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O LOBO EM PORTUGAL

O lobo-ibérico (Canis lupus signatus) foi
descrito por Angel Cabrera, em 1907, como
uma subespécie do lobo cinzento. Distingue-se
do lobo que habita a restante área europeia
por ser mais pequeno e pela coloração da sua
pelagem, que é mais amarelo-acastanhada. Os
membros são fortes, a cabeça é alongada e de
aspeto maciço e as orelhas rígidas e eretas. Os
olhos são oblíquos em relação ao focinho e
estão em posição frontal, e são cor de âmbar. O
seu peso varia entre os 20 e os 40 Kg, sendo as
fêmeas ligeiramente mais pequenas que os
machos.

Os lobos vivem em grupos familiares, as
alcateias, formados pelo casal reprodutor e
pelas suas crias. O tamanho da alcateia varia
com a época do ano, o espaço disponível, a
quantidade de presas e a densidade
populacional. As crias dispersam aos 2 anos.

THE WOLF IN PORTUGAL

The Iberian wolf (Canis lupus signatus) was
described by Angel Cabrera, in 1907, as a
subspecies of the grey wolf. This wolf is
described as being smaller than the wolf
present in the rest of Europe and by having a
more yellowish-brown coat. The Iberian wolf
also has strong and robust limbs and a large
head with rigid and erect triangular ears. The
eyes are oblique to the muzzle and are in the
frontal position, and amber colour. It weighs
between 25 and 40 Kg, with females being
slightly smaller than males.

Wolves live in groups called packs, which
consist of a breeding pair and their offspring.
The size of the pack varies with time of the
year, space and prey availability and population
density. Wolves disperse when 2 years old.



O LOBO EM PORTUGAL

Até o início do século XX, os lobos viviam em
quase toda a Península Ibérica. Na década de
30, ainda existiam alcateias junto das principais
cidades de Portugal, como Lisboa, Porto ou
Coimbra. 40 anos depois, eles desapareceram
do Algarve e do Alentejo, e nunca mais foram
vistos a sul do rio Tejo. Os estudos realizados
estimam que existam cerca de 300 lobos em
território nacional, distribuídos pelo Norte e
Centro do país, correspondendo a 20% da área
de distribuição original. Em Portugal, o lobo é
classificado como em perigo (EN), sendo
totalmente protegido por uma lei nacional
desde 1988.

THE WOLF IN PORTUGAL

Until the early twentieth century, wolves lived
in almost all the Iberian Peninsula. In the
1930s, there were still packs around Portugal’s
main cities, like Lisbon, Oporto or Coimbra. 40
years later, they disappeared from the hills of
Algarve and Alentejo – never to be seen again
south of the Tagus River. The studies made lead
us to estimate that the wolf population on
Portuguese territory includes 300 animals,
occurring only in the North and Centre of the
country, corresponding to 20% of its original
range. In Portugal the wolf is categorised as
Endangered (EN), being fully protected by a
national law since 1988.



GRUPO LOBO

O Grupo Lobo é uma organização não-
governamental de ambiente, independente e
sem fins lucrativos, reconhecido com o
Estatuto de Utilidade Pública, fundado em
1985 para trabalhar em prol da conservação do
lobo e do seu ecossistema em Portugal. Esta
associação foi criada em virtude da
necessidade de aprofundar e divulgar o
conhecimento sobre o lobo, cuja verdadeira
natureza é ainda desconhecida para a maioria
das pessoas. É também propósito do Grupo
Lobo desenvolver esforços para estabelecer as
condições legais, ecológicas e socioeconómicas
indispensáveis a uma conservação efetiva da
população lupina nacional.

Tendo em conta a situação populacional deste
carnívoro, o Grupo Lobo iniciou em 1987 um
projeto multidisciplinar – Programa Signatus –
que procura contribuir para a coexistência do
homem e do lobo no nosso país, através da: i)
Investigação aplicada, conducente a um melhor
conhecimento do lobo e das interações com o
Homem; ii) Promoção de medidas práticas de
conservação de forma a aumentar a tolerância
das comunidades rurais, facilitando a
coexistência com o lobo; iii) Educação e
sensibilização ambiental, divulgando
informação correta acerca deste predador.

