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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

O TRABALHO
ASSOCIAÇÃO

DO

GRUPO LOBO

TEM VINDO A SER RECONHECIDO, TENDO SIDO ATRIBUÍDOS À NOSSA

DIVERSOS PRÉMIOS QUE TRADUZEM A QUALIDADE, EMPENHO E DEDICAÇÃO COM QUE O

MESMO É DESENVOLVIDO.

EM 2011,

GRUPO LOBO, SÍLVIA RIBEIRO, VIU RECONHECIDO O MÉRITO DO SEU
PROGRAMA CÃO DE GADO, COM A ATRIBUIÇÃO DO 2º LUGAR DO
PRÉMIO TERRE DE FEMMES, ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO YVES ROCHER. A COMPETÊNCIA E ENTREGA
DEMONSTRADAS AO LONGO DOS 16 ANOS EM QUE ESTE PROJECTO TEM VINDO A SER DESENVOLVIDO TÊM
SIDO MERITÓRIAS, POSSIBILITANDO O CRESCIMENTO E RECONHECIMENTO DESTE PROGRAMA A NÍVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
A INVESTIGADORA DO

TRABALHO, REALIZADO NO ÂMBITO DO

A DIRECÇÃO NACIONAL DO GRUPO LOBO QUER EXPRESSAR PUBLICAMENTE A SUA GRATIDÃO A TODOS OS
2011 COLABORARAM COM A NOSSA ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUÍRAM PARA O
SUCESSO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS, ALMEJANDO A CONSERVAÇÃO DO LOBO, ESPÉCIE PELA QUAL
COMPARTILHAMOS O NOSSO ENTUSIASMO. CONTINUAREMOS A DESENVOLVER TODOS OS ESFORÇOS PARA
SERMOS MERECEDORES DA VOSSA AJUDA.
QUE DURANTE O ANO DE

APROVEITAMOS PARA REAFIRMAR, JUNTO DOS NOSSOS SÓCIOS, O NOSSO COMPROMISSO EM REALIZAR UM
TRABALHO RESPONSÁVEL, COM QUALIDADE E QUE FOMENTE O CONHECIMENTO E A ACEITAÇÃO DO LOBO
IBÉRICO JUNTO DA OPINIÃO PÚBLICA.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2011

O Presidente da Direcção Nacional

Francisco Petrucci Fonseca
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1. INFORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA / DIVULGAÇÃO AMBIENTAL
1.1 Comunidade Escolar
No âmbito da acção de divulgação ‘Os lobos descem às escolas...’, foram realizadas 38
sessões públicas em vários estabelecimentos de ensino, principalmente na área metropolitana de
Lisboa e no Norte do país.
Destas sessões, destacamos a participação no projecto educativo ‘A Biodiversidade’, em
particular o lobo ibérico, da Escola EB1 Birre 2, concelho de Cascais. Organizado pela
associação Artemanhas, o Grupo Lobo foi convidado a colaborar neste projecto, promovendo
acções educativas sobre o lobo para cerca de 120 crianças, ao longo do ano lectivo 2011/12.
À semelhança do ano anterior, foi lançado pelo 5º ano consecutivo, um concurso de Natal, desta
vez intitulado ‘O Pai Natal Lobo’, destinado a todos os alunos do país a frequentar o 1º, 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário. A realização do concurso contou com os
seguintes apoios:


Revista National Geographic - através da oferta de assinaturas da Revista;



Dolce Vita Tejo - através da elaboração do cartaz de divulgação do concurso e da
disponibilização de vales de oferta para visitas ao espaço Kidzania.

O objectivo principal do Concurso de Banda Desenhada “O Pai Natal Lobo” consistiu no
estimular a criatividade e imaginação do público mais jovem, através da arte, e ao mesmo tempo
incutir a sua participação activa para a difusão da conservação do património natural do nosso
país. A divulgação do concurso foi feita através do correio electrónico do GRUPO LOBO. No final
foram recebidas 119 participações oriundas de diferentes regiões do país, tendo sido premiados
os três melhores trabalhos em cada nível de ensino.
Em 2011, destaca-se também a realização de uma iniciativa para idosos, no âmbito da acção de
divulgação ‘O Outro Lobo’ nas Casas da Cidade – Residências Sénior, em Lisboa. A palestra foi
realizada para cerca de 15 pessoas, com idades compreendidas entre os 70 e os 80 anos.

1.2 Público em Geral
Mais uma vez o GRUPO LOBO associou-se a iniciativas plurianuais como os ‘Dias Verdes’ e
‘Ciência Viva no Verão’.
Nos dias 22 de Maio e 5 de Junho, o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI), organizou
os DIAS ABERTOS, no âmbito da iniciativa ‘Dias Verdes’, que pretende dar a conhecer os
valores naturais da Rede Natura 2000. Os 22 visitantes que participaram nesta iniciativa tiveram
a oportunidade de efectuar uma visita guiada ao CRLI à descoberta do ‘Verdadeiro Lobo’.
No que respeita ao Programa ‘CIÊNCIA VIVA – Biologia no Verão’ o GRUPO LOBO organizou
a actividade ‘O outro lobo’ no CRLI, para um total de 18 sessões. As acções foram realizadas
duas vezes por semana, ao final do dia, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, e
contaram com 248 participantes.

No âmbito do programa de Ecoturismo, o estabelecimento de colaborações específicas permitiu a
realização de 5 passeios temáticos:
‘Carnaval com Lobos & Máscaras’, na Serra da Padrela, no dia 7 de Março.
Organizado pela empresa Montes de Encanto em colaboração com o GRUPO LOBO. Esta
actividade de ecoturismo teve como objectivo dar a conhecer aos participantes o habitat do lobo
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ibérico na região de Vila Pouca de Aguiar, nomeadamente na Serra da Padrela e, ainda, o
trabalho desenvolvido pelos técnicos do GL na conservação deste carnívoro na referida região.
‘Por Serras de Lobos & de Romanos’, nas Serras do Alvão e Falperra, nos dias 16 e
17 de Abril. Organizado em conjunto com o Clube do Cão de Castro Laboreiro e desenvolvido
pela empresa Montes de Encanto, este passeio tinha como objectivo proporcionar aos
participantes uma conversa com os pastores e observar alguns Cães de Castro Laboreiro na sua
função de protecção dos rebanhos de cabras Bravias. A actividade não se realizou, pois não
reuniu o número suficiente de inscrições. Apenas foi concretizada a actividade do segundo dia,
que incluía a visita a uma mina romana.
‘Por Terra de Lobos, Pastores e Rebanhos’, no dia 24 de Abril, na Serra do Alvão.
Inserido no âmbito do evento ‘Páscoa na Rota do Folar e do Cabrito’, este passeio pedestre,
organizado em conjunto com o Clube do Cão de Castro Laboreiro e desenvolvido pela empresa
Montes de Encanto, possibilitou aos participantes a observação de cães de gado da raça Cão de
Castro Laboreiro na sua função primordial – a de protecção dos rebanhos contra os predadores,
o contacto com os pastores e o seu dia-a-dia, e ainda, procurar indícios da presença de lobo.
Este passeio integrou-se ainda no Evento “Pé n’A Terra”, dinamizado pela iniciativa Biodiversity
4All (www.biodiversity4all.org), com o registo das espécies de fauna e flora observadas, dados
posteriormente enviados para a base de dados online do Biodiversity 4All.
‘Trilhos da Pastorícia – Por Terras de Lobos & de Cabreiros’, nos dias 28 e 29 de
Maio, na Serra da Cabreira, concelho de Cabeceiras de Basto. Organizado em conjunto com o
Clube do Cão de Castro Laboreiro e desenvolvido pela empresa Montes de Encanto, este
percurso pedestre teve como objectivo acompanhar um pastor (“Cabreiro”) e o seu rebanho de
cabras Bravias guardadas por Cães de Castro Laboreiro, integrados pelo Programa Cão de Gado
do Grupo Lobo.
‘Cães, Pastores e Lobos em Terras de Aguiar’, nos dias 19 e 20 de Novembro, em Vila
Pouca de Aguiar. Organizado em conjunto com o Clube do Cão de Castro Laboreiro e
desenvolvido pela empresa Montes de Encanto, esta acção proporcionou a todos os participantes
o contacto directo com os pastores e os seus rebanhos, promovendo ainda o conhecimento da
fauna e flora que compõem o habitat do lobo ibérico.

