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Introdução 
A biodiversidade é a variabilidade entre os organismos vivos, incluindo, os ecossistemas 

terrestres e aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; compreende a 

diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies e a dos ecossistemas. Ela é a base da 

riqueza natural do nosso planeta, dela dependendo a vida humana e as atividades económicas. 

Por exemplo, o oxigénio que respiramos é resultante da atividade dos seres vivos. 

A destruição de habitats, a sobre-exploração de recursos, a introdução de espécies exóticas e 

invasoras e as alterações climáticas têm acelerado a perda de biodiversidade, incluindo a 

extinção de espécies. Para travar a perda de biodiversidade é necessário adotar uma postura 

responsável e consciente face à natureza, ao nível local, regional e global. 

Este guia pretende dotar as e os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico de informação sobre 

uma espécie, o lobo-ibérico, que se encontra ameaçada em Portugal, tendo o estatuto de “Em 

Perigo”, e que ocorre no concelho de Vieira do Minho, alertando para as várias ameaças e 

sensibilizando e informando acerca das medidas e boas práticas a serem implementadas com o 

objetivo de assegurar a sua conservação. Pretende-se que o documento seja uma ferramenta de 

trabalho e que, para além de dar a conhecer o lobo seja utilizado como apoio para o 

desenvolvimento de atividades com as e os alunos, no sentido de promover a educação para a 

natureza e para a sua conservação. Nesse sentido, são apresentadas várias sugestões de 

atividades práticas que a e o professor pode desenvolver com as crianças na sala de aula. 

 

  



 

   

  

  

O Lobo 

Ficha de Identificação do Lobo 

 Reino: Animal 

 Filo: Vertebrado 

 Classe: Mamíferos 

 Ordem: Carnívoros 

 Família: Canídeos 

 Género: Canis  

 Espécie: Canis lupus 

 Sub-espécie: Canis lupus signatus (Cabrera, 1907) 

 Nome comum: lobo-ibérico 

A nível mundial existem três espécies de lobos, o lobo-vermelho (Canis rufus), o lobo-da-etiópia 

(Canis simensis) e o lobo-cinzento (Canis lupus), esta última apresenta várias subespécies, entre 

elas o lobo-ibérico (Canis lupus signatus). 

O lobo-ibérico, como o nome indica, ocorre na Península Ibérica, e é um mamífero carnívoro, de 

grande porte, sendo considerado o maior canídeo selvagem e um predador de topo. Este 

mamífero encontra-se em perigo de extinção em Portugal, é classificado com o estatuto de “Em 

Perigo”, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, e a nível da Península Ibérica é 

considerada, pela IUCN (International Union for Conservation of Nature), como “Quase 

Ameaçado”. 

Em termos de conservação, esta espécie é protegida, a nível comunitário, pela Convenção de 

Berna (82/72/CE) que define a espécie como estritamente protegida, pela Diretiva Habitats 

(92/43/CEE) classificando-a como espécie prioritária e pela Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (Regulamento n.º 338/97 

CE) que a classifica como uma espécie ameaçada. A nível nacional, a conservação desta espécie 

está regulamentada pela Lei de Proteção do Lobo Ibérico (Lei n.º 90/88 e Decreto-Lei n.º 

139/90), onde se define a espécie como estritamente protegida. 

Estima-se que na Península Ibérica existam cerca de 2000 indivíduos e que, em Portugal, existam 

cerca de 300, distribuídos a norte do país. 
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Como identificar o Lobo ibérico 

O lobo-ibérico é, de todas as subespécies de lobos, a que apresenta menores dimensões, sendo 

o mais pequeno e esguio. À semelhança dos restantes lobos, apresenta uma cabeça grande e 

maciça, orelhas pequenas e triangulares, não muito pontiagudas e os olhos são frontais, oblíquos 

e amarelados. 

O focinho, de cor ruiva acastanhada, apresenta uma cor clara, branco sujo, junto à boca desde a 

garganta até ao canto externo do olho. A restante pelagem tem uma cor heterogénea, desde o 

castanho amarelado ao cinzento-escuro, em especial no dorso. Neste apresenta uma lista negra, 

desde o pescoço até à cauda. 

