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CONSERVAÇÃO DO LINCE-IBÉRICO 
SEMINÁRIO NO AUDITÓRIO DA EDIA 

31 DE MAIO 
 

Vai ter lugar na próxima sexta feira, dia 31 de maio, a partir das 09:30h, no auditório da EDIA, em Beja, 
o seminário “Conservação do lince-ibérico, estratégia e atuações presentes e futuras”. 

Esta iniciativa é organizada pelo Projeto PRO-IBERLIX, financiado pelo programa INTERREG V-A, do 
qual a EDIA é o beneficiário coordenador. 

Nos últimos oito anos o projeto LIFE + Iberlince produziu um impulso decisivo na criação de populações 
de lince-ibérico através da reintrodução deste felino, incluindo a reintrodução em Portugal.  

Como consequência desse esforço Europeu, concretizado em Espanha e Portugal, a espécie modificou 
favoravelmente o seu estatuto de conservação, mas também foram multiplicadas as iniciativas 
tendentes à gestão de populações de coelho-bravo e lince-ibérico e ao estudo e investigação da 
biologia, ecologia e sanidade das duas espécies.  

Iniciativa e financiamento são as chaves para a continuação do esforço necessário para continuar o 
caminho de retoma da distribuição histórica do lince-ibérico nesta parte da Península Ibérica.  

O seminário agora anunciado pretende apresentar informação sobre o estado atual da conservação do 
lince e do coelho-bravo em Portugal e as iniciativas e projetos atualmente em curso para a 
conservação do lince-ibérico. Pretende-se ainda apresentar e discutir a estratégia de conservação de 
longo prazo em Portugal e Espanha, estimulando a expressão de opiniões, ideias e iniciativas sobre o 
tema.  

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através do endereço eletrónico proiberlinx@edia.pt. 

Poderá acompanhar o Seminário na página de Facebook do projeto ProIberlinx. 

 
Programa: 
9:30 - Receção dos participantes  
10:00 - Abertura dos trabalhos 
José Pedro Salema (Presidente da EDIA) 
Miguel Aymerich (Subdirector General de Biodiversidad y Medio Natural, Espanha) 
10:30 - 12:00 - TEMA 1: Estado atual da conservação do lince e do coelho-bravo. 
10:30 - 10:50 - Estado atual da conservação do lince-ibérico (in situ) 
Pedro Sarmento - ICNF 
11:00 - 11:20 - Programa de cria de lince-ibérico em cativeiro/atividade do CNRLI 
Rodrigo Serra - CNRLI 
11:30 - 11:45 Pausa para café 
11:50 - 12:10 - Estado atual das populações de coelho-bravo 
Paulo Célio Alves – CIBIO 
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12:20 - 13:00 - TEMA 2:  Iniciativas e projetos atualmente em curso para a conservação do lince-ibérico. 
13: 00 - 15:00 - Intervalo para Almoço 
15:00 - 16:50 - TEMA 3: Mesa Redonda Estratégia de conservação de longo prazo em Portugal e Espanha 
Participantes: 
Maria Jesus Palácios - Junta de Extremadura 
Miguel Bastos Araújo - Universidade de Évora 
Pedro Rocha - ICNF 
Carlos Sanchez - Fundación Naturaleza y Hombre 
Miguel Angel Simón  
Moderação: Carlos Rio Carvalho (Associação Iberlinx) 
17:00 - Encerramento pela Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza 
(a confirmar) 
 


