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PLANO DE ACTIVIDADES 2012

LISBOA, JANEIRO DE 2012

O Grupo Lobo é uma associação independente e sem fins lucrativos, fundada em 1985, para
trabalhar a favor da conservação do lobo e do seu ecossistema em Portugal. Pretende ainda
fomentar o interesse pelo lobo e pelas ciências que lhe respeitem junto da opinião pública.
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MENSAGEM DA DIRECÇÃO NACIONAL
AS DIFICULDADES QUE A SOCIEDADE PORTUGUESA TEM VINDO A ENFRENTAR AO LONGO DOS
ÚLTIMOS ANOS, TÊM-SE REFLECTIDO NO APOIO QUE TEMOS VINDO A RECEBER.

APESAR DESTA

SITUAÇÃO, TEMOS CONSEGUIDO PÔR EM PRÁTICA VÁRIAS ACÇÕES QUE TÊM CONTRIBUÍDO
PARA A CONSERVAÇÃO DO LOBO NO NOSSO PAÍS.

EM 2012, PROCURAREMOS DAR CONTINUIDADE AOS PROJECTOS JÁ EXISTENTES E INICIAR
OUTROS.

DE ENTRE ESTES ÚLTIMOS, DESTACAMOS A COMPRA DO TERRENO ONDE SE

DESENVOLVE O PROJECTO

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO IBÉRICO E A CELEBRAÇÃO

DOS 25 ANOS DESTE MESMO PROJECTO.

PARA A CONCRETIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS TERRENOS EM CAUSA IREMOS CONTACTAR
ENTIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS QUE NOS POSSAM CEDER APOIOS E/OU NOS
PERMITAM A REALIZAÇÃO DE ACÇÕES QUE LEVEM À ANGARIAÇÃO DE FUNDOS.

SABENDO DAS DIFICULDADES QUE TODOS VIVEMOS, CONTINUAMOS A CONTAR COM O APOIO
DE TODOS, DEIXANDO AQUI O NOSSO EMPENHO EM CONTINUARMOS O TRABALHO QUE TEMOS
VINDO A DESENVOLVER AO LONGO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS EM PROL DA CONSERVAÇÃO DO
ANIMAL QUE NOS UNE.

Lisboa, 1 de Janeiro de 2012

O Presidente da Direcção Nacional

Francisco Petrucci Fonseca
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1. INFORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA / DIVULGAÇÃO AMBIENTAL
O lobo é uma espécie que ainda tem uma conotação negativa na sociedade, em especial nas
comunidades rurais. Para mudar este arquétipo é necessário sensibilizar e esclarecer a
população de formar a promover uma alteração face aos comportamentos e atitudes em relação
à conservação da biodiversidade, em particular do lobo ibérico.
Os esforços levados a cabo pelo GRUPO LOBO, ao longo da sua existência, têm contribuído
para uma melhor aceitação deste predador e, ao mesmo tempo, permitido a implementação de
acções que visam a sua conservação.
Assim, o GRUPO LOBO irá continuar a promover e desenvolver acções que contribuam para a
formação e sensibilização de toda a comunidade, de acordo com os objectivos definidos no plano
estratégico de conservação do lobo em Portugal, o Programa Signatus.

1.1 Sessões de aprendizagem ‘O outro lobo’, ‘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 sessões ‘O outro lobo’, ‘Os lobos descem às escolas’ e ‘Os cães de gado também
vão à escola’. Estas têm como objectivo promover o esclarecimento da actuação do GRUPO
LOBO na conservação do lobo em Portugal, bem como dar a conhecer a biologia e ecologia
do lobo ibérico.
Todas as sessões são adaptadas ao público em questão, devendo ser previamente
solicitadas e agendadas.

1.2 Exposição itinerante 'Um Uivo pela Sobrevivência'
A Exposição itinerante ‘Um Uivo pela Sobrevivência’ continuará a ser disponibilizada às
diversas entidades, sendo privilegiada a sua divulgação junto da comunidade escolar. Os 12
painéis que constituem esta exposição podem ser disponibilizados em conjunto ou
individualmente, dividindo-se em 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
Para o ano de 2012 não está prevista a elaboração de novo material de divulgação. Caso se
entenda necessário, proceder-se-á à edição do material em causa. No presente ano, apenas
será, disponibilizado o folheto sobre o GRUPO LOBO que deveria ter sido distribuído no ano
anterior. Este facto fica a dever-se a razões que nos são alheias.