Os seus membros, fortes e robustos, apresentam uma tonalidade castanha, mais clara na parte 

interior do que na exterior. Não possuem o quinto dedo nas patas traseiras. Uma das grandes 

características do lobo-ibérico é a existência de uma faixa longitudinal negra (lista negra vertical) 

característica na parte anterior das partes dianteiras, razão pela qual adquiriu o restritivo 

subespecifico de signatus (que significa sinal ou marca) no nome científico, Canis lupus signatus. 

A pelagem do lobo-ibérico é diferente no verão e inverno, sendo mais escura, densa e comprida 

no inverno do que no verão. 

Ao nível dos sentidos, os lobos têm um olfato apurado, uma visão extraordinária, conseguindo 

percecionar o relevo, distância e movimento, possuindo ainda uma audição que lhes permite 

identificar facilmente a origem dos sons, conferindo-lhes vantagens ao nível da predação. 

O lobo-ibérico vive em alcateia, com uma cadeia hierárquica organizada, que normalmente 

possui entre 3 a 10 elementos, constituído pelo casal reprodutor ou dominante (casal alfa) e 

pelos descendentes dos mesmos (indivíduos beta), alguns deles já adultos. O número de 

indivíduos numa alcateia depende da disponibilidade de espaço localmente, da disponibilidade de 

presas e do número de lobos existentes na população. A alcateia caça e defende o território em 

grupo, podendo abranger áreas que variam entre os 100 e os 300 Km2. Estima-se que em 

Portugal existam entre 45 a 65 alcateias. Os lobos caçam normalmente à noite, podendo 

percorrer diariamente 20 a 30 km em busca de presas. 

Ao nível da comunicação, as vocalizações são feitas através de uivos, normalmente para 

comunicarem a longas distâncias e se reunirem. Uma das formas de identificar o casal alfa pode 

ser pelo facto dos restantes membros da alcateia mostrarem um comportamento de submissão 

para com eles e pelo facto de urinarem de perna levantada, o que significa dominância e posse 

territorial. 

A fêmea é ligeiramente mais pequena do que o macho, pesando também menos. 

Em termos de longevidade os lobos podem viver entre 15 a 20 anos, em cativeiro, mas, no 

estado selvagem, aos 10 anos já são considerados velhos. 

Medidas: 

 Altura ao garrote: 60 a 80 cm  

 Comprimento: 120 a 180 cm (machos) e 120 a 160 cm (fêmeas)  

Peso: 30 a 40 Kg (machos) e 25 a 35 Kg (fêmeas) 



 

   

  

  

Habitat  

O lobo é uma espécie que se adapta a todos os ambientes terrestres, no entanto prefere campos 

abertos com cobertura vegetal, bosques abertos, florestas densas e montanhas (como zona de 

refúgio). As suas tocas são feitas em buracos, situados em zonas de cobertura densa, entre as 

raízes das árvores, debaixo de pedras ou mesmo em grutas, podendo muitas vezes aproveitar 

tocas de outros animais (texugos ou raposas), alargando-as.  

Assim, o território a ser ocupado pelo lobo-ibérico, depende da disponibilidade e acessibilidade 

das suas presas e do grau de perturbação humana. 

A nível mundial, o lobo distribuía-se por todo o hemisfério norte, exceto em África. Atualmente, 

existe em grande parte da Ásia, América do Norte e Europa Oriental. Na Europa central e 

ocidental existem apenas algumas populações relíquia, como a da Península Ibérica. 

O lobo-ibérico existe na faixa noroeste da Península Ibérica. 

Até meados do séc. XX o lobo-ibérico encontrava-se distribuído por todo o território nacional, no 

entanto, a partir da década de 60, começou a existir um recuo desta mesma distribuição para a 

zona do interior e, nos últimos 20 anos, restringiu-se apenas ao norte de Portugal, ocupando 

aproximadamente 15% do seu território original. 

