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Mensagem da Direcção Nacional
APESAR DE TODAS AS DIFICULDADES QUE A SOCIEDADE PORTUGUESA ENFRENTE,
TUDO FAREMOS PARA QUE OS OBJECTIVOS A QUE NOS PROPOMOS PARA O PRÓXIMO
ANO SEJAM ATINGIDOS, MANTENDO A LINHA DE ACÇÃO QUE TEMOS PROCURADO PÔR
EM PRÁTICA NOS ÚLTIMOS ANOS. COM AS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA 2011
PROCURAMOS ACRESCENTAR NOVAS INICIATIVAS QUE CONSOLIDEM O PAPEL DO
GRUPO LOBO NA CONSERVAÇÃO DO LOBO IBÉRICO EM PORTUGAL. ESPERAMOS QUE
OS NOSSOS ESFORÇOS CONTINUEM A SER MERECEDORES DO APOIO DE TODOS E
QUE JUNTOS CONSIGAMOS A CONVIVÊNCIA ENTRE SERES HUMANOS E O LOBO.

Lisboa, 1 de Janeiro de 2011

O Presidente da Direcção Nacional

Francisco Petrucci Fonseca
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1. Informação da Opinião Pública / Divulgação Ambiental
Durante os últimos 25 anos o GRUPO LOBO tem reunido esforços visando a conservação do
lobo ibérico e a importância da preservação desta espécie.
Após um longo percurso, o GRUPO LOBO tem notado um aumento da preocupação, por parte da
sociedade, em conservar este predador. É assim nosso objectivo, no decorrer do próximo ano,
continuar a promover actividades que aumentem o conhecimento do lobo ibérico e do seu
ecossistema e assim, contribuir para a sua conservação. Tal será possível mediante a
dinamização e disponibilização dos instrumentos que a seguir se apresentam:

1.1. Sessões de aprendizagem ‘O outro lobo’ e ‘Os lobos descem às escolas’ e ‘Os
Cães de Gado também vão à escola’
O GRUPO LOBO continuará a realizar para o público em geral e para a comunidade escolar
as seguintes actividades:
•

‘O outro lobo’ – sessões de esclarecimento direccionadas para o público em geral.
Nestas sessões são dados esclarecimentos relativos à actuação do GRUPO LOBO
na conservação do lobo em Portugal, dando-se ênfase aos projectos desenvolvidos
pela associação. São ainda, abordados aspectos sobre a biologia e ecologia do lobo
ibérico;

•

‘Os lobos descem às escolas’ – sessões direccionadas para o público escolar, de
todos os níveis de ensino. Estas sessões são acompanhadas por uma apresentação
PowerPoint sobre o lobo, previamente criada no âmbito deste projecto, e sempre
adaptadas a cada currículo escolar;

•

‘Os Cães de Gado também vão à escola’ – sessões para a comunidade escolar,
que abordam a temática lobo ibérico, focando o papel dos Cães de Gado na
conservação deste predador.