GRUPO LOBO (WOLF GROUP)
Grupo Lobo is a Portuguese non-governmental,
non-profit environmental association,
recognized as public utility institution, founded
in 1985 and is dedicated to the preservation of
the wolf and its ecosystem in Portugal. Its
existence stems from the need to further
studies about the wolf, a poorly understood
predator whose true nature remains unknown
to most people. It is also purpose of Grupo Lobo
to develop efforts to establish the legal,
ecological and socioeconomic conditions
essential for the effective conservation of the
Iberian wolf population nationwide, together
with the dissemination of knowledge about the
true predator to the general public.

Taking into account the Iberian wolf population
status, Grupo Lobo started in 1987 a
multidisciplinary project – Signatus Program –
that seeks to guarantee the survival of the wolf
in our country through: i) Applied research,
leading to a better understanding of the
interactions between man and wolf; ii) Practical
conservation measures to increase the
tolerance of rural communities towards this
predator, thus facilitating coexistence with this
carnivore; iii) Education and environmental
awareness, disseminating correct information
about the Iberian wolf.



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO
IBÉRICO (CRLI)
Em 1987, o Grupo Lobo criou o Centro de
Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI) com o
objetivo de providenciar um ambiente, em
cativeiro, adequado para lobos que não podem
viver em liberdade: animais vítimas de
armadilhas, de cativeiro ilegal, de outros
parques e jardins zoológicos e, ainda, outros
que já nasceram no Centro. Os lobos que aqui
encontram refúgio têm um importante papel,
visando a conservação desta espécie, sendo
verdadeiros embaixadores dos lobos na
natureza e sensibilizando a opinião pública
para a causa do último grande carnívoro do
nosso país.

O CRLI ocupa uma área de 18 hectares, e situa-
se na freguesia do Gradil, concelho de Mafra, a
cerca de 30 km a norte de Lisboa. Os cercados
existentes no CRLI foram construídos de forma
a proporcionar aos lobos boas condições de
espaço e de abrigo, proporcionando-lhes
condições semelhantes às que teriam no seu
habitat natural.

IBERIAN WOLF RECOVERY CENTRE
(IWRC)
In 1987, Grupo Lobo set up the Iberian Wolf
Recovery Centre (IWRC), to provide a suitable
environment and a safe sanctuary for wolves
that can no longer live in the wild. The wolves
were either born in captivity in zoos or illegally
removed from the wild and raised in illegal
captive conditions. The wolves who find refuge
here are true ambassadors of wolves in nature,
contributing to public awareness for the
conservation of the last big carnivore in our
country.

The IWRC occupies an area of 18 hectares, in
Gradil (Mafra), about 30 km north from the
Portuguese capital (Lisbon). Its spacious
enclosures allow the wolves to have the best
natural conditions possible, in large areas
containing a wide variety of vegetation and
landscape features. Here they can live as
similar as possible as free existence.



O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

O Centro de Recuperação do Lobo Ibérico
dinamiza um Programa de Voluntariado,
acessível a maiores de 18 anos, onde os
voluntários colaboram na manutenção do
espaço e participam num projeto
multidisciplinar de conservação do lobo.

O voluntariado tem sido um apoio crucial no
desenvolvimento deste projeto, uma vez que
os nossos fundos são escassos e nem sempre
os recursos humanos são suficientes para o
trabalho existente.

THE VOLUNTEER PROGRAM

The Iberian Wolf Recovery Centre (IWRC)
promotes a Volunteer Program aimed at people
over 18 years of age, an opportunity to
participate in a wide range of daily activities at
the Centre and participate in a multidisciplinary
project of wolf conservation.

Volunteering has been an essential support for
the development of this project, since our
resources are scarce and human resources are
not always sufficient for the work that we have
to do.



O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

A nossa prioridade é respeitar os lobos
residentes e garantir o seu bem-estar.

Ninguém está autorizado a tocar nos lobos. O
nosso objetivo é dar a estes animais condições
semelhantes às que teriam na natureza. Por
essa razão, a sua observação, por vezes, pode
ser difícil.

O trabalho realizado é físico e exigente. Muitas
vezes envolve trabalhar com ferramentas
agrícolas e limpeza de vegetação. Este tipo de
trabalho ocupa cerca de 70% do tempo do
trabalho dos voluntários.

THE VOLUNTEER PROGRAMME

Our priority is to respect resident wolves and
ensure their welfare.

No one is allowed to touch the wolves. Our goal
is to give them a similar life to the one they
would have in the wild. For this reason, even
observing them can be sometimes difficult.

The work is physical and demanding. Most of
the time it involves working with manual tools
and clearing vegetation. This kind of work is
about 70% of the work volunteers do.