Entre outras iniciativas de promoção e divulgação contam-se por fim:
‘O Lobo e a Aldeia’, nos dias 12 e 13 de Março, em Duas Igrejas (Miranda do Douro).
Esta acção organizada pela Associação ALDEIA e pelo GRUPO LOBO teve como principal
objectivo aproximar as populações rurais face a este predador, bem como promover o
conhecimento da espécie junto das mesmas. Paralelamente, esta acção pretendeu desmitificar o
imaginário colectivo, informar sobre as medidas de prevenção de ataques e sensibilizar para a
importância da conservação da espécie. Durante este fim-de-semana, realizaram-se diversas
actividades, nomeadamente, passeios com os pastores e o rebanho, projecção de
documentários, tertúlias com pastores e criadores, contadores de histórias, palestras, merenda
tradicional e passeios nocturnos.
‘Lobos de Mafra’ – Exposição de Pintura & Monotopia de Mary St. George, de 5 a 30 de
Abril, patente no Museu Nacional de História Natural, em Lisboa. Como colaboradora e sócia
efectiva do Grupo Lobo, Mary St. George tem cooperado com o GRUPO LOBO através da
realização de várias obras de arte, onde parte dos fundos angariados com a venda das mesmas
revertem a favor da associação. A Exposição foi inaugurada a 17 de Abril, onde estiveram
presentes cerca de 50 pessoas. O evento foi abrilhantado pelo grupo coral ARDECORO.
Exposição Itinerante “Um Uivo pela Sobrevivência”, de 20 a 30 de Maio, na
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Para assinalar a semana da Biodiversidade, o
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GRUPO LOBO disponibilizou a exposição itinerante para alertar alunos e funcionários desta
instituição para a conservação das espécies ameaçadas, em particular do lobo ibérico.
Intercâmbio ‘BioWOLFdiversity’, entre os dias 8 a 15 de Julho, em Lamego. A
Associação 5º Elemento organizou um intercâmbio, onde estiveram presentes jovens de seis
países europeus. O GRUPO LOBO foi convidado a participar no mesmo, uma vez que o tema
principal deste intercâmbio foi o lobo. Assim, o GL realizou algumas sessões de esclarecimento,
onde os jovens puderam partilhar as histórias e mitos existentes nos seus países sobre o lobo.
Num dos dias, os jovens puderam ainda realizar um percurso pedestre na Serra da Arada e da
Freita, onde foi explicada a importância do trabalho dum voluntário no apoio às saídas de campo
dos técnicos do GL.
‘Lobos de Mafra’ – Exposição de Pintura & Monotopia de Mary St. George, de 2 de
Setembro a 2 de Outubro, patente no Centro Ciência Viva de Sintra. Como colaboradora e sócia
efectiva do Grupo Lobo, Mary St. George tem cooperado com o GRUPO LOBO através da
realização de várias obras de arte, onde parte dos fundos angariados com a venda das mesmas
revertem a favor da associação. A Exposição foi inaugurada a 2 de Setembro, onde estiveram
presentes cerca de 25 pessoas.
Comemoração do Dia do Animal, dia 4 de Outubro, na Quinta Pedagógica dos Olivais,
em Lisboa. O GRUPO LOBO foi convidado pela Quinta Pedagógica dos Olivais, a realizar uma
sessão sobre o lobo ibérico para cerca de 100 alunos, dos 3º e 4º anos de escolaridade. Esta
sessão teve como objectivo sensibilizar os alunos para a preservação das espécies silvestres,
em particular do lobo.