1.4 Boletim Informativo ‘Um uivo pela sobrevivência’
Este Boletim tem vindo a ser publicado com muita irregularidade. Esta situação deve-se
sobretudo, à dificuldade na obtenção de contributos para o conteúdo do mesmo e também à
falta de apoio financeiro. Por outro lado, os novos meios de divulgação têm permitido uma
mais dinâmica e actualizada comunicação com o público. Pelas razões que se apresentam
apenas retomaremos a publicação do Boletim Informativo quando se entender oportuno.
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1.5 III Congresso Ibérico sobre o Lobo
A Associação Galega de Custódia do Território em colaboração com o Grupo Lobo está a
organizar o III Congresso Ibérico do Lobo. O Congresso terá lugar em Lugo (Galiza, Espanha),
nos dias 24 e 25 de Novembro. Este encontro pretende juntar investigadores e gestores de
organizações governamentais e não-governamentais que trabalham para o conhecimento e
conservação do lobo ibérico, com o objectivo de partilhar informação e experiências sobre os
avanços da gestão e investigação realizada.

1.6 Outras Actividades
O GRUPO LOBO irá continuar a participar nas iniciativas ‘Dias Verdes’ e CIÊNCIA VIVA NO
VERÃO, na vertente ‘Biologia no Verão’, à semelhança dos anos anteriores.
Integrada na Semana Verde Europeia, de 22 de Maio a 5 de Junho, a iniciativa Dias Verdes é
promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e tem como
principal objectivo mostrar e dar a conhecer a Rede Natura 2000.
O programa Ciência Viva no Verão, organizado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a
Cultura Científica e Tecnológica, a decorrer de 15 de Julho e 15 de Setembro, visa a divulgação e
promoção da ciência junto da sociedade, em território nacional. Sob o mote ‘Nestas férias a
ciência vai consigo’, o GRUPO LOBO realizará 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 e
conhecer melhor esta espécie.
À semelhança dos anos anteriores, o GRUPO LOBO participará em Exposições e outros
Eventos Caninos, assim como em iniciativas relacionadas com as temáticas da ruralidade e
pastorícia, e a colaborar na organização de passeios de ecoturismo.
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2. CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO IBÉRICO
Actualmente com 6 lobos residentes o GRUPO LOBO irá dar continuidade a este Projecto,
através de uma gestão e divulgação integradas com as restantes actividades da associação.
Neste contexto, estão previstas diversas acções que seguidamente se apresentam.

2.1 Melhoramento e manutenção das infra-estruturas
À semelhança dos anos anteriores serão continuados os trabalhos de manutenção e
melhoramento dos trilhos e acessos existentes na área do CRLI. Será igualmente efectuada a
manutenção habitual no interior das Casas Rústicas (Abril e Outubro/Novembro).
As acções anuais de limpeza de vegetação no Centro, em particular no interior dos cercados,
serão também realizadas, de modo a permitir um maior controlo das condições físicas e de
relacionamento entre os animais.
Continuar-se-ão os esforços para a construção da vedação exterior que salvaguarde os cercados
existentes no CRLI.

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 Merchandising
A produção dos materiais disponibilizados na loja do Centro será mantida, nomeadamente
fotopostais, porta-chaves, pregadeiras e outros. Serão ainda efectuados esforços no sentido de
adquirir novos materiais, para venda ao público, que se identifiquem com o Projecto.

2.5 Recursos Pedagógicos
No âmbito do enquadramento das actividades pedagógicas do Centro continuarão a ser
desenvolvidos os programas que seguidamente se descrevem.

2.5.1

Programa de Visitas

O Programa de Visitas continuará a ter um papel relevante na promoção e conhecimento do lobo.
De forma a melhorar a qualidade das visitas, apostaremos numa melhor e mais intensa selecção
e formação dos guias.
Tal como nos anos anteriores, será enviado um convite a todas as escolas do país, bem como a
agrupamentos de escuteiros, no início do ano lectivo 2012/2013, através de correio electrónico.
As parcerias institucionais existentes (ver 4.4), continuarão em vigor em 2012 e serão
desenvolvidos esforços na procura de novos parceiros.
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2.5.2

