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Ponto da Situação
do Projeto Life Med-Wolf
Os responsáveis portugueses e italianos do Projeto estiveram no Instituto
Politécnico da Guarda.

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 penúltima semana de Maio, esteve em Portugal uma missão de
monitorização, para avaliar os avanços do Projeto no nosso País. Esta equipa
internacional agregou representantes de todos os nossos parceiros italianos – de
entidades universitárias a importantes organizações de agricultores e criadores
pecuários. Sendo ainda acompanhada pelos monitores da Comissão Europeia, com a
missão de verificar o estado e a conformidade das ações já levadas a cabo. Na
Conferência de Imprensa foram passadas em revista as mais significativas medidas
concretas.
Entre estas, contam-se 27 cães de gado já entregues – sem custos e incluindo cuidados
veterinários e alimentação; cerca de 30 vedações fixas instaladas; aulas e apresentações
envolvendo mais de 1.000 alunos, da primária à universidade; sessões de formação na
deteção de venenos, com profissionais do SEPNA e do ICNF; experiências-piloto de
Ecoturismo; inúmeras reuniões com criadores de gado, autarcas, caçadores e outros
grupos.
Este é apenas o lado mais visível do Projeto; ele inclui também uma vertente científica
que passa pela monitorização da população lupina, recorrendo a ferramentas inovadoras,
como análises forenses e um cão que deteta dejetos de lobo.
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Os programas de Ecoturismo centrado no mundo da pecuária e do lobo foram em
2015 um sucesso assinalável, tendo em vista a adesão e a satisfação dos participantes.
Para este ano, está já previsto a sua continuação, sempre envolvendo as comunidades e
o comércio locais.
Foi 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.
Por fim, assinalamos a publicação de um novo número da revista Carnivore Damage
Prevention News. Este projeto original da Large Carnivore Iniciative for Europe, já
editado entre 2000 e 2005, foi retomado pelo Grupo Lobo no âmbito do Projeto MedWolf, com a mesma filosofia: “facilitar a colaboração entre especialistas e melhorar a
troca de informações entre os projetos de prevenção de prejuízos causados por
carnívoros”. O presente número da revista apresenta um panorama atualizado do esforço
europeu para mitigar os conflitos com o maior carnívoro do continente: o urso. A
revista é dirigida por uma bióloga portuguesa e tem os seus três números mais recentes
disponíveis, de forma gratuita, no site www.medwolf.eu.
Ainda no Instituto Politécnico da Guarda, foi inaugurada a exposição didática
“Conviver com os Grandes Carnívoros – O Desafio e a Oportunidade”, da LCIE,
aberta ao público em geral. Esta é uma antecipação da grande mostra de animais
naturalizados e dos seus habitats que irá ser inaugurada nos próximos meses, no
Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.

Informação suplementar disponível em www.medwolf.eu/, em http://lobo.fc.ul.pt/, ou por
solicitação através do e-mail lifemedwolf@.fc.ul.pt.

Lisboa, 27 de Maio de 2016
A Direcção Nacional do Grupo Lobo
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