Em Portugal identificam-se atualmente duas populações ativas de lobo ibérico, uma a norte do 

rio Douro e outra a sul. Na zona norte, a população, com cerca de 50 alcateias, encontra-se 

distribuída pelo Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, encontrando-se ao longo de quase toda a 

área dos distritos de Bragança e Vila Real e em parte nos distritos do Porto, Viana do Castelo e 

Braga. Esta população encontra-se assim em continuidade com Espanha. A população a sul do 

rio Douro ocupa parcialmente os distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, sendo considerada a 

população mais isolada e em maior risco.  



 

   

  

  

Alimentação 

O lobo é um carnívoro generalista, com uma alimentação variada, dependendo da existência de 

presas.  

As presas, normalmente caçadas pelo lobo, são javalis, veados, gamos, corço, ratos, e em caso 

de escassez de presas naturais, animais como ovelhas, cabras, galinhas e vacas, podendo até ser 

necrófago, alimentando-se assim de cadáveres de outros animais. Raramente se alimenta de 

perdizes, coelhos-bravos ou lebres, pois o facto de viverem em alcateia permite-lhes caçar 

animais de grande porte. 

As presas preferenciais do lobo são os ungulados silvestres (javalis, veados e corços), no entanto 

a diminuição do seu habitat e escassez destas presas leva-o a caçar ungulados domésticos 

(ovelhas, cabras e vacas). 

Por dia, em média, um lobo come entre 3 a 5 Kg, no entanto pode comer até 10 Kg e ficar uma 

semana sem comer. 



 

   

  

  

Reprodução 

O lobo é uma espécie monogâmica, em que, numa alcateia, apenas o casal alfa se reproduz. É 

bastante territorial, tendo a sua época de acasalamento no final do inverno e início da primavera, 

entre fevereiro e março, nascendo as crias entre março e maio. Apenas existe uma ninhada por 

ano. O período de gestação é de cerca de 2 meses, podendo nascer entre 3 a 7 crias por 

ninhada, sendo que cada fêmea possui apenas 8 glândulas mamárias. Após o nascimento das 

crias, estas e a mãe são alimentadas pelo resto da alcateia. 

Durante os primeiros meses de vida, os lobachos, vivem numa zona de criação, protegidos pela 

alcateia, mas depois passam a caçar com os adultos.  

A maturidade sexual surge por volta dos 2 anos, atingindo assim a fase adulta, altura em que 

podem sair da alcateia em busca de território e parceiro. 



 

   

  

  

Mitos e ideias negativas sobre o Lobo – perseguição 

humana  

Durante muitos anos, o lobo estava associado a vários mitos, como portadores de doenças, 

espíritos malignos ou até a histórias sobre lobisomens, havendo ao longo dos últimos séculos 

várias perseguições à espécie. Muitas pessoas acreditavam que guardar restos mortais do lobo 

traria proteção (olhos de lobo na algibeira, cabeças de lobo atrás da porta, traqueias de lobo 

para curar doenças de porcos), no entanto estes mitos não têm fundamento. Até histórias, como 

a do “capuchinho vermelho” deram uma conotação negativa ao lobo ao longo do tempo, 

especialmente sobre os ataques deste às populações. No entanto, não existem registos 

modernos de ataques de lobos a pessoas. 

O ódio sentido para com o lobo levou à existência de perseguições implacáveis, recorrendo-se 

para isso a diversos meios de extermínio, como batidas com cães, com redes, laços, ferros, fojos 

e isco envenenado. 

Grande parte da população humana, especialmente das populações que vivem em zonas 

próximas ao habitat do lobo, ainda o vê como um inimigo, como aquele que ataca os animais 

domésticos. Na realidade, apenas quando não tem qualquer outra presa selvagem disponível ou 

os animais domésticos estão soltos é que poderá existir algum ataque de lobo, mas é apenas em 

caso extremo. Em muitas situações, o lobo acaba por ser um protetor da agricultura, uma vez 

que controla outros predadores como a raposa e a fuinha, cães vadios ou herbívoros que 

prejudicam as colheitas. 