Principais tarefas do voluntário
O voluntário deve ter consciência de que está a
participar num projeto de voluntariado. As
tarefas serão decidas conforme as
necessidades. O trabalho é supervisionado pela
equipa. Porém, após receber as instruções
necessárias, o voluntário pode trabalhar
sozinho.

Principais tarefas:

- Preparação e distribuição da alimentação
para os lobos. NOTA: A preparação da
alimentação envolve o manuseamento e
corte de carne crua;

- Verificação dos bebedouros (no verão, deve
ser feita pelo menos 3 vezes por dia);

- Monitorização e observação dos lobos;

- Manutenção do espaço florestal (70% do
tempo): corte e podas de árvores; remoção
de sobrantes e posterior queima; limpeza de
vegetação utilizando ferramentas agrícolas;
entre outras. Durante os meses de verão
(maio a outubro) é realizada a vigilância
incêndios, que pode incluir rondas noturnas;

- Manutenção das infraestruturas: verificação
dos cercados; pintura das casas; arranjo de
caminhos.

Main tasks of the volunteer
Volunteers should realize that are participating
in a volunteer project. The needs of the project
will decide what has to be done and when it
has to be done. The work is supervised by the
staff, but after receiving instructions the
volunteer can be working alone.

Main tasks:

- Preparation of food and feeding the wolves.
NOTE: Food preparation involves handling
and cutting raw meat;

- Checking the wolves water supplies (during
summer at least 3 times a day);

- Monitoring and observation of the wolves;

- Forest maintenance (70% of the time): tree
felling and pruning; removal of branches and
other materials and subsequent burning;
vegetation clearing using agricultural tools
like hoes and scythes; and so on. During the
summer (May to October) fire watch - can
include night rounds;

- Infrastructures maintenance: checking
enclosure’s walls and fences, painting;
pathways improvement.



Horário de trabalho do voluntário
Os voluntários trabalham cerca de 7 horas por
dia: início às 9h e término às 18h, com 2h de
almoço).

Durante o verão a escala pode ser alterada e o
trabalho começar mais cedo e terminar mais
tarde, com uma pausa maior nas horas de
maior calor.

Os voluntários têm 2 dias de folga
(normalmente, nos fins de semana), mas
poderão solicitar dias extras.

Volunteer work schedule  
Volunteers work around 6-7 hours daily:
starting at 9 am and finishing at 6 pm (with 2
hours lunch time).

During the summer the schedule can be
changed and the work day start earlier and
finish later with a large break in hottest hours
of the day.

Volunteers can have 2 days off (weekends
usually), but extra days are possible if
requested.



Alojamento
Não existe separação entre mulheres e
homens, sendo que a cozinha e a casa de
banho é partilhada por todos os ocupantes.

Casas de madeira

As casas estão equipadas com máquina de
lavar a roupa, fogão, forno, microondas,
frigorífico/congelador e utensílios de cozinha.
São fornecidos lençóis e toalhas de banho.

Casa branca

A casa está equipada com microondas, fogão,
frigorífico/congelador e utensílios de cozinha.
São fornecidos lençóis.

Accommodation
There is no women/men separation and both
kitchen and bathroom are shared by all
occupants.

Wooden houses

The houses are equipped with washing
machine, stove, oven, microwave,
fridge/freezer and cooking utensils. We provide
towels and blankets.

White house

The house is equipped with microwave, stove,
fridge/freezer and cooking utensils. We provide
blankets.



Alojamento

Taxas de participação* 

Casa rústica grande (até 6 pessoas) 

1 cama no quarto 4 camas: 28,50€ 

1 cama no quarto de 2 camas: 35,00€ 

Todo quarto duplo: 60,00€ 

Toda a casa: 153,00€ 

Casa rústica pequena (até 2 pessoas) 

1 cama: 44,00€ 

Toda a casa: 76,50€

Casa branca (até 2 pessoas) 

1 cama: 10,00€

Toda a casa: 20,00€

1 cama (estudantes): 7,00€

Toda a casa (estudantes): 14,00€

Accommodation

Participation fees for volunteers/interns* 

Large wooden house (up to 6 people) 

1 bed in the 4-bed room: 28,50€ 

1 bed in the double room: 35,00€ 

Whole double room: 60,00€ 

Whole house: 153,00€ 

Small wooden house (up to 2 people) 

1 bed: 44,00€ 

Whole house: 76,50€

White house (up to 2 people) 

1 bed: 10,00€ 

Whole house: 20,00€ 

1 bed (students): 7,00€ 

Whole house (students): 14,00€ 

*Participation fees are per person per night and include accommodation, weekly cleaning, bed
and bath linen, information, training and supervision and weekly transport for grocery shopping.

