COMUNICADO DE IMPRENSA
Entidades reúnem-se para discutir futuro Plano de Acção
Nacional para o Lobo-ibérico
Durante o dia de 15 de Dezembro de 2014 reuniram-se em Gouveia vinte
entidades, de diferentes sectores, para discutir o tema da conservação do
lobo-ibérico. Foram abordadas as preocupações e expectativas dos
participantes relativamente a um Plano de Acção Nacional para esta espécie,
numa perspectiva de envolvimento de toda a sociedade e com vista a
convivência sustentável com o lobo.
A complexidade e diversidade de interesses que envolve a temática do lobo-ibérico resulta
na necessidade de procurar consensos para a concretização de um Plano de Acção, que
oriente e defina a conservação da espécie em Portugal. Numa iniciativa inédita, estiveram
reunidas entidades associadas às actividades agro-pecuária, cinegética, científica,
conservacionista e de gestão do território, para além do SEPNA/GNR, de Guardas e
Vigilantes da Natureza e da autoridade nacional de conservação da natureza, ICNF.
Desta reunião resultou uma identificação dos principais temas a incluir num Plano de Acção
Nacional, com vista à conservação e coexistência com o lobo-ibérico, designadamente:
Predação no gado; Fomento de presas silvestres; Mortalidade da espécie; Compatibilização
das actividades humanas com a conservação do lobo-ibérico; Gestão e ordenamento do
território; Monitorização e investigação; Sensibilização, envolvimento e comunicação;
Financiamentos e apoios públicos; Cooperação e articulação com Espanha.
Discutiu-se ainda o modelo de Governança e as expectativas de envolvimento dos
diferentes representantes da sociedade civil na elaboração e implementação do Plano de
Acção para a espécie, na expectativa de salvaguardar os interesses das actividades
humanas e do lobo, parte de um só mundo rural, património de todos nós e das gerações
futuras.

Lisboa, 17 de Dezembro de 2014

As entidades subscritoras:
ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico
ADAG – Associação Distrital dos Agricultores da Guarda
ALDEIA – Acção, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação, Ambiente
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ANPC – Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade
APGVN – Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza
APT – Associação dos Pastores Transmontanos
ATN – Associação Transumância e Natureza
BALADI – Federação Nacional dos Baldios
CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal
CARNIVORA – Núcleo de Estudos de Carnívoros e seus Ecossistemas
CMN – Clube de Monteiros do Norte
CNA – Confederação Nacional da Agricultura
CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de
Portugal, CCRL
FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens
Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema
IWRT – Iberian Wolf Research Team
LPN – Liga para a Protecção da Natureza
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana
WWF (Portugal e Espanha)
Zoo Logical – Associação de Inovação para o Conhecimento, Divulgação e Conservação da
Fauna
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