A Lei de Proteção do Lobo Ibérico (Lei n.º 90/88) obriga o Estado português a responsabilizar-se 

pelos prejuízos causados a animais domésticos, desde que tenham sido cumpridos requisitos de 

proteção, tais como o correto maneio do gado à noite e, durante o dia, a utilização de vedações, 

podendo ser eletrificadas e o recurso a cães de gado. 



 

   

  

  

Principais ameaças 

 Escassez de recursos alimentares 

A redução de presas silvestres, como o javali, o corço e o veado, leva os lobos a atacar animais 

domésticos e a entrar em conflito com as populações rurais. 

 Caça e perseguição humana 

A perseguição humana, através do abate a tiro ou mesmo do envenenamento resultante de 

conflitos ao seu comportamento enquanto predador de presas cinegéticas e animais domésticos, 

é um fator de mortalidade desta espécie, assistindo-se ainda a vários casos pontuais. 

 Fragmentação do habitat 

O habitat do lobo é muito humanizado e fragmentado, estando o mesmo muito próximo de zonas 

rurais ou limitado por infraestruturas (ex. barragens, autoestradas). Muito do habitat é destruído 

ou por incêndios ou pelo abate de árvores para aproveitamento da madeira.   

 Aumento do número de cães vadios/selvagens 

O aumento do número de cães vadios leva a uma competição com o lobo ao nível da procura de 

alimento, sendo provavelmente os cães vadios responsáveis por muitos dos ataques a animais 

domésticos incorretamente atribuídos ao lobo. Com efeito, por norma, o lobo tem receio das 

pessoas, enquanto os cães assilvestrados perderam esse medo. Por isso, não abandone o seu 

animal. 



 

   

  

  

Medidas de conservação 

No sentido de promover a conservação da população existente de lobos em Portugal e de 

aumentar a produtividade das mesmas, é necessário adotar algumas medidas por forma a 

minimizar as limitações existentes à conservação da espécie: 

 Conservação e gestão do habitat do lobo, tentando assegurar a existência de habitat 

adaptado à alimentação, refúgio e reprodução desta espécie; 

 conservação e fomento das presas naturais do lobo (incluindo ações de reintrodução de 

algumas espécies, manutenção e recuperação da vegetação natural); 

 gestão da alteração do uso do solo em áreas sensíveis tentando conservar/recuperar a 

vegetação autóctone. 

 fiscalização e aplicação de coimas relativamente ao abate/perseguição de espécies 

protegidas; 

 sensibilização, informação e formação da comunidade local, criadores de gado e do 

público em geral sobre as formas de coexistência entre o lobo e as atividades humanas; e 

 implementação de medidas que reduzam o impacto do lobo sobre a pecuária e apoiem as 

e os criadores de gado, tais como a distribuição de cães de gado e construção de 

vedações elétricas. 



 

   

  

  

O Lobo em Vieira do Minho 
O concelho de Vieira do Minho encontra-se numa zona natural de grande importância para o lobo 

ibérico, estando muito próxima do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), a primeira área 

protegida criada em Portugal, sendo a única com o estatuto de Parque Nacional, devido à riqueza 

do seu património natural e cultural.  

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica a nível comunitário resultante da aplicação da Diretiva 

Aves (Diretiva 2009/147/CEE) e Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE). Tem como finalidade 

assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, 

contribuindo para parar a perda de biodiversidade. A Rede Natura 2000 é o principal instrumento 

para a conservação da natureza a nível europeu, no qual se integram as Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC) e os Sítios de Importância Comunitária (SIC), que permitem a criação de 

áreas para a preservação de habitats naturais ou de espécies (flora e fauna) considerados 

ameaçados.  

O SIC da Peneda/Gerês (PTCON0001) é uma área com uma grande diversidade de habitats, 

desde pastagens, lameiros, carvalhais alternados com matos e pinhais, no qual existe atividade 

humana, especialmente ao nível da agropecuária. Neste SIC existe um elevado número de 

espécies, quer de fauna, quer de flora, sendo um dos habitats do lobo ibérico. 

Estima-se que o lobo, em Portugal, ocorra regularmente em cerca de 16300 km2, dos quais 

cerca de 12 500 km2 se localizam a norte do rio Douro. 