*As taxas de participação incluem o alojamento, limpeza semanal da casa, formação e
supervisão das atividades e transporte para realização de compras. Os custos de participação
indicados são por pessoa e por noite.



Informações Gerais
Os voluntários deverão estar em boas
condições físicas, ser capazes de trabalhar em
equipa e serem independentes na realização
das suas tarefas. Estes requisitos estão
relacionados com o tipo de trabalhos que vão
realizar. Por vezes, pode ser pesado: os
voluntários poderão ter de carregar pesos e as
tarefas podem ser repetitivas. Quando
necessário, os voluntários terão de trabalhar
com pás, enxadas e ferramentas semelhantes.

Os voluntários devem ser fluentes em
português e/ou inglês.

Os voluntários são responsáveis por preparar
as suas refeições e manter a casa limpa e
arrumada, incluindo a lavagem da loiça.
Também são responsáveis por fazer as suas
compras no supermercado. O CRLI assegura a
limpeza semanal da casa, bem como a troca de
roupas de cama e toalhas de banho (uma vez
por semana, e dependendo da casa escolhida).
Cada voluntário é também responsável por
lavar e secar as suas roupas.

General Information
Volunteers must be in good physical condition,
able to work as part of a team and be
independent in carrying out of the tasks. This
requirements are related with the work to be
done. Sometimes it can be heavy: volunteers
will be carrying weights and the tasks can be
repetitive. Whenever necessary, volunteers will
be working with spades, hoes, and similar tools.

The volunteers should be fluent in English
and/or Portuguese.

Volunteers are responsible for preparing their
meals, doing the washing up and keeping the
house tidy. They are also responsible for doing
their grocery shopping. The IWRC ensures the
weekly cleaning of the house, as well as the
change of the bed (once a week, and
depending on the house chosen). Each
volunteer is also responsible for washing/drying
his/her own clothes.
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Chegada dos voluntários

O programa de voluntariado está disponível de
fevereiro a novembro. As chegadas e partidas
têm dias definidos.

O ponto de encontro é a paragem de
autocarros mais próxima do CRLI, no Vale da
Guarda. Os voluntários devem chegar entre as
14h e as 16h.

Alimentação

As refeições não estão incluídas no valor da
participação. A casa onde os voluntários ficam
alojados tem cozinha, frigorífico e utensílios
para cozinhar. Os voluntários são levados ao
supermercado uma vez por semana. Os
vegetarianos/veganos terão a possibilidade de
encontrar alimentos como tofu ou seitan neste
supermercado. Os voluntários podem preparar
as suas refeições em grupo ou individualmente.
Os voluntários são responsáveis por lavar a
loiça e utensílios de cozinha que utilizam.

Volunteer arrivals

The volunteer programme is available from
February to November. Arrival and departures
are on set days.

We pick up the volunteers at the closest bus
stop from IWRC, at Vale da Guarda. Volunteers
must arrive at the pick-up point between 2
and 4 pm.

Food

Meals are not included in the participation fee.
The house where the volunteers are lodged has
a kitchen and cooking appliances and also a
fridge/freezer. Volunteers are taken grocery
shopping once a week to a large supermarket
where virtually all kinds of foods can be found.
Vegetarians/vegans can also find items here
like tofu and seitan. Volunteers can prepare the
meals in a group or as individuals. Volunteers
are responsible for the washing up the dishes
and kitchen utensils that they use.



Vestuário

Os voluntários não precisam de vestuário
especial, mas devem ter em mente que o
trabalho é, principalmente, no exterior e
podem sujar-se. Aconselha-se a trazerem
roupa quente, no inverno, e leve, no verão.

Devem trazer calçado confortável e botas de
caminhada, uma vez que estamos localizados
num vale com colinas íngremes. Se possível,
devem trazer luvas de trabalho.

Sugestões do que pode ser importante trazer
consigo:

No verão

- Chapéu

- Óculos de sol

- Protetor solar

- Repelente de insetos

No inverno

- Roupa impermeável

- Par de botas extra

Clothing

Volunteers do not need special clothing, but
keep in mind that you’ll be working outside
most of the time and can get dirty. It is
advisible bring warm clothing for winter and
light clothing for summer.

