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SECÇÃO: Opinião
LOBO

Todos ganhamos ao proteger o lobo
Preservar o lobo ibérico, animal emblemático e ameaçado, de que restam apenas 300 exemplares em Portugal, soa a
ideia meritória. Mas pode parecer estranho que nestes dias de dificuldades generalizadas, numa crise como há muito
não vivíamos, se gaste dinheiro em iniciativas que pouco parecem ter a ver com pessoas, com respostas aos seus
problemas, às suas angústias.
Mas a realidade é bem diversa. O Projecto LIFE Med-Wolf é co-financiado pelo programa LIFE + Natureza e
Biodiversidade, um instrumento financeiro da Comissão Europeia criado para ajudar os Estados membros a salvar a
sua herança natural, conservando espécies, mantendo habitats e modos de vida. Assim sendo, o investimento é
exclusivamente da União Europeia; e acaba por representar a entrada no nosso País de verbas significativas. Mais: este
dinheiro não se destina apenas a investigadores e a acções de sensibilização – muitos benefícios serão oferecidos a
explorações pecuárias, resultando em maior eficiência e rendibilidade. A Guarda e Castelo Branco ficarão dotados de
estruturas produtivas mais sustentáveis e lucrativas.
Por contra-intuitivo que possa parecer, até a salvaguarda do próprio lobo irá trazer vantagens a estas regiões. Noutras
paragens de Portugal, existem empresas que potenciam e exploram o ecoturismo em torno deste mítico predador,
atraindo turistas desejosos de descobrir o habitat do lobo, os modos de vida de pastores e criadores, as gentes e os
produtos locais. O Projecto, promovendo o ecoturismo, vai redundar em vantagens generalizadas, a médio e longo
prazo.
O objectivo do LIFE Med-Wolf é reduzir os conflitos entre o lobo e as actividades humanas em duas áreas rurais, em
Portugal e Itália, onde os hábitos culturais de coexistência se têm vindo a perder. É um esforço conjunto inédito,
integrando organizações portuguesas e italianas de natureza agrícola e ambiental, entidades estatais e centros de
investigação. Mais uma potencial via para o crescimento das economias locais: a troca de experiências e saberes com
entidades como a Escola Superior Agrária do Politécnico de Castelo Branco, a Faculdade de Ciências de Lisboa, o
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária ou o Instituto de Ecologia Aplicada, de Roma, irá por certo resultar
no aperfeiçoamento da actividade de muitas explorações pecuárias.
E que vai fazer o Med-Wolf? Desde o início, este Projecto liderado em Portugal pelo Grupo Lobo tem vindo a proceder a
um cuidadoso censo da população de lobos na região. A avaliação dos conflitos entre homens e alcateias é outro passo
fundamental, com uma sondagem, encontros, debates e visitas a criadores. Segue-se a formação dos técnicos
envolvidos na conservação do lobo, de forma a melhorar a avaliação dos prejuízos causados por este predador no gado,
estabelecendo relações de confiança com os criadores de ovinos e bovinos. Para sensibilizar as comunidades locais,
com grande ênfase nas escolas, serão realizadas campanhas de informação e outras iniciativas para melhorar o
conhecimento e compreensão deste carnívoro.
Serão 5 anos bem preenchidos; com vantagens para todos.
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