A serra da Cabreira estende-se por territórios de Vieira do Minho e Cabeceiras de Baixo e é 

coberta por zonas de matos e de florestas de coníferas, com elevada biodiversidade, incluindo, 

entre as espécies, o lobo-ibérico. Nesta serra é possível observar não só os Fojos do Lobo, 

armadilhas de caça através das quais os lobos eram capturados, mas também as cabanas que 

abrigavam os pastores quando estes apascentavam o gado.  



 

   

  

  

Sugestões de atividades  

Atividades na Sala de Aula 

 

Jogo sobre a importância de predadores 

 Objetivo:  

Compreender a importância dos predadores para o equilíbrio dum ecossistema. 

 Material:  

Fita (cortada pelo número de participantes, cerca de 50 cm para cada). 

 Desenvolvimento da atividade: 

O(a) professor(a) divide a turma em 3 equipas, explicando que as 3 correspondem aos elos de 

uma cadeia alimentar: os lobos (predadores); os javalis (presas); e os carvalhos (bolotas). Os 

lobos alimentam-se de javalis e estes alimentam-se das bolotas dos carvalhos. Apesar de os 

carvalhos serem árvores e não terem qualquer forma de se deslocarem, poderão apanhar os 

lobos. 

Cada equipa é identificada com uma fita, que se encontra em determinada posição do corpo, 

conforme a equipa: na cabeça (lobo); no braço (javali); ou na perna (carvalho). 

A dinâmica segue sempre a mesma regra, quando um lobo apanha um javali, este transforma-se 

em lobo, quando um javali apanha um carvalho, este transforma-se em javali. Os carvalhos 

mantêm-se quietos até o(a) professor(a) apitar, sendo possível, a partir daí, os carvalhos 

apanharem os lobos, transformando-os em carvalhos. O jogo continua até ser dado o sinal para 

pararem e ficarem nas posições em que se encontram. Verifica-se então quantos lobos, javalis e 

carvalhos existem. 

 Variantes:  

O jogo é repetido alterando-se, alternadamente, o número inicial de cada equipa aumentando 

primeiro o número de lobos, depois o de javalis e por fim o de carvalhos, discutindo-se os 

resultados no final. O que acontece quando não há lobos? O que acontece quando há lobos a 

mais?  

No final, importa concluir que a existência dos predadores de topo, como o lobo, é 

importantepara manter o equilíbrio dos ecossistemas, incluindo a vegetação. 



 

   

  

  

Jogo sobre as ameaças ao Lobo 

 Objetivo:  

Conhecer as várias ameaças existentes à conservação do lobo. 

 Material:  

Giz; cartão; fio; e marcadores. 

 Desenvolvimento da atividade: 

Num espaço exterior e amplo, o(a) professor(a) cria uma área retangular, utilizando o giz para 

delimitar a área da atividade (habitat). O(a) professor(a) divide as e os alunos em duas equipas: 

os “lobos”; e as “ameaças”. 

Cada jogador, representativo de uma ameaça, tem ao peito um cartaz a identificá-lo, 

distribuindo-se assim as ameaças pelos jogadores (Incêndio; Abate da vegetação nativa; 

Construção de autoestrada; Envenenamento; Caça; Falta de presas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As “Ameaças” terão de se posicionar sobre as linhas verticais e só podem andar em cima destas, 

movimentando-se apenas para cima ou para baixo. O objetivo do jogo é os “Lobos” conseguirem 

passar desde o ponto A até ao ponto B e regressarem ao Ponto A, sem serem apanhados pelas 

“Ameaças”. No caso de serem tocados pelas “ameaças”, morrem e saem do jogo. 

À medida que existirem menos lobos é cada vez mais difícil escaparem às ameaças. 

Ponto A 

(Refúgio) 

Ponto B 

(Local de alimentação) 



 

   

  

  

Preparação de uma campanha de sensibilização 

sobre as ameaças do Lobo Ibérico  

 Objetivo:  

Promover a intervenção ativa das e dos alunos na comunidade educativa e local. sensibilizando-a 

e informando-a acerca das ameaças ao lobo-ibérico.   