1.3 Representações institucionais
Em termos de representações institucionais, o GRUPO LOBO esteve presente com espaço
próprio em 20 eventos relacionados com temas como o Ambiente, Biodiversidade e
Associativismo.
A referir:
‘Tour – Ano Europeu do Voluntariado 2011’, nos dias 4 e 8 de Fevereiro, em Lisboa.
No âmbito do Ano Europeu do Voluntariado, a Comissão Europeia organizou um “Tour” para
promover o voluntariado em todas as capitais dos 27 países. Em Portugal, o “Tour” decorreu de 3
a 9 de Fevereiro, no espaço do Fórum Picoas, em Lisboa. O GRUPO LOBO foi convidado a estar
presente nos dias dedicados ao voluntariado ambiental (4 e 8 de Fevereiro), de forma a
disponibilizar informação sobre o seu Programa de Voluntariado. O evento contou com a
presença de inúmeras pessoas. Contudo, estas mostraram-se mais receptivas ao voluntariado
social.
Encontro Ciência Viva no Verão, no dia 28 de Fevereiro, Pavilhão do Conhecimento,
Lisboa. Este encontro teve como objectivo alargar a reflexão sobre uma iniciativa que, em 2011,
assinalou a sua 15ª edição. Para que a iniciativa continue a chegar a um público ainda mais
alargado, com temas inovadores e um maior impacto na comunicação social e no público em
geral, as entidades participantes foram convidadas a dar o seu contributo de forma a melhorarem
diversos aspectos relacionados com esta iniciativa.
‘Alpha & Omega’ – Filme de Animação. O GRUPO LOBO foi convidado pela
distribuidora de filmes PRIS Audiovisuais a participar na divulgação e promoção do referido filme
que estreou nos cinemas a 24 de Março. Como contrapartida, a distribuidora ofereceu bilhetes ao
GL para a antestreia, a 19 de Março, no UCI-El Corte Inglês. O GL realizou um sorteio na sua
página de Facebook, oferecendo 10 convites duplos 10 convites duplos aos primeiros fãs a
responderem acertadamente a uma questão sobre o lobo ibérico. No dia da antestreia foram
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distribuídos folhetos informativos e colocou-se um dos painéis da exposição itinerante do GL “Um
Uivo pela Sobrevivência”.
Comemoração dos 25 anos da Esquadra 601 ‘LOBOS’, no dia 26 de Março, em Beja.
A convite da Esquadra 601 da Força Aérea Portuguesa ‘LOBOS’, o GRUPO LOBO participou nas
comemorações dos seus 25 anos. Esta Esquadra adoptou há 25 anos o LOBO como símbolo,
partilhando um grande sentimento por este predador ameaçado no nosso país. Esta celebração
contou com cerca de 200 pessoas, onde foram distribuídos folhetos do GL, de forma a divulgar a
sua missão.
XXI Exposição Canina Monográfica do Cão da Serra da Estrela, no dia 1 de Maio, na
Covilhã. A pedido da organização, o GRUPO LOBO participou com três cães de gado da
variedade de pêlo curto. De referir, que os exemplares presentes no evento estão integrados em
rebanhos no âmbito do Programa Cão de Gado.
IX Exposição Canina Especializada de Raças Portuguesas Comemorativa do Dia de
Portugal (CNEMA), dia 10 de Maio, em Santarém. O GRUPO LOBO participou com dois
cachorros da raça Cão de Castro Laboreiro. De referir, que os exemplares presentes no evento
estão integrados em rebanhos no âmbito do Programa Cão de Gado.
Festival da Biodiversidade ‘Uma Aventura com Pégadas’, 22 de Maio, Parque da Vila,
Quinta do Conde. Esta iniciativa foi organizada por um grupo de jovens estudantes do Ensino
Secundário que realizou um trabalho sobre o lobo ibérico no âmbito da área projecto. No espaço
cedido ao GL foram realizadas actividades específicas para os mais jovens, como realização de
jogos, construção de origamis, assim como a realização de desenhos e pinturas de lobos. Foram
ainda esclarecidas algumas questões colocadas pelos visitantes.
Peça de Teatro Infantil ‘O Pedro e os Lobos’, dia 22 de Maio, Cinema São Vicente,
Aldeia de Paio Pires (Seixal). A Associação de Teatro e Animação do Seixal – Animateatro,
adaptou o conto do Prokofiev “Pedro e os Lobos” numa peça de teatro infanto-juvenil, de forma a
alertar este público para o risco de extinção do lobo. De forma a comemorar o Dia Internacional
da Biodiversidade (22 de Maio) e o 10º aniversário da Associação Animateatro, o GRUPO LOBO
foi convidado a juntar-se a este evento e reforçar a importância da conservação da
Biodiversidade, em particular do lobo ibérico. No espaço cedido pela organização, foram
distribuídos desenhos e jogos, como sopa de letras, palavras cruzadas, etc. às crianças que iam
chegando. A Animateatro disponibilizou também uma pessoa para fazer pinturas faciais às
crianças que forma assistir à peça.
‘AmbientAll’, no dia 25 de Maio, na Alameda da Universidade de Lisboa. No âmbito das
comemorações do seu centenário, a Universidade de Lisboa organizou um evento para
comemorar o Dia do Ambiente. O Grupo Lobo juntou-se a esta iniciativa e esteve a presente
com a sua exposição itinerante sobre o lobo e materiais de divulgação.
5º Encontro Microsoft, no dia 26 de Maio, Lisboa. Destinado a todas as organizações
do Terceiro Sector este encontro teve como principal objectivo ajudar estas organizações a
melhorar a sua gestão de forma a proporcionar um maior e melhor crescimento e,
consequentemente, um maior impacto na sociedade.
Festival ‘Vozes de Magaio’, nos dias 22 e 23 de Julho, nas aldeias da Freguesia de
Covas do Rio e São Martinho das Moitas do concelho de São Pedro do Sul. O GRUPO LOBO foi
convidado pela organização - Associação Cultural de Nodar - a participar numa tertúlia. Esta teve
como objectivo envolver os habitantes da aldeia (pastores), com os técnicos do GL, e assim,
responder a questões relacionadas com a presença do lobo nesta região do país.
Inauguração da Exposição CÂOstelação, a 28 de Agosto, em Alpedrinha (Fundão). No
âmbito da iniciativa Chocalhos 2011 – Festival dos Caminhos da Transumância, foi apresentada
a Exposição fotográfica sobre o Cão da Serra da Estrela - CÃOstelação, da autoria de Carlos
Pimentel e Canil d’Alpetratínia, e que contou com o apoio do Grupo Lobo.
Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema
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Chocalhos 2011 – Festival dos Caminhos de Transumância, a 16 de Setembro, em
Alpedrinha. Este evento foi organizado pela Câmara Municipal do Fundão e pela Junta de
Freguesia de Alpedrinha. O GRUPO LOBO esteve presente com dois painéis da Exposição
Itinerante sobre o Programa Cão de Gado no Espaço Cão Serra da Estrela do Canil
d’Alpetratinia, onde ficou patente nos dias 17 e 18 de Setembro.
Lançamento da Revista Calibre 12 Caza y Safaris, 22 de Setembro, Lisboa. A revista
Calibre 12 aliou-se à Cega Multimedia de forma a renovar a sua imagem. Deste modo, lançaram
a Revista Calibre 12 Caza y Safaris, destinada aos segmentos de mercado relacionados com
actividades específicas como a caça, os animais de companhia, as armas e a pesca desportiva.
O GRUPO LOBO participou neste evento, onde estiveram diversos convidados, entre caçadores
e gestores cinegéticos.
Exposição Itinerante Internacional ‘O lobo, unha carreira pola supervivencia’, 7 de
Outubro, Lisboa. O Centro Galego de Lisboa, acolheu a exposição ‘O lobo, unha carreira pola
supervivencia’, que teve como objectivo apelar a sociedade para a conservação do lobo ibérico e
do seu habitat, alertando para as ameaças que a espécie enfrenta.
VII Mostra do Animal de Estimação, nos dias 22 e 23 de Outubro, em Loures. O
GRUPO LOBO foi convidado a participar na edição deste evento, onde foi montada a exposição
itinerante, apoiada com diversos materiais de divulgação.
2.ª Exposição Canina Especializada de Raças Portuguesas de Arcos de Valdevez,
29 de Outubro, em Arcos de Valdevez. O GRUPO LOBO participou com um cão da raça Cão de
Castro Laboreiro. De referir, que o exemplar presente no evento está integrado num rebanho no
âmbito do Programa Cão de Gado.
4.ª Exposição Canina Nacional de Arcos de Valdevez, 30 de Outubro, em Arcos de
Valdevez. O GRUPO LOBO participou com um cão da raça Cão de Castro Laboreiro. De referir,
que o exemplare presente está integrado num rebanho no âmbito do Programa Cão de Gado.
1º Aniversário & Inauguração da loja da Naturea Petfoods, dia 16 de Novembro, em
Santarém. Em resultado da parceria com a empresa Naturea Petfoods, o GRUPO LOBO foi
convidado a estar presente no evento que pretendeu reunir parceiros para apresentar a nova loja
e ao mesmo tempo comemorar o seu 1º ano de existência. Neste evento foi lançada uma T-shirt
de apoio ao GL, revertendo 1€ da venda para a Associação.
Apresentação do Livro ‘O Cão da Serra da Estrela’, no dia 10 de Dezembro, em
Manteigas. Da autoria de Jerónimo Augusto, este livro pretende dar a conhecer uma das raças
de cães de gado nacionais, o Cão da Serra da Estrela. O GRUPO LOBO foi convidado a estar
presente nesta cerimónia dado o seu envolvimento com os criadores e associações de Cães
desta raça, e por todo o trabalho desenvolvido para a recuperação da mesma.