Todas as sessões devem ser previamente solicitadas e agendadas.
1.2. Exposição itinerante 'Um Uivo pela Sobrevivência'
Na perspectiva de maximizar a transmissão de informação e conhecimento, os 12 painéis
que constituem a exposição serão devidamente disponibilizados de acordo com o públicoalvo, sendo privilegiada a sua divulgação junto da comunidade escolar. A exposição em
causa pode ser disponibilizada como um todo ou divida, considerando duas grandes
temáticas: o lobo e a sua conservação; e formas de minimizar o conflito com o homem, tendo
como exemplo a utilização de cães de gado.
1.3. Recursos Pedagógicos
O folheto sobre o GRUPO LOBO será disponibilizado em 2011. Sempre que necessário,
serão editados novos materiais como folhetos e brochuras, para suporte às actividades de
índole educativa.
O pacote pedagógico sobre o lobo ‘WOLF KIT’ irá ser implementado no próximo ano
lectivo 2010/2011 em cinco escolas do país. Pretende-se ainda divulgar a aplicação das duas
versões do mesmo, junto da comunidade escolar, de forma a abranger mais escolas.
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1.4. Boletim Informativo ‘Um uivo pela sobrevivência’
Após a publicação do Boletim Informativo – número especial 25 anos do GL – será
continuada a sua edição nos anos seguintes.
1.5. Criação do Museu do lobo ibérico
Em 2011, o GRUPO LOBO irá procurar a concretização do projecto da criação de um Museu
do Lobo Ibérico.
1.6. Estatuto de Utilidade Pública
No ano de 2011 será finalizado o pedido de estatuto de utilidade pública para o GRUPO
LOBO.
1.7. Outras actividades
O GRUPO LOBO irá associar-se mais uma vez às iniciativas:
‘Dias Verdes’, que decorrem anualmente de 22 de Maio, Dia Internacional da
Biodiversidade, a 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente. Integrada na Semana Verde
Europeia, esta iniciativa Dias Verdes é promovida pelo Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade e tem como principal objectivo mostrar e dar a conhecer a
Rede Natura 2000.
CIÊNCIA NO VERÃO, na vertente ‘Biologia no Verão’, que decorrem anualmente de 15
de Julho a 15 de Setembro. Este programa é organizado pela Ciência Viva – Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Neste âmbito, o GRUPO LOBO realiza
no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI), a actividade ’O Outro Lobo’, onde os
visitantes são conduzidos ao longo de um percurso pedestre que lhes oferece a
oportunidade de observarem os lobos residentes no CRLI. Durante o período
estabelecido, e desde 2003, são realizadas cerca de 18 acções anualmente. Em 2011, o
GRUPO LOBO pretende estender a iniciativa Ciência Viva – Biologia no Verão ao Norte e
Centro do país, convidando os interessados em conhecer o habitat do lobo, onde esta
espécie ainda vive em estado selvagem.
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2. Centro de Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI)
Actualmente com 10 lobos residentes iremos dar continuidade a este Projecto, através de uma
gestão e divulgação integradas com as restantes actividades do GRUPO LOBO.
Neste contexto, estão previstas as acções relacionadas que a seguir se inventariam:

2.1. Melhoramento e manutenção das infra-estruturas
Será promovida a manutenção e melhoramento dos trilhos e acessos existentes na área
do CRLI.
Será igualmente efectuada a habitual manutenção no interior das Casas Rústicas (Abril e
Outubro/Novembro).
Continuarão a ser efectuadas as acções anuais de limpeza de vegetação no Centro, em
particular nos cercados, de modo a permitir um maior controlo das condições físicas e de
relacionamento entre os animais.
Serão reunidos esforços para iniciar a construção de uma vedação exterior que
salvaguarde os cercados existentes no CRLI.
Dando resposta à solicitação da Associação Ibérica de Zoos e Aquários (AIZA), procederse-á à construção de uma infra-estrutura que permita a quarenta de lobos, de modo a
isolá-los do exterior.

2.2. Programa de reflorestação
Será continuado o programa de reflorestação com espécies autóctones (carvalhos e
sobreiros, entre outros).

2.3. Programa de prevenção dos fogos florestais
Tendo em consideração a época estival, serão promovidas acções de limpeza e controlo
de vegetação, sobretudo pirofítica, em toda a área do Centro.

2.4. Material para venda ao público
Serão efectuados e executados novos materiais, para venda ao público, que se
identifiquem com o Projecto. Adicionalmente, será mantida a produção de materiais já
habitualmente disponibilizados no Centro.

2.5. Recursos Pedagógicos
No âmbito do enquadramento das actividades pedagógicas do Centro consideramos os
seguintes recursos:

2.5.1. Programa de Visitas
A qualidade das visitas ao Centro será garantida mediante disponibilização e
actualização de conteúdos informativos, como folhetos, fichas de actividades, e
outros.
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À semelhança do ano transacto, com o início do ano lectivo 2011/2012 será
enviado um convite, através de correio electrónico, às escolas dos diferentes
graus de ensino para visitarem o CRLI.
As parcerias institucionais existentes (ver 4.4), continuarão em vigor em 2011 e
serão desenvolvidos esforços na procura de novos parceiros.

