados por este predador nos animais domésticos, e também no
estabelecimento de relações de confiança com os criadores de gado.
- Prevenção de prejuízos, através de vedações eléctricas, da utilização de cães de gado e o
maneio correcto do gado de forma a reduzir o risco de predação pelo lobo.
- Criação de grupos de trabalho sobre o estudo do lobo e sobre métodos de prevenção dos
prejuízos, que permitirão a troca de experiências com projectos similares e com especialistas
nacionais e estrangeiros.
- De forma a sensibilizar a comunidade local, em particular criadores de gado e público em
geral, serão realizadas várias campanhas de sensibilização, workshops e outras acções que
permitam melhorar o conhecimento e compreensão sobre este carnívoro.
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Com este projecto espera-se contribuir para a coexistência entre o Homem e o lobo e apoiar a
comunidade local na resolução dos conflitos existentes com este predador. Baseia-se num
processo participativo baseado em entrevistas e reuniões com as partes interessadas, a fim de
identificar as melhores soluções que possam ser implementadas respeitando as tradições
locais e as características ambientais.

É importante sublinhar a natureza experimental do Projecto, que não quer propor soluções
definitivas – que nem existem, aliás – mas visa estabelecer uma parceria entre os grupos
interessados num processo conjunto para o desenvolvimento de soluções viáveis e de uma
estratégia de intervenção caracterizada pela flexibilidade e resposta rápida.

O LIFE MedWolf, ontem apresentado em conferência de imprensa, irá durar cerca de cinco
anos e prevê uma primeira fase de recolha de dados, que terminará em Dezembro de 2013,
seguida por uma fase de implementação de medidas de protecção dos animais domésticos, a
partir de Janeiro de 2014 e durante os 3 anos seguintes, terminando com a avaliação da
eficácia das medidas. Paralelamente serão ainda desenvolvidas acções de fiscalização de
actividades ilegais que causam a mortalidade do lobo.

Para mais informações consultar: http://www.medwolf.eu/
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