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

Conferência de Imprensa para apresentação
do balanço do Projeto Internacional
LIFE MED-WOLF
Dia 3 de Outubro, às 11h30, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência
da Universidade de Lisboa. Com a presença de responsáveis dos organismos
portugueses e italianos envolvidos.
De setembro de 2012 até ao final deste ano, tem estado no terreno uma importante iniciativa
destinada a diminuir o conflito entre as atividades humanas e a presença do lobo, em regiões
rurais onde os hábitos culturais de coexistência se perderam: o Projeto LIFE MED-WOLF –
Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas.
Nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, em Portugal, e na província de Grosseto, em
Itália, foram 4 anos de intensa atividade em várias frentes, da minimização real dos prejuízos
das explorações pecuárias à sensibilização dos mais jovens, passando por inúmeras ações
científicas, de formação técnica e de cooperação internacional.
A apresentação pública do balanço provisório deste projeto transnacional contará com as
presenças da coordenadora internacional do Projeto, Valeria Salvatori (IEA-Itália), do diretor
técnico na comissão científica do projeto, Simone Ricci (IEA-Itália), do coordenador nacional,
Francisco Fonseca-Petrucci (Grupo Lobo-FCUL) e ainda representantes das entidades parceiras
nacionais no projeto.

Aceite igualmente o nosso convite para visitar a exposição “Reis da Europa Selvagem – os
nossos últimos grandes carnívoros”, no mesmo Museu.
Em caso de dúvidas ou questões, ligue o 217 500 073. Contamos com a sua presença a partir
das 11h00 de dia 3 de outubro, na sala Vandelli do Museu Nacional de História Natural e da
Ciência (entrada pela Avenida das Palmeiras), Rua da Escola Politécnica 58, em Lisboa.
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