2.5.2. Programa Voluntariado
A qualidade na recepção dos voluntários será garantida mediante a
disponibilização e actualização dos conteúdos do ‘KIT do Voluntário’, que
comporta informação não só sobre o CRLI e o GRUPO LOBO, assim como
pontos de interesse da região envolvente. Será continuado a entrevista individual
à chegada do voluntário assim como as pequenas reuniões diárias com
discussão das actividades desenvolvidas.
Adicionalmente, serão continuados os protocolos já existentes com as entidades
‘Ecovolunteers’; ‘Global Spirit’ e ‘Go-Eco’, assim como se irão relaizar
esforços na procura de novas entidades para estabelecimento de novos
protocolos.
Em 2011, o GRUPO LOBO irá aderir, uma vez mais, ao Programa de
Voluntariado ‘Jovem para as Florestas’ uma iniciativa promovida pelo Instituto
Português da Juventude, I.P. e a Autoridade Florestal Nacional. Esta iniciativa
permite aos jovens colaborar na protecção do meio ambiente, em particular do
lobo ibérico.

2.5.3. Programa de Adopções
A qualidade da informação dada aos pais adoptivos será garantida mediante
disponibilização e actualização dos conteúdos aquando uma adopção ou
renovação.
No seguimento das campanhas dos anos transactos, pretende-se no decurso de
2011 consolidar o ‘Pacote de Adopção Oferta’, que será adaptado aos
diferentes dias comemorativos (Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia dos Namorados,
etc.). Continuarão a ser desenvolvidos esforços no sentido de inovar as restantes
modalidades de adopção, de forma a dar resposta às solicitações de todos os
interessados.

2.5.4. Outras actividades
O CRLI continuará a realizar as sessões ‘Descubra o Mundo Nocturno do
Lobo...’, e serão continuadas as comemorações dos dias temáticos, com a
realização de actividades apropriadas à ocasião. Serão ainda, desenvolvidos
esforços no sentido de realizar outras actividades, como palestras e sessões de
esclarecimento (nomeadamente sobre enriquecimento ambiental e bem-estar
animal) de forma a dinamizar o Centro e divulgar as actividade do GRUPO
LOBO.
Em 2011, pretende-se ainda implementar, entre outras, a actividade ‘Lobos e
Lua’ que terá como objectivo realizar visitas guiadas ao CRLI nas noites de lua
cheia e apresentação de um tema relacionado com a mitologia associada ao
lobo.
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2.6. Revalorização do CRLI
O GRUPO LOBO continuará a reunir esforços na procura de parceiros que apoiem a
execução deste projecto.
A Revalorização do Trilho Interpretativo do CRLI será uma estrutura de apoio
permanente às actividades desenvolvidas no Centro, assim como às futuras acções a
desenvolver pelo GRUPO LOBO no âmbito do seu Programa Educacional e de
Divulgação Científica.
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3. Actividade Científica
No âmbito dos seus objectivos e atribuições, o GRUPO LOBO continuará a desenvolver,
participar e apoiar estudos e projectos que visem a conservação do lobo e do seu ecossistema
em Portugal.
Adicionalmente, o Grupo Lobo continuará o esforço no que respeita à participação e realização
de projectos de relevância para a conservação do lobo, em particular no que se refere à
construção de infra-estruturas de transporte e produção de energia. Estes projectos contribuirão
para a manutenção do incremento do conhecimento sobre o lobo e, assim, aumentar a nossa
intervenção na conservação prática da espécie.
Neste contexto, o GRUPO LOBO trabalhará para a boa execução dos seguintes projectos (em
curso ou a finalizar nos próximos anos):

‘Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico do Negrelo-Guilhardo’ –
Eólica de Montenegrelo, SA (2008-2011)
‘Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico do Alto da Coutada’ –
ENEOP2 (2008-2012)
’Programa de Protecção e Valorização do Lobo-ibérico no Nordeste Transmontano e na
Beira Alta (2009/2012)
‘Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico da Serra de Bornes – BIO3
(2011)
’Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico da Arada-Leomil’ –
EDP/CIBIO (2011)
’Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico da Lapa-Trancoso –
EDP/CIBIO (2011)
’Monitorização da população lupina no IC5’ – AGRIPRO (2011)
’Programa ON2 – Gestão activa de Áreas Protegidas’ – Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar (2011)

Prevê-se ainda a permanência do GRUPO LOBO na equipa de trabalho do Programa Antídoto Portugal (PAP), assim como a participação em processos de consulta pública de projectos, em
particular dos que ocorram na área de distribuição do lobo no nosso país.
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4. Administração e Gestão Associativa
Em 2011, será dada continuidade à melhoria dos serviços prestados aos associados,
colaboradores e comunidade em geral.

