COMUNICADO DE IMPRENSA

LINCE-IBÉRICO E ABUTRE-PRETO:

Importante projecto de conservação da natureza lançado hoje em Portugal
Na sexta-feira, dia 26 de Fevereiro de 2010, ocorrerá a Sessão Pública de Lançamento do projecto LIFE+
"Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal", no Cine-Teatro Caridade em
Moura, das 11h00 às 13h00. Contando com o acolhimento da Câmara Municipal de Moura, pretende-se apresentar
este projecto num evento em que estarão presentes representantes das diferentes instituições parceiras.
O projecto LIFE+ "Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal", cujo
acrónimo é Habitat Lince Abutre, é coordenado pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e conta com a
parceria de diversas instituições públicas e privadas, designadamente o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica
(CEAI), a Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça (ANPC), a Associação dos Jovens
Agricultores de Moura (AJAM), a Direcção-Geral de Veterinária (DGV), o Instituto de Conservação da Natureza
e da Biodiversidade (ICNB) e o Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS / ISCTE-IUL). Conta ainda com
a Fauna & Flora International (FFI) e o ICNB como co-financiadores. Este projecto é financiado a 75% pelo
Programa LIFE-Natureza da Comissão Europeia, tendo um orçamento global de cerca de 2,6 milhões de euros. O
LIFE+ Habitat Lince Abutre terá a duração de 4 anos, entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2013, e será
implementado nas regiões de Moura, Mourão e Barrancos, Vale do Guadiana e Serra do Caldeirão, nas áreas da
Rede Natura 2000 aí existentes.
Com este projecto pretende-se contribuir para a melhoria das condições de sobrevivência, alimentação e
reprodução do lince-ibérico e do abutre-preto no Sudeste de Portugal, beneficiando ainda um vasto conjunto de
outras espécies ameaçadas. Para tal serão estabelecidos protocolos de colaboração com agentes locais,
nomeadamente proprietários, gestores, agricultores e caçadores, de modo a promover a conservação da paisagem
natural que serve de habitat ao lince-ibérico e abutre-preto. Pretende-se ainda sensibilizar e envolver a sociedade na
conservação da Natureza e da Biodiversidade da região.
Este projecto está integrado no Programa Lince da LPN/FFI. Se quiser saber mais sobre este programa de
conservação visite www.lpn.pt.
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2010
A Direcção Nacional da Liga para a Protecção da Natureza
Para mais informações contactar:
Eduardo Santos – 964 119 504

Nuno Pedroso – 919 862 639

Sobre a LPN:
A LPN é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), fundada em 1948, sendo a associação de defesa do ambiente mais antiga
da Península Ibérica. É uma Associação sem fins lucrativos com estatuto de Utilidade Pública. Tem como objectivo principal contribuir para a
conservação do património natural, da diversidade das espécies e dos ecossistemas (ver www.lpn.pt).