Por fim, contam-se
nomeadamente:

outras

participações

em

acções

de

carácter

técnico/científico,

Conferência ‘Biologia e Conservação’, no dia 7 de Janeiro, Évora. O GRUPO LOBO foi
convidado pela Universidade de Évora a participar na Conferência "Biologia e Conservação", com
uma comunicação oral “A conservação do lobo ibérico em Portugal – res none verba” sobre os
projectos de conservação da natureza da Associação.
Palestra sobre Impacto Ambiental, no dia 19 de Janeiro, Universidade Lusófona de
Lisboa. O GRUPO LOBO foi convidado a realizar uma comunicação oral destinada,
essencialmente, a alunos universitários do curso de Biologia, no âmbito da disciplina de Impacte
Ambiental. A comunicação teve como objectivo dar a conhecer a Avaliação do Impacto Ambiental
no Lobo, decorrente da implementação de diversos projectos, como parques eólicos, rodovias,
barragens.
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Reunião Anual do Grupo de Conservação – Associação Ibérica de Zoos e Aquários
(AIZA), de 17 a 19 de Fevereiro, no Parque Biológico de Gaia. Esta reunião teve como objectivo
discutir assuntos relacionados com a gestão de aquários e zoos, bem como a importância destes
locais na conservação das espécies.
I Congresso Internacional do Cão da Serra da Estrela, dias 30 de Abril e 1 de Maio,
na Serra da Estrela (Covilhã). Organizado pela Associação Portuguesa do Cão da Serra da
Estrela em parceria com outras entidades, este congresso pretendeu criar um momento de
reflexão e debate da História do Cão da Serra da Estrela e ainda reunir esforços na procura de
condições para uma afirmação cada vez maior da Raça em Portugal e no estrangeiro. Entre as
diversas Associações e Clubes, nacionais e internacionais (como França, Inglaterra, Holanda,
Suécia, Finlândia, Estados Unidos da América), o GRUPO LOBO também marcou a sua
presença com uma comunicação oral intitulada “O Cão da Serra da Estrela: Aspectos
Funcionais”, com apresentação do Programa Cão de Gado, dos objectivos, metodologia e dos
principais resultados e impactos, com particular destaque para os dados referentes aos
exemplares da raça Cão Serra da Estrela.
8º Encontro Regional de Educação Ambiental (EREAA), nos dias 30 de Junho e 1 de
Julho, em Monchique (Algarve). A ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e
Ambiental do Algarve promove anualmente o EREAA, que envolve a participação de dezenas de
professores, estudantes, técnicos de educação ambiental, técnicos de autarquias e de outras
entidades regionais. A edição do presente ano, alusiva ao tema “Serras e Montanhas – Relevos
de História, Cultura e Aprendizagem”, procurou divulgar trabalhos e projectos inovadores de
referência, de cariz científico e na área da educação ambiental e educação para o
desenvolvimento sustentável. O GRUPO LOBO foi convidado a realizar uma comunicação oral,
intitulada “Aprender em comum – os pastores e a conservação do lobo”, que mostrou a
importância da partilha de informação entre a comunidade científica e a comunidade rural.
IV Congresso da Ordem Biológos, nos dias 13, 14 e 15 de Outubro, na Universidade
dos Açores, Ponta Delgada. O GRUPO LOBO foi convidado pela Ordem dos Biólogos a participar
no IV Congresso, com uma comunicação oral “O lobo ibérico: compreender o passado e estudar
o presente para preservar o futuro”, integrada no Painel Biologia Ambiental e Conservação.
1º Seminário de ‘Biodiversidade das Terras de Aguiar’, nos dias 14 e 15 de Outubro,
em Vila Pouca de Aguiar. Organizado pela empresa municipal VitAguiar, este seminário centrouse no conhecimento da biodiversidade na região de Vila Pouca de Aguiar, conhecer os estudos
que estão a ser desenvolvidos na região e os principais interlocutores. Em resultado do trabalho
que tem desenvolvido, o GRUPO LOBO foi convidado a realizar uma comunicação oral para dar
a conhecer a situação do lobo na região.
X Congreso de la SECEM, de 3 a 6 de Dezembro, em Fuengirola (Málaga, Espanha). O
congresso reuniu diversos especialistas e técnicos que colaboram em projectos de conservação
e gestão dos mamíferos ibéricos, divulgando desta forma os principais resultados das suas
pesquisas. Os técnicos do GRUPO LOBO participaram com comunicações orais e posters,
apresentando os resultados dos estudos de lobo em Portugal, bem como sobre o Programa Cão
de Gado.
Seminário ‘Voluntariado Ambiental em Portugal’, no dia 7 de Dezembro, no Auditório
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Alfragide. No âmbito das comemorações do Ano
Europeu do Voluntariado, a APA organizou este seminário com o objectivo de partilhar
experiências de Voluntariado Ambiental desenvolvidas, quer pelas ONGA- organizações nãogovernamentais de ambiente ou por empresas, quer pela administração local. O GRUPO LOBO
foi convidado a apresentar os resultados da sua experiência, tendo sido realizada uma
apresentação intitulada ‘O Voluntariado na Conservação do Lobo’.
Reunião Técnica de Trabalho ‘O Lobo a Sul do Douro – conhecimento actual e
perspectivas futuras’, no dia 14 de Dezembro, Gouveia. Organizado pelo Instituto da
Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema
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Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – DGACCAA, Associação de Conservação
do Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI), Associação ALDEIA e GRUPO LOBO, esta reunião teve
como objectivo reunir responsáveis e técnicos pelo estudo e monitorização do lobo a Sul do rio
Douro de forma a darem o seu contributo e partilharem opiniões sobre os resultados obtidos no
decurso dos seus trabalhos.
I Congresso de Medicina do Comportamento e Bem-Estar Animal, nos dias 17 e 18
de Dezembro, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. Organizado
pela PSIANIMAL - Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-estar Animal
este congresso pretendeu abordar diversas áreas de comportamento e bem-estar em animais de
companhia, produção, selvagens e laboratório. O GRUPO LOBO foi convidado a apresentar uma
comunicação sobre o Comportamento e Bem-Estar do Lobo Ibérico.

1.4 Recursos Pedagógicos
Criação do Museu do lobo ibérico
Em 2011, o GRUPO LOBO procedeu ao registo do nome e logotipo do Museu do Lobo Ibérico,
junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Apesar de terem sido iniciados
contactos para a apresentação do projecto, ainda não foi possível definir um local para o
arranque deste Museu.

Exposição itinerante “Um Uivo sobre a Sobrevivência”
Quanto aos materiais de divulgação do GRUPO LOBO de que é exemplo a exposição itinerante
intitulada 'Um Uivo pela Sobrevivência', salientamos a sua requisição ao longo do ano por várias
entidades. De salientar, a solicitação da mesma pela Junta Regional do Algarve do CNE – Corpo
Nacional de Escutas. O pedido prendeu-se com a comemoração do ‘Dia do Lobito’, organizado
pelo Departamento Regional da I Secção para escutas entre os 6 e os 10 anos de idade,
reunindo cerca de 430 elementos. O evento teve como mote “O Lobo Ibérico” e como lema “O
lobo vamos conhecer… e na amizade crescer!!!”, procurando sensibilizar os participantes para a
urgência da preservação desta espécie. O GRUPO LOBO cedeu ainda o filme “À Descoberta do
Lobo Ibérico”.
O folheto sobre o GRUPO LOBO não foi disponibilizado em 2011, como estava previsto, por
indisponibilidade do designer que o está a elaborar.