 Material:  

Folhas; cartolinas; computador; e tintas. 

 Desenvolvimento da atividade: 

A turma é desafiada a dividir-se em pequenos grupos e representar num cartaz/cartolina uma 

ameaça ao lobo-ibérico na sua região, sendo uma forma de sensibilizar a restante comunidade 

educativa para a necessidade de conservação desta espécie. 



 

   

  

  

Criação do cartão do cidadão do Lobo 

 Objetivo:  

Conhecer as principais características da espécie. 

 Material:  

Cartolina, tintas, lápis e canetas 

 Desenvolvimento da atividade: 

O(a) professor(a) divide a turma em 2 grupos, que representam duas alcateias, e convida cada 

aluno(a) a assumir que é um lobo, sendo necessário criar um cartão de cidadão para poder 

circular livremente no seu habitat e poder-se apresentar a outras alcateias. No cartão tem de 

existir uma “foto”, que é desenhada pelo(a) aluno(a), a pegada do lobo e a descrição das suas 

características, podendo o(a) professor(a), logo à partida, definir quais são os campos a 

preencher. 

Exemplo: Nome comum; Nome científico; Fotografia (desenho); Peso; Altura; Habitat; Dieta; 

Pegada; e Família (alcateia). 

No final, cada alcateia apresenta um cartaz com a foto de família, identificando qual o casal Alfa, 

podendo colar-se, num cartaz grande da alcateia os cartões de cidadão dos vários lobos que a 

compõem. 



 

   

  

  

Programação de uma visita de estudo a uma das 

áreas de habitat do Lobo Ibérico 

Através do Posto de Turismo de Vieira do Minho é possível obter informação sobre alguns 

percursos pedestres onde se podem identificar zonas onde será mais provável existirem lobos, 

especialmente ao longo da serra da Cabreira onde há percursos que permitem observar Fojos de 

Lobo. 

Contactos: 

 Posto de Turismo de Vieira do Minho 

Praça do Bombeiro Voluntário, 4850-010 Vieira do Minho 

Tel. (351) 253 649 240 | E-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt 

 

No Parque Nacional da Peneda-Gerês pode marcar-se uma atividade de educação ambiental ou 

uma visita guiada para as e os alunos. Estes são convidados a fazer um registo da visita num 

bloco (diário de bordo), onde registarão o que considerarem mais importante na visita, que será 

depois apresentado e discutido em sala de aula. 

Contactos: 

 Parque Nacional da Peneda-Gerês (sede) 

Av. António Macedo |  4704-538 Braga 

Tel. : (351) 253 203 480 | E-mail: pnpg@icnf.pt 

 

 Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro 

Lugar do Vidoeiro, 99 | 4845-081 Gerês 

Tel. : (351) 253 390 110 | E-mail: pnpg@icnf.pt 



 

   

  

  

Glossário 
Alfa (casal) –casal de lobos que ocupa o topo da hierarquia numa alcateia, sendo este o casal 

reprodutor. 

Autóctone – natural da região ou do território em que habita. 

Dimorfismo sexual – quando ambos os sexos são diferentes a nível a nível do padrão de cores 

e/ou tamanho. 

Fojo –armadilhas criadas pelas populações humanas para a captura dos lobos. Apesar de 

existirem vários tipos de fojos, os mais simples consistiam na criação de um fosso no chão, 

disfarçado com vegetação. O lobo era levado à armadilha por uma batida organizada pela 

população local ou era atraído por um isco vivo colocado dentro do fojo. 

Habitat –meio definido pelos fatores abióticos e bióticos próprios onde essa espécie ocorre em 

qualquer das fases do seu ciclo biológico, definindo o território que a espécie utiliza para 

desenvolver o seu ciclo de vida e onde as suas populações ocorrem naturalmente. 