4.1. Associados do GRUPO LOBO
Será mantido o esforço para regularização das quotas, mediante o envio da denominada ficha de
renovação anual de quotas, sempre que se verifique o envio de informação aos associados,
assim como inserção de apelos à regularização daquelas, aquando o envio anual da convocatória
para a Assembleia Geral Ordinária.
Adicionalmente, serão reforçadas novas formas de captação de associados de que é exemplo a
inserção de textos de incentivo à oferta de ’uma inscrição como sócio do Grupo Lobo a um
familiar, amigo ou colega de trabalho’, em diferentes momentos e meios de divulgação do
Grupo Lobo.

4.2. Comunicação e Imagem
O GRUPO LOBO pretende elaborar e executar diversas campanhas de marketing, de forma a
divulgar os seus objectivos e projectos, nomeadamente o Centro de Recuperação do Lobo
Ibérico.
O correio electrónico é, e continuará a ser, um dos principais meios de comunicação para
divulgação das actividades da associação e manter o contacto com os sócios, os pais adoptivos e
os simpatizantes do GRUPO LOBO. Assim, será mantido o esforço de actualização e
organização dos endereços de correio electrónico existentes, em particular das listas de
distribuição específicas (como lista de associados, pais adoptivos, imprensa, associações,
estabelecimentos de ensino, empresas, etc).
Sendo a página oficial de qualquer associação, entidade ou empresa, uma imagem de marca, o
GRUPO LOBO irá garantir a manutenção do novo portal do GL mediante actualização dos
conteúdos disponibilizados.
As redes sociais têm-se revelado um caso de sucesso, em termos de divulgação e comunicação
com o público em geral. Por esta razão, o GRUPO LOBO, permanecerá nas redes sociais
facebook e twitter, divulgando todas as suas actividades e respondendo às questões colocadas
pelos utilizadores das mesmas.

4.3. Voluntariado
A par da procura de novos canais de divulgação do Programa de Voluntariado do GRUPO LOBO,
pretende-se manter a associação como entidade acolhedora de voluntários nas bolsas de
voluntariado do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, Instituto Português da
Juventude e CGD-Entre Ajuda.

4.4. Parcerias institucionais I Angariação de Fundos
No âmbito das actividades do GRUPO LOBO, em particular no Centro de Recuperação do Lobo
Ibérico, será dada continuidade às parcerias já existentes, como por exemplo, a Maritz Marketing,
Lda. – “A Vida É Bela”, a Sítios, Serviços de Informação Turística, S.A. – “Coolgift”, a Tapada de
Mafra. Serão desenvolvidos esforços, na procura de novas entidades parceiras para apoiar e
divulgar este projecto.
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5. Os Vinte e Cinco anos de Actividade do GL
Em 2011, serão continuadas as comemorações dos 25 anos do GRUPO LOBO.
Na continuação das actividades realizadas no ano transacto, o GRUPO LOBO propõe-se não só
levar a cabo iniciativas próprias, como também co-organizar e realizar parcerias com outras
entidades de forma a criar um vasto conjunto de actividades, de forma a envolver os associados,
pais adoptivos e simpatizantes nos nossos projectos.
O Programa das Comemorações a seguir apresentado é ainda provisório, estando sujeito a
actualizações ao longo do seu decurso.

Programa das Comemorações 2011
25 anos na conservação do lobo ibérico em Portugal!

•

8 de Dezembro de 2010 a 9 Janeiro
Exposição de Pintura. Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.

•

12 a 13 de Março
‘O Lobo e a Aldeia’. Acção de sensibilização e divulgação em Trás-os-Montes.

•

5 a 30 de Abril
Exposição de Pintura & Monotipia. Museu Nacional de História Natural.

•

24 a 28 de Maio
Exposição sobre o lobo. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

•

22 de Maio a 5 de Junho
Dias Verdes. Centro de Recuperação do Lobo Ibérico e região Norte do país.

•

15 de Julho a 15 de Setembro
Ciência Viva – Biologia no Verão. Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. Gradil,
Mafra e região Norte e Centro do país.

•

Setembro (data a definir)
Seminário sobre o lobo. Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE). Seia.

•

Outubro
Cine ‘Eco 2011 – Participação do GRUPO LOBO no Festival Internacional de Cinema e
Vídeo de Ambiente de Seia.

•

Data a definir
Lançamento da campanha ‘Telecontribuição’.
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