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Resumo
A utilização dos cães de gado faz parte do sistema tradicional de pastoreio utilizado na
Europa e Ásia. Apesar do grande número de raças reconhecidas estas apresentam
grande semelhança em termos físicos e morfológicos, em virtude de uma selecção
baseada em características funcionais (comportamentais). Estas características
tornam estes cães num método muito eficaz para a protecção do gado. No entanto,
em virtude do progressivo desaparecimento dos predadores, a utilização destes cães
tem vindo a diminuir. Esta situação colocou em risco de sobrevivência a maioria das
raças de cães de gado, nomeadamente as Portuguesas, sendo algumas consideradas
em perigo de extinção. Como resultado, muitos dos exemplares existentes são
utilizados como cães de guarda/companhia/canicultura, estando sujeitos a uma
selecção baseada em aspectos morfológicos e não nas suas capacidades de trabalho,
as quais estiveram na origem das raças. Em Portugal, o lobo ibérico encontra-se
ameaçado de extinção como resultante da destruição do habitat e da perseguição
directa pelo homem motivada pelos prejuízos económicos que os lobos causam sobre
os rebanhos e por uma série de superstições e lendas associadas a esta espécie. Da
necessidade de conciliar a conservação deste predador com as práticas agrícolas
surge a necessidade de recuperar a utilização dos cães de gado como forma de
diminuir os conflitos e contribuir para uma maior tolerância da presença dos lobos.
Este é o objectivo de um projecto que o Grupo Lobo tem vindo a desenvolver desde
1996. Até ao momento foram integrados 63 cães das três raças de cães de gado
nacionais. Os resultados são bastante encorajadores, registando-se uma grande
satisfação dos criadores de gado participantes e o reconhecimento da necessidade de
utilizar cães de qualidade de devidamente educados. Paralelamente, através da
colaboração com canicultores e clubes das raças, pretende-se também contribuir para
a recuperação das raças nacionais de cães de gado.
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