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Resumo 
 
A utilização de cães de gado na protecção dos rebanhos dos ataques dos predadores 
fazia parte dos sistemas de pastoreio utilizados na Europa Mediterrânica. Em virtude 
da sua eficácia e facilidade de aplicação, a utilização destes cães tem sido recuperada 
no âmbito de programas de conservação de espécies ameaçadas de extinção, 
particularmente do lobo. Em Portugal, o Grupo Lobo desenvolve desde 1996 uma linha 
de acção que visa recuperar a utilização das raças nacionais de cães de gado, 
também elas ameaçadas, como forma de reduzir os conflitos homem-lobo e aumentar 
a tolerância para com este predador. Estes conflitos resultam essencialmente dos 
prejuízos que o lobo causa nos animais domésticos resultado da escassez de presas 
silvestres. Foram já integrados 106 cães no âmbito de diferentes projectos (IPAmb, 
FCT-ICN PNAT/BIA/1570/99, PAMAF 8133, AGRO 31106, LIFE-COEX), registando-se 
uma diminuição dos prejuízos, uma eficiência elevada e uma avaliação positiva do 
desempenho dos cães por parte dos criadores de gado. Esta acção caracteriza-se 
pelo apoio permanente prestado aos criadores de gado participantes e pelo 
acompanhamento regular do desenvolvimento dos cães integrados. Isto permite: uma 
maior eficácia dos cães integrados corrigir problemas comportamentais e de criação, 
adaptar os sistemas de maneio do gado à presença dos cães, e diminuir a mortalidade 
destes. Assegura ainda confiança dos criadores de gado fundamental para o sucesso 
dos cães na diminuição dos prejuízos e dos conflitos. Descrevem-se os resultados e a 
metodologia aplicada na integração, monitorização e avaliação dos cães de gado bem 
como os indicadores de sucesso deste projecto. 
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