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Acção de Formação

Esta acção de formação realiza-se no âmbito do Projecto LIFE MedWolf - Boas Práticas para a
Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas (LIFE11 NAT/IT/069), que tem por objectivo
diminuir o conflito entre o lobo e as actividades humanas, em duas zonas rurais de Portugal e de
Itália onde os hábitos culturais de coexistência se perderam.
Esta terceira acção de formação pretende aprofundar o conhecimento sobre o uso de cães de
detecção de venenos, sobre os procedimentos a ter face a casos de envenenamento, e ainda
sobre a detecção de outras actividades ilegais, como seja o uso de laços ou armadilhas. Destinase a Técnicos e Vigilantes da Natureza do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e a Agentes do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR (SEPNA-GNR),
que actuam na área de intervenção do Projecto MedWolf, abrangendo os concelhos de Figueira
de Castelo Rodrigo, Almeida, Pinhel, Guarda, Sabugal, Penamacor e Idanha-a-Nova.
Esta acção incluirá uma demonstração do trabalho dos cães de detecção de veneno, para além
de uma componente teórica, ambas ministradas pelo treinador Jesus Valladolid
(www.perroscontraelveneno.es), com larga experiência no treino de cães e que tem colaborado
com diversas entidades em Portugal, Espanha, e Grécia.
Serão ainda apresentados os principais resultados do Projecto LIFE Inovação Contra o Uso de
Veneno (www.lifeagainstpoison.org), que a Quercus vem desenvolvendo desde 2010, na região
Sul do Distrito de Castelo Branco.
Realizar-se-á também uma acção de fiscalização de actividades ilegais (laços e armadilhas) e do
uso ilegal de veneno, em colaboração com o ICNF e o SEPNA-GNR, contando ainda com a
participação de Jesus Valladolid. Esta acção desenrolar-se-á na área de intervenção do projecto
MedWolf, em áreas a definir nos Distritos de Castelo Branco (22 a 25 de Abril) e da Guarda (28 de
Abril a 2 de Maio), de modo a envolver as equipas que intervêm nos concelhos referidos.
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3.ª Acção

Detecção de Veneno e Furtivismo
30 de Abril
10-17h
Centro de Educação Ambiental da Senhora da Graça, Sabugal

Programa
10:00 – Resultados da monitorização do lobo no Projecto MedWolf
Duarte Cadete (Grupo Lobo)
10:30 – Detecção de actividades ilegais: laços e armadilhas
Mestre Florestal Principal Manuel Dinis (SEPNA-GNR)

11:15 – Pausa para Café
11:30 – Procedimentos a ter em casos de envenenamento
Apresentação dos kits Programa Antídoto-Portugal
Ricardo Brandão (ALDEIA)

12:30 – Almoço
14:00 – Apresentação do Projecto LIFE: Inovação contra o uso de veneno
Samuel Infante (Quercus)
14:30 - Uso dos cães de detecção de venenos
Demonstração dos cães de detecção de venenos
Jesus Valladolid (Perros contra el veneno)
17:00 – Fim
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MedWolf
Boas Práticas para a Conservação do
Lobo em Regiões Mediterrânicas
LIFE11 NAT/IT/069

Parceiros Nacionais
Grupo Lobo (Coordenador Nacional)
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
ALDEIA – Acção, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação, Ambiente

Website: www.medwolf.eu
E-mail: lifemedwolf@fc.ul.pt

Apoio Institucional

Apoio Financeiro
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