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Declarado pelas Nações Unidas como Ano Internacional da Biodiversidade, 2010 marca
também a comemoração do 25º aniversário do Grupo Lobo.
O objectivo do Grupo Lobo é a conservação do lobo ibérico e do seu ecossistema em
Portugal. Consciente do grande risco que a perda da Biodiversidade poderá trazer para o
planeta, é também objectivo desta associação alertar e contribuir para esta problemática.
Nestes 25 anos de existência, o Grupo Lobo divulgou novos factos e mostrou a
verdadeira natureza e beleza do lobo, sensibilizando a sociedade para a importância da
conservação deste animal e da natureza em geral.
No ano em que a Biodiversidade está em foco, o Grupo Lobo vê o seu trabalho
reconhecido com a atribuição do prémio BES Biodiversidade com o projecto “Conservar o
Lobo em Portugal – da teoria à prática”.
A atribuição deste prémio baseia‐se no trabalho desenvolvido pelo Grupo Lobo, ao
longo das duas últimas décadas, em prol da conservação daquele que é o último grande
predador do nosso país, bem como nas acções propostas para os próximos anos,
nomeadamente as referidas neste projecto: promoção de medidas práticas de conservação do
lobo; educação ambiental; e investigação.
Um dos pontos fundamentais em que assentou o projecto “Conservar o Lobo em
Portugal – da teoria à prática” diz respeito ao programa Cão de Gado que desenvolve a
investigação e o uso de métodos de prevenção de prejuízos causados pelo lobo ibérico no
gado, utilizando exemplares de raças nacionais de cães de gado e vedações eléctricas. Sendo a
educação ambiental um meio importante para chegar ao público escolar, o Grupo Lobo tem
em desenvolvimento um Pacote Pedagógico sobre o Lobo com o qual pretende divulgar e
sensibilizar os jovens para a problemática da conservação deste mamífero. Este é um recurso
pedagógico destinado a alunos do 2º e 3º ciclos, constituindo uma ferramenta auxiliar para o
ensino e aprendizagem dos temas associados à conservação da biodiversidade, em particular
de espécies ameaçadas como o lobo. Relativamente à investigação, pretende‐se continuar a
monitorizar a evolução da população lupina que se distribui entre a Serra da Arada e a região
de Trancoso; a possível recolonização pelo lobo da região fronteiriça do Centro de Portugal; e
os factores que actuam sobre este predador nesta zona do país.
O Prémio BES Biodiversidade é visto pelo Grupo Lobo como uma oportunidade para
colocar em prática novas acções e cimentar os projectos em curso. Este prémio contribuirá
para aumentar a credibilidade do Grupo Lobo na sociedade e dar a conhecer a problemática da
conservação do lobo no nosso país.

