
A subpopulação portuguesa de lobo ibérico a sul do Rio Douro 
encontra-se atualmente em perigo de extinção, fragmentada e 
altamente isolada do resto da população ibérica, devido a bar-
reiras geográ�cas, ecológicas e sociais. O projeto LIFE WolFlux 
visa promover as condições ecológicas e socioeconómicas ne-
cessárias para apoiar a viabilidade desta subpopulação.
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MAPA DE DIMINUIÇÃO 
DA ÁREA DE PRESENÇA DO 
LOBO ENTRE 1930 E 2003

O lobo desempenha um papel fundamental no bom fun-
cionamento dos ecossistemas. Para além disso, o lobo é 
também uma espécie icónica que pode trazer outras 
vantagens às áreas onde ocorre.

Controlo das 
populações de 
presas silvestres, 
como javali, 
veado e corço; 

Controlo de doenças 
infecciosas através da 
predação de presas 
silvestres debilitadas; 

Valorização 
de produtos 
locais; 

Atração 
de turismo 
para a área; 

O PAPEL DO LOBO 

O projeto vai trabalhar para melhorar os desa�os que o 
lobo ibérico e as populações locais enfrentam, através 
das seguintes medidas: 

OBJETIVOS DO PROJETO

Falta de 
presas 

silvestres

• Restauro de habitat para presas silvestres do lobo
• Planos de gestão cinegética para presas silvestres do lobo
• Promoção do aumento de presas silvestres do lobo

Destruição 
de habitat por 

incêndios
• Equipa de vigilância para 
prevenir incêndios rurais

Impacto 
na pecuária

• Implementação de medidas de prevenção 
de prejuízos, como cães de gado e vedações
• Apoio técnico a criadores de gado

Valorização 
do território

• Aumentar o valor de produtos locais que promovem a coexis-
tência com a vida selvagem e lobo ibérico através de uma marca
• Promover turismo da natureza associado ao lobo, melhorando 
economias locais

Parceria Financiamento

 www.life-wol�ux.com
 info@rewilding-portugal.com
Telefone: : (+351) 271036128 | (+351) 932336324

Contactos e mais informação:

• Monitorização no campo 
do lobo ibérico e do corço para
determinação da distribuição das 
duas espécies e da densidade 
populacional. 

• Entrevistas para conhecer a 
realidade no terreno e para avaliar 
a atitude da população face a estas 
espécies.

O QUE ESTAMOS A FAZER AGORA?
 

Durante 
2019 e 2020, 

a equipa 
tem feito:

Esta informação vai permitir informar as 
próximas ações de conservação do projeto.

Área do projecto LIFE WolFlux

Rede Natura 2000

Concelhos

Área do projeto
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