CONVITE
Conferência de Imprensa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conferência de Imprensa para apresentação
dos resultados do Projeto Life Med-Wolf
Dia 25, às 14h00, no Auditório do Edifício dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico
da Guarda. Com a presença de responsáveis portugueses e italianos do Projeto LIFE MedWolf.
Desde Setembro de 2012, este Projeto está no terreno, a minimizar os conflitos entre a
presença do lobo-ibérico e as populações locais. As suas áreas de intervenção localizam-se
nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, incluindo o núcleo populacional de lobo a sul
do rio Douro. Na região italiana de Grosseto, onde é hoje vivida uma situação similar, o Projeto
está igualmente em curso.
Durante a semana que se inicia a 23 de Maio, os parceiros italianos e os monitores da
Comissão Europeia vão estar em Portugal, para avaliar os avanços do Projeto no nosso País.
Visitando explorações, falando com os interessados, observando os avanços até agora
registados; e possibilitando uma valiosa partilha de experiências.
Na Conferência de Imprensa serão passadas em revista medidas concretas como a cedência
de cães de gado, a instalação de vedações, as experiências-piloto de ecoturismo, acções e
formação para Vigilantes da Natureza e Agentes do SEPNA, iniciativas didáticas em escolas,
etc.
Será também apresentada pela primeira vez a brochura “O Lobo-Ibérico em Portugal;
situação no Leste da Beira Interior”, um resumo de todos os dados conhecidos sobre este
predador e sobre a sua situação no País e na Região. Incluindo curiosidades, dados úteis e
algumas informações inéditas. Uma importante ferramenta de desmistificação e esclarecimento.
Será inaugurada neste dia a exposição “Conviver com os Grandes Carnívoros – O Desafio e
a Oportunidade”, da Large Carnivore Iniciative for Europe, que ficará patente no Politécnico
da Guarda.

Em caso de dúvidas ou questões, ligue o 217 500 073. Contamos com a sua presença a partir
das 14h00 de dia 25 de Maio, no Instituto Politécnico da Guarda, Edifício dos Serviços
Centrais.
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