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O lince ibérico (Lynx pardinus), símbolo da conservação dos 
ecossistemas mediterrânicos, é uma espécie única, endémica 
de Portugal e de Espanha, estando classificado, pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), como o 
felino mais ameaçado do mundo. 

A situação limite a que a espécie chegou faz com que seja 
inviável a sua conservação sem o 
compromisso de toda a sociedade 
portuguesa. 

Por este motivo foi criada uma 
plataforma online que permite aos 
Portugueses assumirem um papel 
ativo no programa de conservação 

do Lince Ibérico no território nacional. 

Neste contexto, o  Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza promoveu a Assinatura 
Pública do Pacto Nacional para a Conservação do Lince ibérico 
que implicou a sua subscrição por parte de várias entidades, 
entre as quais a WWF Mediterrâneo em Portugal. 

http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/index.php/pacto/subscrever 

WWF integra plataforma de ONG’s portuguesas sobre pescas e assuntos do mar 

Colaboradores do Grupo Onyria visitam projecto Green Heart of Cork 

No passado dia 3 de Julho alguns dos colaboradores 
do Grupo Onyria deslocaram-se à Herdade dos 
Fidalgos em Coruche para ver o descortiçamento dos 
sobreiros e entender toda a biodiversidade associada 
a estes ecossistemas, para além do valor económico 
e social da cortiça. 

A visita a uma zona de 
alto valor de conservação 
dentro da herdade, ficou 
ainda marcada pela 
participação dos 
colaboradores na marcação e identificação de alguns 
sobreiros descortiçados este ano.  

O grupo hoteleiro Onyria é uma das empresas que 
integra a plataforma Green Heart of Cork ajudando a 
preservar a biodiversidade local. O GHoC estabelece 
um mecanismo inovador de pagamento de serviços 
ambientais em montado desenhado pela WWF em 
Portugal.  

A WWF integrou recentemente a plataforma PONG Pesca, constituída por sete ONG’s portuguesas, que pretende 
promover o debate sobre a pesca sustentável  e a preservação dos ecossistemas marinhos; Numa altura crucial para 
as Pescas na Europa e num país que é o 3º país no mundo em que se consome mais peixe per capita, o trabalho em 
pescas no âmbito desta plataforma é para a WWF essencial; 
No contexto da aprovação no Parlamento Europeu do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP) e da finalização do processo de reforma da Política Comum de Pescas (PCP), face a novos desafios e 
oportunidades, as ONGs portuguesas pretendem dar o seu contributo através desta plataforma. 
Para seguir vá a: http://pongpesca.wordpress.com 
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A WWF desenvolveu uma 
enorme campanha para proteger 
este Parque Nacional, situado 
na República Democrática do 
Congo, o local que havia sido 
para as atividades de 
exploração de petróleo da Soco, 
gerando toda a controvérsia.  

"Hoje é uma vitória para o nosso 
planeta e para as boas práticas 
de negócios. Este sucesso é 
fruto do trabalho de funcionários 
do governo, ativistas e 
simpatizantes em todo o mundo 
que se uniram para ajudar a 
eliminar a ameaça que pairava 
sobre o Virunga", afirmou Marco 
Lambertini, Diretor Geral da 
WWF International. "Agora é o 
momento para o Governo da 
RDC reafirmar a sua convicção 
de que o Virunga tem um valor 
universal excepcional para toda 
a humanidade, cancelando por 
isto todas as concessões de 
petróleo do parque, conforme 
solicitado pela UNESCO." 

Vale a pena ver o vídeo que foi realizado 
para a campanha aqui:           
http://youtu.be/lokqXw9c-S0 
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WWF em Portugal promove campanha 
Eleições Europeias 2014 e Manifesto 

A WWF em Portugal foi um dos 
escritórios da WWF na Europa 
que acompanhou e promoveu a 
campanha desenvolvida pelo EPO 
que convidava os candidatos às 
eleições para o Parlamento 
Europeu a escolherem uma Nova 
Europa que investisse nas 
pessoas e no planeta e num 
ambiente mais saudável para os 
seus cidadãos. A WWF convidava 
os candidatos ao PE a assinarem 
o seu Manifesto e, assim, a 
comprometerem-se com nove 
prioridades ambientais. 

Em Portugal a WWF mobilizou-se 
para acompanhar toda a 
campanha e de entre os 
apoiantes ao manifesto da WWF 
no país, três foram eleitos para o 
PE; uma ressalva para o PAN 
(Partido dos Animais e da 
Natureza), onde todos os 21 
candidatos assinaram em bloco o 
manifesto da WWF;  

A reação ao vídeo foi muito 
positiva e ajudou na passagem da 
mensagem nas redes sociais. 

 

A Soco International vai terminar as suas 
operações no mais antigo Parque Nacional da 
África 

Além de prometer retirar todas as 
suas actividades do Virunga a 
Soco  também se comprometeu a 
permanecer fora de todos os 
outros locais que sejam 
Património 
Mundial da 
UNESCO, 
anunciou a 
petrolífera 
em Junho 
passado.  

 

Portugal entre os trinta maiores 
poluidores revelados da UE; 
Alemanha e Reino Unido são 

líderes 

As emissões de CO2 
resultantes da produção de 
carvão na UE estão a fazer 
retroceder os esforços de 
combate às alterações 
climáticas, revela o relatório 
‘Os 30 mais sujos da Europa’, 
divulgado hoje pela WWF, em 
conjunto com a CAN Europa 
(Climate Action Network), a 
Agência Europeia do 
Ambiente, a Aliança da Saúde 
e do Ambiente (HEAL) e a 
Aliança do Clima Alemã.  

O relatório ‘Europe’s Dirty 30’ 
expõe os top 30 dos países 
mais poluentes no que 

respeita a 
emissões 
derivadas da 
produção de 
carvão na UE 
em produção 
de energia 
poluente em 

CO2 na UE, com a Alemanha 
e o Reino Unido a liderarem 
os primeiros lugares, com 
nove das produtoras de 
carvão mais sujas, cada um. 

Portugal aparece no 
relatório na posição 27, à 
frente da Espanha no que 

respeita à produção de 
carvão. 

http://awsassets.panda.org/downl
oads/dirty_30_report_finale.pdf 

A WWF em Portugal tem pela primeira 
vez um projecto sobre Pescas 

 “Avaliação do potencial de 
implementação da metodologia de co 
gestão em pescas no eixo Peniche - 
Nazaré” é o primeiro projecto da WWF 
sobre pescas em Portugal; o projecto 
localiza-se na costa centro portuguesa e 
é financiado pela iniciativa europeia EC 
PROMAR;  

Visa avaliar o potencial de 
desenvolvimento da metodologia de co 
gestão em pescas na região à 
semelhança de outros projectos de co 
gestão que a WWF Mediterrâneo vem 
desenvolvendo com sucesso; o projecto 
terá a duração de 12 meses e inicia-se 
em Agosto de 2014; 

Esforços pelo Clima prejudicados pelo 
carvão na UE, 

revela o novo relatório da WWF 