Programa Voluntariado

O Programa de Voluntariado é de extrema importância para o apoio nas actividades
desenvolvidas no CRLI. Deste modo, a selecção dos voluntários e apoio aos mesmos durante a
sua permanência no Centro será uma prioridade dos técnicos do CRLI, garantido assim a boa
conduta das actividades realizadas.
As parcerias com os operadores ‘Ecovolunteers’; ‘Global Spirit’, ‘Go-Eco’ e ‘Cybelle Planète’
serão continuadas. Adicionalmente, irão realizar-se esforços na procura de novas entidades para
estabelecimento de novos protocolos.
Analogamente aos anos anteriores, o GRUPO LOBO irá aderir, 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 de uma adopção ou de uma renovação.
De forma a divulgar e apelar às adopções de lobos residentes no CRLI, serão lançados vários
reptos, nomeadamente em dias comemorativos (Dia do Animal, 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

As sessões ‘Descubra o Mundo Nocturno do Lobo...’, ‘Lobos e Lua’, Sessões de Contos,
bem como as comemorações dos dias temáticos, com a realização de acções específicas e
alusivas ao tema, serão continuadas. À semelhança do ano transacto irão ser feitos esforços no
sentido de implementar outras actividades que possibilitem a dinamização do CRLI.

2.5.5

Revalorização do CRLI

O GRUPO LOBO continuará a desenvolver esforços para encontrar novos 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
O GRUPO LOBO irá continuar a desenvolver, participar e apoiar estudos e projectos que visem a
conservação do lobo, de acordo com os seus objectivos estipulados na sua missão.
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
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 Alto da Coutada’ –
ENEOP2 (2008-2012)



‘Programa de Protecção e Valorização do Lobo-ibérico no Nordeste Transmontano e na
Beira Alta (BAIXO SABOR)’ – PROCESL (2009/2012)



‘Monitorização do lobo na envolvente do Parque Eólico do Alto do Marco e PE Meroicinha
II’ – BIO3, Lda (2010/2012)



‘Monitorização do lobo na envolvente do Parque Eólico de Bornes’ – BIO3, Lda
(2010/2012)



‘Monitorização do lobo na envolvente do Parque Eólico Serra do Alvão’ – ECOSATIVA,
Lda. (2010/2013)



‘Monitorização da população lupina na área dos Sub-Parques Eólicos de Vila Cova,
Gevancas II e Falperra-Rechãzinha do Parque Eólico de Vilas Altas’ – ENEOP2, Lda.
(2010/2016)



‘Plano de Monitorização do Lobo a Sul Rio Douro – Zona Este’ – ICETA/UP-CIBIO e
ACHLI (2011/2012)

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 2012, 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, através do envio da ficha de renovação
anual de quotas, sempre que se verifique o envio de informação aos associados, assim como
inserção de apelos à regularização das mesmas, aquando o envio anual da convocatória para a
Assembleia Geral Ordinária.
Será ainda divulgado entre os associados a nova modalidade de pagamento de quotas através
da Transferência Bancária Anual Permanente, que facilita e assegura o pagamento anual das
quotas.

4.2 Comunicação e imagem
O GRUPO LOBO irá desenvolver uma campanha de angariação de fundos para apoio na gestão
e manutenção do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.
Sendo o correio electrónico uma ferramenta crucial para a comunicação da associação, o
GRUPO LOBO irá continuar 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. Durante o ano de 2012 será disponibilizada a versão em língua
inglesa do portal do GRUPO LOBO.
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 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”. Serão
desenvolvidos esforços, na procura de novas entidades parceiras para apoiar e divulgar este
projecto.
Em 2012, será lançada uma campanha de angariação de fundos elaborada com o apoio do
Naturlink (principal portal português e europeu sobre ambiente e gestão de recursos naturais) e
da Laranja Mecânica (Agência de Publicidade), para aquisição dos terrenos onde está situado o
CRLI. Ambas as entidades irão prestar os seus serviços em regime Pro-Bono, com a excepção
de materiais que tenham de ser produzidos, como por exemplo mupis, outdoors. A campanha
terá uma abordagem nacional e internacional e pretende-se associar alguns patronos, de forma a
abranger um vasto leque da sociedade.
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CONTACTOS
GRUPO LOBO
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
EDIFÍCIO C2 | CAMPO GRANDE
1749-016 LISBOA. PORTUGAL
TELEFONE/FAX: +351 217 500 073 | E-MAIL: GLOBO@FC.UL.PT
URL: HTTP://LOBO.FC.UL.PT
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