1.5 Comunicação Social
Em Portugal
O GRUPO LOBO foi abordado pela comunicação social, ao longo do ano de 2011, no sentido de
divulgar as actividades da associação e, sobretudo, a situação do lobo no país. Muitas destas
notícias deveram-se à atribuição do segundo lugar do Prémio Terre de Femmes, organizado
pela Fundação Yves Rocher, a uma investigadora do GRUPO LOBO, Sílvia Ribeiro, sobre o
Programa Cão de Gado (ver 3.6.)
Na Imprensa escrita foram publicados diversos artigos, sendo de destacar o Jornal de Notícias,
Diário de Notícias, Revista Notícias Magazine, entre outros jornais nacionais e regionais.
Especial destaque vai para os artigos ‘Guardadores de Rebanhos’ publicado na Revista
Notícias Magazine a 16 de Janeiro; ‘Programa Cães de Gado Ajuda a Preservar o Lobo’
publicado no Jornal de Notícias a 1 de Fevereiro; ‘Não é fácil ver um lobo’, publicado no Diário
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de Notícias a 12 de Março, na rubrica Dois Cafés e a Conta; ‘Lobo ibérico’ (capa de revista),
publicado na revista QUERO SABER, no mês de Junho; ‘Wolves in Portugal’ publicado na
revista Hey Portugal em Abril - publicação trimestral dirigida à comunidade inglesa residente no
Centro de Portugal; ‘O lobo’ publicado em Dezembro na revista Pais & Filhos, rubrica ‘À
descoberta dos bichos’, entre muitos outros. De salientar ainda, uma reportagem da Agência
Lusa realizada com o Presidente do GRUPO LOBO, Francisco Petrucci-Fonseca no CRLI, que
pretendeu divulgar a causa da Associação, apelando para a campanha de adopções especial
Natal. Esta reportagem foi difundida pelos vários jornais nacionais e regionais, bem como em
diversos blogues.
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, a Editora Zero a Oito em parceria com
o jornal Expresso lançaram o Guia EXPRESSO MAIS NOVOS, a 27 de Maio. Este guia teve
como objectivo compilar e dar a conhecer locais de interesse do país, juntando pais e filhos num
agradável passeio em harmonia com a natureza. O GRUPO LOBO disponibilizou vales oferta de
entrada no CRLI, para a categoria juvenil, com um desconto de 50% no valor da entrada.
Em Dezembro, o GRUPO LOBO foi também divulgado na Revista HAPPY, no artigo “Agenda
Júnior”, mais uma vez com a sugestão, para os mais novos, de uma visita ao CRLI, com a oferta
de 20% de desconto na entrada.

Na Televisão, salientamos a gravação do ‘Programa 50 Graus’ da RTP2, no Centro de
Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI), a 7 de Setembro; e a reportagem do programa
‘Naturalmente’ da MafraTV.net, a 12 de Setembro.

No Estrangeiro
Salienta-se a divulgação do GRUPO LOBO no portal ambiental da Agência de Notícias
espanhola, EFE – EFEverde, e ainda no portal da Reteurs, com a realização de uma reportagem
fotográfica de Rafael Marchante.
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2. CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO IBÉRICO
2.1 Os lobos do CRLI
No que se refere aos lobos residentes no CRLI, há a reportar a morte de 5 lobos.
O lobo Douro, nascido no CRLI em 1995, foi encontrado morto a 5 de Janeiro. Os resultados da
necrópsia efectuada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa
indicaram como causa de morte nefrite intersticial crónica e broncopneumonia bilateral
resultantes da avançada idade do animal.
A loba Kali, de 15 anos de idade, proveniente do Safari Vergel Park, em Espanha, morreu no dia
14 de Julho. A necrópsia, efectuada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
Técnica de Lisboa, revelou como causa de morte insuficiência renal, condição relacionada com a
idade avançada desta loba.
O lobo Olmo, nascido no CRLI em 1999, morreu no dia 18 de Novembro. A necrópsia foi
efectuada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, no entanto
não foi possível determinar a causa de morte.
O lobo Fagus, de 13 anos de idade, foi eutanasiado no dia 29 de Agosto, pelo Médico Veterinário
do Grupo Lobo, Dr. Nuno Marques Pereira. A eutanásia foi efectuada devido à degradação
notória do estado de saúde e bem-estar do Fagus. Este lobo deixou de andar e de comer no
início de Agosto. O corpo foi necropsiado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
Técnica de Lisboa.
O lobo Prado, nascido no CRLI em 1996, foi encontrado sem vida no seu cercado no dia 7 de
Dezembro. A necrópsia, efectuada na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
Técnica de Lisboa, indicou como causa de morte nefrite intersticial crónica, cardiomiopatia
ventricular e atrial direitas e carcinoma da glândulas apócrinas, situações decorrentes da
avançada idade do Prado.
No final do ano de 2011, encontravam-se no CRLI 7 lobos sob a responsabilidade do GRUPO
LOBO.

2.2 Gestão e divulgação do CRLI
Numa perspectiva integrada de gestão e divulgação das actividades do CRLI, foram realizadas
as seguintes acções:

2.2.1

Manutenção dos cercados e das áreas envolventes

Foram efectuadas as limpezas anuais no interior e perímetro exterior dos cercados e áreas
envolventes, mecânica e manualmente, com corta-mato e em alguns locais foi utilizada uma
fresa. Realizaram-se os devidos trabalhos de manutenção das pequenas árvores plantadas nos
anos anteriores e foram plantadas algumas árvores da flora portuguesa na área envolvente.

2.2.2

Aquisição de equipamento para as infra-estruturas existentes

Procedeu-se à manutenção exterior do Centro de Recepção e foram terminadas as obras na
casa de banho/ balneário de apoio aos voluntários.
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2.2.3

Continuação do Programa de Visitas

Com o início do ano lectivo 2011/2012 foi enviada uma mensagem via correio electrónico às
escolas dos diferentes graus de ensino, de todo o país, convidando-as a visitar o CRLI. Este ano,
o convite para visitar o CRLI foi estendido aos agrupamentos de escuteiros – Corpo Nacional de
Escutas e Associação de Escoteiros Portugueses nacionais. O Centro foi visitado por 33 grupos
escolares, 22 IPSS’s e 16 agrupamentos de escuteiros, tendo sido contabilizado um total de 4290
visitantes, onde se incluem o público em geral.

2.2.4

Continuação do Programa de Adopção

O Programa de Adopções manteve a sua actividade semelhante aos anos anteriores, tendo em
2011 como resultados 84 novas adopções e 123 renovações, para um total de 207. À
semelhança do ano anterior foi feito um apelo, através de correio electrónico, no portal do
GRUPO LOBO e nas redes sociais, para a realização da adopção de um lobo residente no CRLI
no dia do Animal.

2.2.5

Continuação do Programa de Voluntariado

De entre as actividades desenvolvidas conta-se a limpeza de mato, recepção de visitantes,
alimentação e observação dos lobos. O CRLI recebeu 71 voluntários, dos quais 37 portugueses e
34 de nacionalidade estrangeira. As principais formas de obtenção de informação sobre o
Programa de Voluntariado a nível internacional continuam a ser através do portal do Grupo Lobo
e dos operadores ‘Ecovolunteers’, ‘Global Spirit’ e ‘Go-Eco’. Recentemente, a parceria
estabelecida com o operador 'Cybelle Planète' teve também um impacto positivo para a
divulgação do mesmo e, consequentemente, na sua adesão. A nível nacional, a par dos pedidos
que chegam por contacto directo com a associação, contabilizam-se 6 pedidos via bolsas de
voluntariado do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, Instituto Português da
Juventude e CGD-Entre Ajuda (onde nos encontramos inseridos como entidade acolhedora
desde 2007).

2.2.6

Programa ‘Jovem para as Florestas’

Tal como nos anos anteriores, o GRUPO LOBO aderiu ao programa de voluntariado do Instituto
Português da Juventude ‘Jovem para as Florestas’, tendo recebido oito jovens oriundos
sobretudo da região de Lisboa e Vale do Tejo. Sendo objectivo principal deste programa a
prevenção a incêndios florestais, os jovens voluntários tiveram como tarefas principais a
observação e vigilância do CRLI e a limpeza e manutenção da área envolvente.