Monogâmicas – espécies acasalam para a vida inteira e que só têm outro parceiro quando um 

dos membros do casal morre. Nome científico – é formado por duas palavras: o nome do género 

e o restritivo específico (normalmente um adjetivo que qualifica o género). Os nomes utilizados 

são em latim e devem sempre ser escritos em itálico. O primeiro nome inicia-se sempre em 

maiúscula e o segundo sempre em minúscula. A principal vantagem é o nome ter uso universal, 

independente da língua de trabalho, evitando erros e problemas de tradução. 

Nome comum – nome pelo qual determinada espécie é conhecida a nível local. 

Predação – relação entre espécies em que um organismo, considerado o predador, atua em 

prejuízo de outro, nomeadamente a presa, matando-o para se alimentar. 

Zonas Especiais de Conservação (ZEC) – áreas criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o 

objetivo de assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais e dos 

habitats de espécies da flora e da fauna selvagem considerados ameaçados. 



 

   

  

  

Websites de interesse  
Algumas ONGA: 

 ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo-i Ibérico 

http://www.loboiberico.org/  

 AAMDA - Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente 

http://www.amigosdomindelo.pt  

 ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa 

http://www.abae.pt/ 

 Associação de Estudos do Alto Tejo 

http://www.altotejo.org/ 

 ALDEIA 

http://www.aldeia.org 

 Amigos dos Açores - Associação Ecológica 

http://www.amigosdosacores.pt/  

 ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

http://www.aspea.org/  

 CEAI - Centro de Estudos da Avifauna Ibérica 

http://www.ceai.pt/  

 FAPAS - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens 

http://www.fapas.pt/  

 GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

http://www.geota.pt  

 Grupo Lobo - Associação para Conservação do Lobo e do seu Ecossistema 

http://lobo.fc.ul.pt/  

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza 

http://www.lpn.pt  

 OIKOS - Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria 

http://www.oikosambiente.com/  

 PATO - Associação de Defesa do Paul de Tornada 

http://www.associacao-pato.org/  

 Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

http://www.quercus.pt  

http://www.loboiberico.org/
http://www.amigosdomindelo.pt/
http://www.amigosdosacores.pt/
http://www.aspea.org/
http://www.ceai.pt/
http://www.fapas.pt/
http://www.geota.pt/
http://lobo.fc.ul.pt/
http://www.lpn.pt/
http://www.oikosambiente.com/
http://www.associacao-pato.org/
http://www.quercus.pt/


 

   

  

  

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

http://www.spea.pt/  

 

Outras ligações: 

 Animal Diversity Web 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu  

 BioDiversity4ALL 

http://www.biodiversity4all.org/  

 CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 

http://www.cibio.up.pt  

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

http://www.icnf.pt  

 IUCN – International Union for Conservation of Nature 

http://www.iucn.org  

 Greenpeace Portugal 

http://www.greenpeace.org/portugal/pt/  

 LIFE Antíidoto 

http://www.lifeantidoto.it  

 LIFE Ibriwolf 

http://www.ibriwolf.it  

 LIFE MED-WOLF - Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas 

http://www.medwolf.eu/  

 LIFE Wolf Net 

http://www.lifewolf.net  

 Naturlink 

http://www.naturlink.pt    

 Noctula Channel  

http://noctulachannel.com/  

 Ordem dos Biólogos 

http://www.ordembiologos.pt/  

 World Wide Fund For Naturewildlife foundation 

http://www.worldwildlife.org  

 Programa antídoto  

http://www.antidoto-portugal.org/portal/PT/26/default.aspx  

http://www.spea.pt/
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/
http://www.biodiversity4all.org/
http://www.cibio.up.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.iucn.org/
http://www.greenpeace.org/portugal/pt/
http://www.lifeantidoto.it/
http://www.ibriwolf.it/
http://www.medwolf.eu/
http://www.lifewolf.net/
http://www.naturlink.pt/
http://noctulachannel.com/
http://www.ordembiologos.pt/
http://www.worldwildlife.org/
http://www.antidoto-portugal.org/portal/PT/26/default.aspx


 

   

  

  

 SOS ambiente e território – tel. 808 200 520 

http://www.gnr.pt/portal/internet/sepna/12.denuncias/form_sepna.asp  

 

http://www.gnr.pt/portal/internet/sepna/12.denuncias/form_sepna.asp

