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DIMENSÃO SOCIAL DA CONSERVAÇÃO DO LINCE-IBÉRICO 
 

Mobilizar para Conservar 
 

Um dos objectivos estabelecidos pelo Plano de Acção para a Conservação do Lince-ibérico em 

Portugal (Despacho 12697/2008, de 6 de Maio) é “aumentar a consciência social sobre a 

problemática da conservação do lince”. Enquadrado no capítulo IV “Procedimentos 

preparatórios de reforço populacional e reintrodução”, é referido o envolvimento da 

população local como uma das actividades estratégicas de pré reintrodução. 

Neste contexto, em Janeiro de 2011, o ex-ICNB promoveu a criação de um grupo de trabalho 

para a Dimensão Social da conservação do lince-ibérico do qual fizeram parte os seguintes 

técnicos, investigadores e entidades: 

 
Amélia Frazão Moreira (Antropologia, CRIA, FCSH) 
António Cabanas (Sociologia, Vice-presidente da Câmara Municipal Penamacor) 
Carla Mouro e Paula Castro (Psicologia Ambiental, CIS/ ISCTE),  
Filipa Lacerda (projecto LIFE Lince Abutre, LPN) 
Helena Bonzinho (Antropologia, Câmara M Cascais) 
Isabel Rodrigo (Sociologia Rural, ISA) 
Lia Vasconcelos (Participação Pública em processos de decisão, FCT da Univ. Nova) 
Paulo Silva (Associação Defesa Património Mértola)  
 

Os trabalhos do grupo foram conduzidos por Margarida Lopes Fernandes (ICNF) e contaram 

ainda com participação de Flávio Barros (Etnobiologia, Univ. Pará, CBA/ FCL), Rita Martins 

(Mestrado Dimensão Humana na Biologia/ FCL, LPN) e Clara Espirito Santo (Mestrado Human 

Dimensions, University Newfoundland) 

Foi realizada uma reunião para integração dos municípios de Moura, Barrancos e Mértola. 

A missão do grupo estabelecida é ENVOLVER POPULAÇÕES PELO LINCE-IBÉRICO 

Assumindo os principais eixos de acções: 

 conceber e desenvolver um plano de envolvimento da população local  

 acompanhar acções de cariz social do Plano de Acção  

 aproximar, divulgar e articular: estudos, stakeholders, populações locais 

  
Foi elaborado um documento orientador, PLANO DE ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL 
NAS ÁREAS POTENCIAIS DE REINTRODUÇÃO DO LINCE-IBÉRICO 
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cujo objectivo global é: 
 
FACILITAR A ACEITAÇÃO DA ESPÉCIE ENVOLVENDO AS COMUNIDADES LOCAIS NAS ACÇÕES 

DE CONSERVAÇÃO DE LINCE 
 
Para a sua concretização enquadraram-se diversas acções tais como: 
 
- conhecer a dimensão sócio-cultural da espécie e avaliar a atitude das populações locais 

- avaliar o interesse e as preocupações dos parceiros locais face à espécie 

- promover o conhecimento, sensibilizar e criar aprendizagens colectivas com as 

comunidades locais, dando a conhecer as várias etapas da conservação do lince 

- realizar acções de formação para criar embaixadores e mediadores locais do lince 

- elaborar conjuntamente planos operacionais locais de forma participada 

- construir uma identidade de território associada ao lince  

- desenvolver estratégias de comunicação pública activa  

 
 
 
O sucesso da reintrodução da espécie depende da vontade de todos e sobretudo dos 
habitantes das áreas a seleccionar 


