
Inovação     
contra o          
veneno

O que oferecemos?

Serviços gratuitos para os membros das Redes:

 ͽ Assessoria técnica para o controlo da predação 
e para a gestão pecuária e cinegética.

 ͽ Aconselhamento jurídico.

 ͽ Mediação com as autoridades e partes 
interessadas na busca de soluções para conflitos 
com a fauna selvagem.

 ͽ Informações sobre apoios e subsídios.

 ͽ Cursos de formação, eventos de divulgação e 
promoção da zona.
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“Acções  
Inovadoras 
contra o uso 
ilegal de iscos 
envenenados 
em áreas piloto 
mediterrânicas 
da EU”

Se pretende mais informação sobre as redes de 
criadores de gado, caçadores e municípios, ou 
conhece algum caso de envenenamento pode 
contactar-nos

Telefone gratuito SOS Veneno
O problema dos iscos envenenados envolve toda a 
sociedade. 
A participação ativa dos municípios é fundamental 
para consciencializar a população do perigo do 
veneno para a saúde pública, para o meio ambiente 
e para a economia dos próprios municípios.

800 500 605

Visite-nos na página web:

www.lifeagainstpoison.org
          Innovation Against Poison

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Núcleo regional de Castelo Branco

Rua João frade correia lote 7, loja direita,
6000-352 Castelo Branco 

Tlm: +351 962946425
Telf/fax: +351 272324272

www.quercus.pt
castelobranco@quecus.pt

O veneno é um problema de  
todos: Colabore!

Municípios

A participação social
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A chave do projeto:
A participação social

O programa Life é o instrumento de 
financiamento da União Europeia 
para o meio ambiente e para a 
conservação.

O uso ilegal de iscos envenenados pressupõe uma 
séria ameaça à saúde pública e à biodiversidade.
Constitui um perigo para a população e coloca em 
risco muitas espécies em perigo de extinção, além 
de implicar graves consequências legais para quem 
os utiliza.

A luta contra o veneno não é recente, no entanto, 
as medidas aplicadas até agora têm revelado 
a necessidade de trabalhar em conjunto com 
os sectores que podem ser afetados por esta 
problemática.

O objetivo principal deste projeto internacional 
é contribuir para a erradicação do uso ilegal de 
venenos, colocando em prática ações inovadoras 
que possam ajudar criadores de gado, caçadores 
e público em geral, contando sempre com a sua 
participação ativa.

Por detrás de cada isco envenenado 
há uma vítima

Que fazemos?

As ações do projeto

 ͽ Criação de 3 redes europeias contra o veneno: rede 
de caçadores, de criadores de gado e de municípios 
contra o veneno.

 ͽ Criação da equipa canina europeia contra o veneno.

 ͽ Monitorização e avaliação do uso de iscos 
envenenados através de espécies bioindicadoras e 
das prospeções da equipa canina.

 ͽ Produção de guias técnicos sobre gestão cinegética 
e controlo de danos por predação em explorações 
de gado e cinegéticas.

 ͽ Apoio telefónico gratuito através da linha 800 contra 
o veneno.

 ͽ Ações de comunicação, sensibilização e promoção 
da participação social nos municípios.

A pecuária extensiva é fundamental para a 
conservação dos espaços naturais. No entanto, a 
falta de rentabilidade, os conflitos com predadores e 
a ausência de mudança geracional, juntamente com 
o uso de más práticas silvo pastoris pode constituir 
uma ameaça para a biodiversidade e inclusive da 
própria atividade de criação de gado.

Boas práticas cinegéticas são perfeitamente 
compatíveis com a conservação da biodiversidade e 
do meio ambiente. Além disso, reforçam a economia 
local.
No entanto, as más práticas de alguns indivíduos 
isolados fomentam a má imagem dos caçadores.

trabalhamos sobre a raiz do 
problema procurando soluções 

com a participação dos  
grupos afetados

O projeto está a ser implementado em 8 áreas piloto em 
Portugal, Grécia e Espanha, e fará com que cada uma 
destas áreas esteja na linha da frente na luta contra o 
veneno a nível europeu.

Porquê um projeto LIFE  
contra o veneno?
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