Bring comfortable hiking shoes/boots as we are
located in a valley with steep hills. If you can,
bring working gloves.

Suggestions of potentially useful articles to
bring with you:

In the summer

- Hat

- Sunglasses

- Sunscreen

- Insect repelente and/or mosquito net

In the winter

- Waterproof clothing

- Extra pair of boots



Clima

Portugal tem um clima atlântico, com verões
quentes e invernos suaves, mas húmidos.

No inverno, as temperaturas oscilam entre os
0ºC e os 16ºC. Já no verão os termómetros
podem chegar aos 40ºC.

Climate

Portugal has an atlantic climate, with hot
summers and mild winters, but humid.

Temperatures fluctuate between 0ºC and 16ºC
in winter and can rise up to 40ºC in the
summer.

© Bonny Northcott



Seguros

Se é cidadão europeu, deve fazer-se
acompanhar do Cartão de Seguro de Saúde
Europeu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
&langId=en. Caso tenha nacionalidade
portuguesa apenas terá de se fazer
acompanhar pelo Cartão de Cidadão.

Os voluntários devem ainda ter um seguro
pessoal que cubra acidentes pessoais,
responsabilidade civil e emergências médicas.

Para pessoas alérgicas a picadas de abelhas ou
com reações fortes às picadas, recomendamos
que tragam medicação ou prescrição do
médico.

Fotografias

Os voluntários podem tirar fotografias. As
imagens onde apareçam lobos não podem ser
partilhadas nas redes sociais, blogs, websites,
etc., sem a autorização do Grupo Lobo. Os
voluntários terão de assinar um termo de
responsabilidade onde são mencionadas estas
questões.

Insurance

If you are a European Union citizen, you should
bring your European Health Insurance Card.
Please check:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
&langId=en.

Volunteers are required to have personal
insurance covering personal accidents, personal
liability and emergency medical treatment in
foreign countries.

For people allergic to bee stings or if your
reactions are strong, you are strongly advised
to bring medication and a prescription from
doctor.

Taking pictures

Volunteers are allowed to take pictures at the
sanctuary. Any pictures that include wolves
cannot be shared on social networks, blogs,
websites, and so on, without Grupo Lobo
permission. Volunteers will be asked to sign a
disclaimer where these issues are mentioned.



Pedimos aos nossos voluntários
- Que tratem os seus colegas voluntários e a

equipa do CRLI com o mesmo grau de
cortesia com que esperam ser tratados;

- Que respeitem o Código de Conduta, regras
e procedimentos, incluindo precauções de
segurança quando necessárias;

- Que agem de forma confiável;

- Que respeitem a descrição e
confidencialidade;

- Que realizem as tarefas atribuídas e opinem
de forma construtiva sobre as mesmas,
peçam ajuda se necessário e aceitem
comentários construtivos;

- Participem em formações, quando
necessário, para o desenvolvimento do
trabalho de voluntariado.

We ask our volunteers
- To extend to their fellow volunteers and to

the staff the same degree of courtesy that
themselves expect to be treated with;

- To comply with the Code of Conduct, rules,
procedures and standards, including the
necessary health and safety precautions;

- To act reliably;

- To use discretion and respect confidentiality;

- To carry out the tasks assigned, to give us
constructive feedback where appropriate, to
ask for support if needed, to be responsible
and accept constructive comments;

- To take part in any training necessary for
volunteering work.



“Os lobos, como todos os outros animais de vida silvestre, têm o direito de existir no

seu estado natural. Este direito não está, de modo nenhum, relacionado com o seu

valor para a humanidade. Pelo contrário, tem a sua origem no direito que todas as

criaturas vivas têm em coexistir com o homem como parte integrante dos

ecossistemas naturais.”

(Manifesto e linhas de ação para a conservação do lobo - 1.º princípio da IUCN)

"Wolves, like all other wildlife, have a right to exist in a wild state in viable

populations. This right is in no way related to their known value to mankind. Instead,

it derives from the right of all living creatures to co-exist with man as a part of

natural ecosystems. "

(Manifesto and guidelines on wolf conservation)



Contactos e informações | Contacts and informations

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico

Quinta da Murta. Picão

2665-150 Gradil, Mafra. PORTUGAL

Telefone: +351 261 785 037 • Mobile phone: +351 917 532 312

E-mail: crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt

URL: www.grupolobo.pt

@grupolobo85



WE LOOK FORWARD TO 
HEARING FROM YOU!
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FICAMOS À SUA 
ESPERA!