2.2.7

Outras actividades

Caminhada Nocturna ‘Descubra o Mundo Nocturno do Lobo…’, actividade
desenvolvida sazonalmente. À semelhança dos anos anteriores, foram divulgadas três acções,
para os dias 19 de Março, 25 de Junho e 1 de Outubro. Apenas foi realizada a última acção, com
20 participantes. As outras duas não tiveram o número mínimo de inscrições para a sua
realização. Os participantes tiveram a oportunidade de realizar um percurso pelos trilhos do CRLI
e desfrutar dos sons e cheiros presentes na estação do ano em que se encontravam. As
inscrições foram limitadas a 20 participantes.
‘Pôr-do-Sol com Lobos’, dia 13 de Fevereiro. Esta actividade teve como objectivo dar a
oportunidade aos visitantes de celebrarem o Dia de S. Valentim no CRLI. A visita foi realizada ao
final do dia, sendo abordados temas mais específicos na temática da reprodução do lobo. No
final da visita foi realizado um sorteio que tinha como prémio a adopção de um lobo. A visita,
limitada a um máximo de 24 participantes, contou com a presença de 19 pessoas.
Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema
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‘Lobos e Lua’, nos dias 19 de Fevereiro e 10 de Dezembro. Esta actividade foi lançada
no final deste ano e é realizada em noites de lua cheia. A primeira acção consistiu numa palestra
sobre os mitos relacionados com o lobo, e na segunda acção foi realizada uma tertúlia,
relacionada com a literatura tradicional sobre esta espécie. Em ambos as actividades foi
realizada uma visita guiada ao CRLI. As inscrições foram limitadas a 20 participantes, tendo
estado presentes 21 e 8 participantes em cada uma das acções, respectivamente.
Dia Mundial da Árvore e da Floresta ‘Uma Árvore… uma Vida”, dia 20 de Março, no
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. A actividade consistiu numa visita guiada ao CRLI, e no
final foi realizada a plantação de algumas árvores da nossa flora, como sobreiros, carvalhos,
azinheiras. As inscrições foram limitadas a 20 participantes, tendo estado presentes na acção 13
pessoas.
Exposição fotográfica ‘CÂOstelação’, de 20 de Novembro de 2011 a 18 de Fevereiro
de 2012. Da autoria de Carlos Pimental e Canil d’Apetratínia, esta exposição contou com o apoio
do GRUPO LOBO. A apresentação da CÃOstelação no CRLI teve como objectivo divulgar junto
do público, o Cão da Serra da Estrela, uma das raças nacionais mais antigas e que tem um papel
bastante importante na conservação do lobo ibérico.
No decorrer de 2011, foram feitas tentativas para implementação de novas actividades, como por
exemplo:


Atelier de Construção de Fantoches;



Atelier de Expressão Musical;



Ciclo de Artes Decorativas;



Peddy-paper ‘Exploradores da Terra’, inserido no evento ‘Pé na Terra’ organizado pelo
Biodiversity 4all;



Dinâmica de Riso “Pais e Filhos”;



Sessão de Contos – ‘Era uma vez…’, com a convidada Luísa Ducla Soares.

As actividades propostas, não foram realizadas por falta de um número mínimo de participantes.

2.2 Revalorização do CRLI
No âmbito da Revalorização do Trilho Interpretativo do CRLI foram continuados os pedidos de
apoio, e os contactos para o estabelecimento de parcerias que possibilitem a viabilização do
projecto.
Face ao cenário económico do país, a receptividade para a realização deste projecto tem sido
fraca, pelo que o GRUPO LOBO irá continuar a procura de outros apoios, nomeadamente
internacionais.
Das entidades contactadas apenas o Gabinete de Arquitectura LOBO VALENTE, tem continuado
a apoiar este projecto, estando a desenhar algumas das estruturas que irão integrar o percurso,
de forma a o GRUPO LOBO poder incluir nos seus pedidos de apoio um pequeno projecto que
permita aos potenciais futuros parceiros, visualizar o mesmo.

Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema

14

Relatório de Actividades 2011

3. ACTIVIDADE CIENTÍFICA
À semelhança dos anos transactos, em 2011, o GRUPO LOBO participou, desenvolveu e apoiou
vários projectos de índole técnico-científica.
Os resultados obtidos foram sempre que possível apresentados em reuniões e congressos
científicos (nacionais e internacionais), assim como sob a forma de relatórios técnicos e
publicações em revistas de carácter científico e de divulgação.

3.1 Projectos terminados


‘Plano de Monitorização do Lobo na área dos projectos eólicos das Serras de
Montemuro, Freita, Arada e Leomil’ – ICETA/UP-CIBIO e ACHLI (2007/2011)



‘Monitorização da população lupina na área do Parque Eólico do Negrelo-Guilhardo’ –
Eólica de Montenegrelo, SA (2008-2011)



‘Plano de Monitorização do lobo na área das alcateias da Lapa e Trancoso’ – ICETA/UPCIBIO e ACHLI (2010/2011)



‘Monitorização do Lobo na envolvente do Traçado IC5 Mogadouro’ – Miranda do Douro
AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A (2010/2011)



‘Monitorização do lobo na envolvente do Parque Eólico de Torre de Moncorvo’ –
ECOSSISTEMA, Lda. (2010/2011)

3.2 Projectos em Curso


‘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)

3.3 Participação em encontros técnico-científicos


Assessing ecological responses of wolves to wind power plants in Portugal:
methodological constrains and conservation implications. Conference on Wind energy
and Wildlife impacts. Trondheim, Norway, 2-5 May 2011. Comunicação oral. Francisco
Álvares, Helena Rio-Maior, Sara Roque, Mónia Nakamura, Duarte Cadete, Sara Pinto &
Francisco Petrucci-Fonseca
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Estudo e Conservação do Lobo na região raiana. II Congresso Associação Rio Vivo, em
São Pedro do Rio Seco a 7 de Agosto. Comunicação oral. Duarte Cadete.



O lobo no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Estudo, distribuição e conservação. 1º
Seminário ‘Biodiversidade das Terras de Aguiar. 14 de Outubro de 2011, Vila Pouca de
Aguiar. Comunicação oral. Gonçalo Ferrão da Costa



Implicaciones biológicas de la depredación del lobo (Canis lupus) al sur del Río Duero en
Portugal: análisis exploratório de las estadísticas oficiales de los ataques. 3 a 5 de
Dezembro. X Congreso de la SECEM. Fuengirola (Málaga, Espanha). Poster. João
Miguel Bernardo, Sara Roque, Ana Sofia Pedro, Francisco Petrucci-Fonseca y Francisco
Álvares



Los Mastines y La Conservación de los Predadores Amenazados. 3 a 5 de Dezembro. X
Congreso de la SECEM. Fuengirola (Málaga, Espanha). Poster Silvia Ribeiro & Francisco
Petrucci-Fonseca



El lobo (Canis lupus) al sur del río Duero en Portugal: nuevos avances en el seguimento
y conservación de una población amenazada. 4 de Dezembro, X Congreso de la
SECEM. Fuengirola (Málaga, Espanha). Comunicação oral. Sara Roque, Raquel
Godinho, Francisco Petrucci-Fonseca, Gonçalo Brotas & Francisco Álvares



Actualização dos dados de presença de lobo na região fronteiriça a Sul do Douro e
Jarmelo. Reunião de Trabalho ‘O lobo a Sul do Douro – conhecimento actual e
perspectivas futuras’ organizada por ICNB, ACHLI, ALDEIA e GRUPO LOBO, em
Gouveia a 14 de Dezembro. Comunicação oral. Duarte Cadete.



