COMUNICADO DE IMPRENSA
23 de Setembro de 2014

Pela primeira vez, um painel de especialistas sobre o lobo ibérico
reúne-se em Portugal. Em Castelo Branco, dia 27.

A 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho do Lobo Ibérico vai reunir os mais reputados
especialistas portugueses e espanhóis na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco. O seu objectivo principal é desenhar as estratégias que vão, nos próximos
anos, tentar salvar esta espécie ameaçada de extinção.
A partilha de conhecimentos e experiências no âmbito do estudo e da gestão do lobo irá
ultrapassar em muito o âmbito científico, abordando temas como a atenuação dos
conflitos entre o lobo e as populações locais ou a criação de campanhas de
sensibilização mais eficazes.
Sendo que os panoramas são bastante diferentes entre Portugal e Espanha, este
intercâmbio torna-se crucial na definição de políticas transnacionais que reconheçam
que os animais não se regem por fronteiras; a cooperação é imprescindível.
Trata-se de uma reunião de trabalho inserida no Projecto LIFE MedWolf – Boas
Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas, 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. Em particular nos distritos da
Guarda e de Castelo Branco e na província italiana de Grosseto.
Este Projecto tem a duração de cinco anos, tendo tido 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
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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, 23 de Setembro de 2014
A Direcção Nacional do Grupo Lobo
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