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 OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO  

 

 

A workshop “A conservação do lobo em áreas humanizadas: uma perspetiva Europeia”, que 

decorrerá no dia 21 de Maio de 2015 no Campus de Vairão, é organizada pelo Grupo CONGEN 

do CIBIO-InBIO no âmbito dos trabalhos de preparação do Plano de Ação para a Conservação 

do Lobo-ibérico (PACLOBO), e tem como principais objetivos: 

- conhecer o processo de elaboração e implementação dos Planos de Ação para a 

Conservação do lobo existentes nalguns países da Europa com contextos ecológicos e 

humanos semelhantes ao de Portugal, bem como as ações de gestão deles 

decorrentes; 

- apresentar e debater o processo de elaboração e as ações a desenvolver no âmbito do 

Plano de Ação para Conservação do Lobo-ibérico em Portugal, tendo em conta as 

experiências noutros países europeus. 

 

A workshop terá uma sessão livre, com palestras dos oradores convidados e aberta a todas as 

entidades com interesse nesta temática, e uma sessão de trabalho, na qual participarão os 

oradores convidados e a equipa de acompanhamento do PACLOBO (Equipa gestora + 

representantes dos Grupos de Interesse). 

 

As sessões decorrerão em lingua inglesa. 
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ORDEM DE TRABALHOS 

SESSÃO LIVRE 

9:30h Receção dos participantes 

9:45h Abertura e enquadramento do workshop (CIBIO/ICNF) 

10:00h Desafios na gestão do lobo: uma perspetiva Europeia  

Luigi Boitani, University of Rome (Itália)  

11:00h Planos de Ação para a Conservação do lobo nas várias comunidades de Espanha  

Juan Carlos Blanco, Proyecto Lobo (Espanha) 

11:30h Pausa para café (15´) 

11:45h Plano de Ação para a Conservação do lobo em França  

Eric Marboutin, ONCFS - Officie National de la Chasse et la Faune Sauvage (França)  

12:15h Plano de Ação para a Conservação do lobo em Itália  

Valeria Salvatori, Istituto di Ecologia Applicata (Itália)   

12:45h Plano de Ação para a Conservação do lobo na Eslovénia   

Miha Krofel, University of Ljubljana (Eslóvenia)  

13:30h Pausa para almoço  

 

 

SESSÃO DE TRABALHO 

14:30h Início da sessão 

Apresentação da Situação de Referência do lobo em Portugal e da estratégia de elaboração do 

PACLOBO. Debate sobre as ações a desenvolver. 

16:15h Pausa para café (15´) 

16:30h Continuação da Sessão de Trabalho 

18:00h Conclusão dos trabalhos e encerramento 