O Programa Cão de Gado: Principais Resultados. Reunião de Trabalho ‘O lobo a Sul do
Douro – conhecimento actual e perspectivas futuras’ organizada por ICNB, ACHLI,
ALDEIA e GRUPO LOBO, em Gouveia a 14 de Dezembro. Comunicação oral. Silvia
Ribeiro



Situação populacional do lobo a Sul do Douro. Reunião de Trabalho ‘O lobo a Sul do
Douro – conhecimento actual e perspectivas futuras’ organizada por ICNB, ACHLI,
ALDEIA e GRUPO LOBO, em Gouveia a 14 de Dezembro. Comunicação oral. Sara
Roque

3.4 Apoio a actividades Curriculares e Extra curriculares
Em 2011, o GRUPO LOBO acolheu e apoiou 3 estudantes do ensino profissional, através da
empresa Ambiagro – Consultadoria, Formação e Serviços, Lda. O objectivo dos estágios
prendeu-se com o desenvolvimento de competências técnicas na área dos recursos florestais e
ambientais, nomeadamente na parte prática da aprendizagem dos alunos. Os trabalhos foram
desenvolvidos no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, onde os jovens desempenharam
actividades relacionadas com a limpeza e manutenção da área envolvente e também no apoio à
distribuição da alimentação dos lobos.
O GRUPO LOBO recebeu ainda alunos do Ensino Superior, de Universidades Nacionais e
Internacionais, com o intuito de realizarem as suas teses de mestrado e estágios de curta
duração sobre o estudo da biologia e ecologia do lobo ibérico, nomeadamente:


2 alunas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, para realização de teses
de mestrado no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico – “Enriquecimento Ambiental
num Núcleo Cativo de Lobo Ibérico” e “Comportamento do Lobo Ibérico em Cativeiro impacto dos visitantes e educação ambiental”;
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2 alunas da Universidade de Sevilha (Espanha), para a realização de estágios no âmbito
do Programa ERASMUS – “Monitorização da população lupina no Centro de Portugal” e
“Impacto dos parques eólicos na população lupina no Norte de Portugal”;



1 aluna da Universidade de Fachhochschule Eberswalde (Alemanha), para a realização
de um estágio também no âmbito do Programa ERASMUS – “Uso de Câmaras
Fotográficas na Monitorização de vertebrados Terrestres”.

Estes estágios possibilitaram às alunas uma aprendizagem relativamente às técnicas e métodos
utilizados no trabalho de campo para estudo do lobo, e ainda, conhecer a área de distribuição
deste carnívoro no território nacional.
No âmbito do projecto final do Curso Geral de Audiovisuais da Restart – Instituto de Criatividade,
Artes e Novas Tecnologias, os alunos Gonçalo Ferrão da Costa, Raquel França, Pedro Silva e
Débora Moreira, criaram um vídeo institucional sobre o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico
(CRLI) que está a ser divulgado na página do GRUPO LOBO e nas redes sociais da associação.

3.5 Prémios & Menções
A investigadora do Grupo Lobo, Sílvia Ribeiro foi galardoada com o 2º lugar do Prémio Terre de
Femmes, proposto pela Fundação Yves Rocher, que tem como principal objectivo premiar
mulheres empreendedoras na área do ambiente e que tenham desenvolvido projectos que
contribuam para a sustentabilidade ambiental. O Prémio organizado em 15 países, incluindo
Portugal, homenageia as mulheres eco-cidadãs na Europa. A candidatura apresentada pela
bióloga Sílvia Ribeiro teve por base o Programa Cão de Gado, iniciado em 1996 pelo Grupo
Lobo. Esta linha de actuação tem por objectivo fomentar a utilização de métodos de protecção do
gado, socialmente aceites e ambientalmente sustentáveis, que permitam a redução dos prejuízos
causados pelos lobos nos animais domésticos e, desta forma, o aumento da tolerância das
comunidades rurais para a presença deste predador ameaçado.
A Cerimónia de entrega do Prémio Terre de Femmes realizou-se no dia 22 de Fevereiro, na
Tapada da Ajuda em Lisboa, e contou com a presença das premiadas, dos seus convidados, e
claro, dos elementos do júri: Susana Fonseca, representante da Quercus, Professora Doutora
Luísa Schmidt, Vice-Presidente do ICNB e Eng.º Mário Grácio, da APA. Também estiveram
presentes no evento os elementos da Yves Rocher – Portugal e membros da comunicação
social.
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4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ASSOCIATIVA
Nesta área, que abrange a gestão geral do GRUPO LOBO, será de destacar a prossecução de
acções de projecção da associação de acordo com a sua área de actuação.
Para o efeito há a considerar os meios e mecanismos desenvolvidos e seu relacionamento com a
sociedade civil, no geral, e associados, em particular.

4.1 Associados do GRUPO LOBO
Durante o ano 2011 verificaram-se 17 novas inscrições no GRUPO LOBO, nomeadamente 13
como associados efectivos e 4 como associados juvenis.
Em termos de regularização de quotas foram 58 sócios os que a efectuaram em 2011, o que
corresponde apenas a 1,3% do total de associados pagantes.
No final do ano o número total de sócios do GRUPO LOBO era de 1.353 (nomeadamente: 1.249
sócios efectivos; 63 sócios juvenis; 37 sócios vitalícios e 4 sócios honorários).

4.2 Comunicação e imagem
Numa sociedade cada vez mais exigente, a comunicação e imagem de uma entidade assumem,
actualmente, uma importância significativa. Deste modo, o GRUPO LOBO continua a dirigir
especial atenção a esta ferramenta, que tem sido crucial na divulgação e partilha de informação
entre a associação, os associados, os pais adoptivos e os apoiantes.
O correio electrónico continua a ser um dos meios facilitadores de informação, sendo
actualizado regularmente.
Relativamente ao portal do GRUPO LOBO, destaca-se a actualização constante da informação
disponibilizada. De salientar, que a tradução do portal para língua inglesa foi iniciada no final do
ano, estando prevista a sua conclusão durante o ano de 2012.
As redes sociais Twitter e Facebook continuam a ser um dos maiores instrumentos de
divulgação das actividades do GRUPO LOBO. De evidenciar que a interacção com os fãs tem
sido crescente, permitindo uma maior e melhor comunicação das actividades da associação. Até
ao final de 2011 a rede social Facebook contava com cerca de 13.000 fãs e o Twitter com cerca
de 150 seguidores.

4.3 Recursos Humanos
No que respeita aos recursos humanos, há a registar em 2011 uma rescisão de contrato de um
funcionário em posto de trabalho no CRLI, o que significou a diminuição de 4 para 3 do número
de efectivos do quadro de pessoal do GRUPO LOBO.
No âmbito do Programa de Estágios Profissionais do Instituto Emprego e Formação Profissional
(IEFP), há a referir o término de 4 e o começo e 1 novo estágio profissional.
Quanto à atribuição de bolsas de investigação, de acordo com o Regulamento da Formação
Avançada e Qualificação de Recursos Humanos do GRUPO LOBO, registou-se a atribuição de 8
Bolsas de Investigação Científica.
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4.4 Parcerias institucionais
No âmbito das actividades do GRUPO LOBO, em particular no Centro de Recuperação do Lobo
Ibérico, foi dada continuidade às parcerias já existentes:
Maritz Marketing, Lda. – “A Vida É Bela” – com a continuação das experiências “Adopte um
lobo ibérico”, “Um dia com os lobos” e “1ª Aventura” (pacote exclusivo para crianças inserido nos
presentes temáticos);
Sítios, Serviços de Informação Turística, S.A. – “Coolgift” – parceria iniciada no final do ano,
com a experiência “O meu amigo lobo” inserida nos packs Júnior;
Creative Minds – “Viver e Sentir Portugal” – oferta de um desconto de 30% no valor da
entrada no CRLI aos visitantes que possuam o cartão prestígio Viver e Sentir Portugal;
Vale Verdejante – empresa de animação turística que organiza visitas guiadas a vários locais da
região de Mafra;
Ciência Divertida – empresa que desenvolve programas educativos nas áreas do conhecimento
científico, social e ambiental. Durante este último ano foram elaboradas as actividades que
entrarão em vigor no próximo ano lectivo 2010/2011;
Revista LOUD! – líder do mercado jornalístico do metal português. Esta parceria possibilita ao
GRUPO LOBO a inserção de publicidade, nas suas edições mensais, para a causa da
conservação do lobo ibérico;
Sociedade Agrícola Quinta da Ribeirinha, Lda. – apoio nos eventos realizados pelo GRUPO
LOBO, e ainda, com a disponibilização de informação sobre a Associação nos rótulos das
garrafas de vinho. Por razões que nos são alheias esta última situação ainda não se concretizou.

No decorrer do ano de 2011, foram ainda estabelecidas novas parcerias, nomeadamente:
Aid Nature.org – associação sem fins lucrativos que tem como missão a conservação da vida
selvagem através da divulgação do estado de preservação dos ambientes selvagens, da
elaboração de inventários e de mapeamento da biodiversidade, e da formação de estruturas a
nível local de conservação efectiva dos habitats naturais. A associação está a desenvolver um
projecto baseado na produção de uma série de pequenos documentários vídeo em alta definição
acerca das principais espécies ameaçadas da Península Ibérica, entre elas o lobo ibérico. Assim,
a aidnature.org contactou o GRUPO LOBO no sentido de acompanhar, por alguns dias, os
técnicos de campo e os técnicos do CRLI para recolher imagens dos esforços e projectos
desenvolvidos pelo GL para a conservação do lobo em Portugal.
Câmara Municipal de Mafra – apoio na divulgação das actividades desenvolvidas no Centro de
Recuperação do Lobo Ibérico;
CANON Portugal – no âmbito da responsabilidade corporativa da empresa, a CANON Portugal
apoia o GRUPO LOBO através da impressão de fotografias e outro material similar, para a
divulgação das actividades do GRUPO LOBO, nomeadamente no CRLI;
Fundação Lapa do Lobo – esta Fundação sita em Lapa do Lobo (concelho de Nelas), contactou
o GRUPO LOBO com o propósito de criar uma parceria que promova a divulgação do lobo
naquela região, através de variadas formas que se encontram em análise;
Lobo Valente – Gabinete de Arquitectura – apoio na elaboração do Trilho Interpretativo do
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico;
Naturea Petfoods – empresa que comercializa comida para cães e gatos. Esta empresa
introduziu no mercado um novo conceito de ração para estes animais: ‘ração sem cereal’. Uma
vez que o ancestral do cão é o lobo, os criadores da marca Naturea Petfoods consideram que a
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alimentação destes dois animais deve apresentar semelhanças. Assim, e para darem a conhecer
aos seus clientes a sua marca, a Naturea Petfoods criou um vídeo institucional, onde aparecem
imagens de lobo ibérico, capturadas no CRLI. A empresa considera de extrema importância
associar-se ao GRUPO LOBO de forma a apoiar e divulgar a importância de conservação do lobo
ibérico. Até ao momento, os colaboradores da Naturea realizaram uma visita ao CRLI, e criaram
uma T-shirt cuja venda reverte 1€ para a conservação do lobo. As pessoas que adquirirem a Tshirt recebem ainda um vale oferta para visitar o CRLI. A empresa pretende continuar este e
outros projectos no decurso do próximo ano;
OPTIMUS – apoio nos projectos de monitorização do lobo a sul do rio Douro;
Simple Red, Lda. – empresa de vestuário que vai lançar uma marca de calçado designada por
WOLF. Deste modo, a empresa convidou o GRUPO LOBO para estabelecer uma parceria. O
objectivo, será associar a venda desta marca de calçado à causa de conservação do lobo em
Portugal, revertendo uma parte da venda para o GL. No presente está a ser elaborado o
protocolo da parceria, onde serão definidos os objectivos concretos da parceria, bem como
montantes a reverter para o GL;
SORRI – pequeno atelier de artes e ofícios que produz material artesanal, relacionado com a
natureza, como pregadeiras, porta-chaves, etc. A parceria estabelecida com este atelier consiste
na produção de material sobre o lobo para venda na loja do CRLI.
Tipografia Lobão – apoio na impressão de materiais de divulgação do GRUPO LOBO;
Wild Spirit – empresa de organização e produção de eventos e de Gestão Artística. Para além
destes projectos a empresa pretende lançar na sua plataforma on-line duas revistas, uma
direccionada ao público em geral, e outra mais direccionada a especialistas de determinadas
áreas (desde a arquitectura, medicina, música). Neste sentido, os responsáveis contactaram o
GL com o objectivo de divulgarem a Associação nas suas revistas.

4.5 Associações que o GL integra
AIZA – Associação Ibérica de Zoos e Aquários
APZA – Associação Portuguesa de Zoos e Aquários
CCCL – Clube do Cão de Castro Laboreiro
LPDA – Liga Portuguesa dos Direitos do Animal
Florest – Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura
WSPA – World Society for the Protection of Animals

4.6 Apoios
No decorrer do ano de 2011, destaca-se o apoio monetário efectuado por várias empresas, como
a FIX Promo, Lda., Montes de Encanto, assim como particulares com o qual foi possível reforçar
o apoio logístico às actividades desenvolvidas. De salientar ainda o apoio institucional da BDO
bdc & Associados (Sociedade de Revisores Oficiais de Contas), CANON Portugal, Rogério
Rodrigues, Lda., GTO 2000, SIPCAM, Truques & Ideias Design.
O GRUPO LOBO estabeleceu um protocolo com a Fundação Eng.º Belmiro de Azevedo,
nomeadamente através dos hipermercados Modelo e Continente de Mafra, no sentido de
disponibilizarem as sobras de carne para os lobos residentes no CRLI.
O GRUPO LOBO expressa ainda especial reconhecimento ao designer gráfico João Leal
(empresa Subsolo) pela elaboração de layouts para a revista LOUD!; à designer Susana Mendes
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pela elaboração do logotipo do Museu do Lobo Ibérico e ao designer gráfico Elvino Oliveira pela
preparação de um novo folheto sobre o GRUPO LOBO. E claro, a todos os voluntários,
nomeadamente os que têm auxiliado nas tarefas do CRLI. Especial agradecimento ainda, ao
funcionário do GL Virgílio Santos e ao voluntário Paulo (Ericeira) pela oferta de duas arcas
congeladoras.

4.7 Estatuto de Utilidade Pública
Tal como se propôs em 2010, o GRUPO LOBO apresentou formalmente o seu pedido de
Estatuto de Utilidade Pública à Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros,
durante o mês de Outubro. O processo encontra-se em análise, tendo sido já, posteriormente ao
pedido, entregues documentos solicitados por esta instituição.
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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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