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Resumo
A utilização de cães de gado para a protecção dos rebanhos contra os predadores, faz
parte do sistema de pastoreio tradicional utilizado na Europa e tem origens muito
longínquas. Esta prática foi recentemente adoptada nos Estados Unidos da América,
onde foram realizados vários estudos que demonstraram a sua eficácia como uma
medida não letal e alternativa ao controlo de predadores na diminuição dos prejuízos
económicos que este causam nos animais domésticos. A implantação deste sistema
de protecção do gado reveste-se de grande importância, nomeadamente sempre que
as espécies de predadores se encontram em vias de extinção, como sucede com os
grandes carnívoros na maior parte do continente europeu. Na Europa esta prática caiu
em desuso devido a vários factores de ordem social e económica, colocando em risco
de extinção algumas raças de cães de gado.
Com este projecto pretende-se a valorização do papel de duas raças autóctones de
cães de gado – Cão de Castro Laboreiro e Cão da Serra da Estrela – na protecção
dos rebanhos. Pretende-se contribuir para: a definição de critérios que permitam
seleccionar os melhores cruzamentos a efectuar, tendo em conta não só as
características morfológicas da raça mas também aspectos comportamentais e
genéticos; a reabilitação dos sistema tradicional de pastoreio e de protecção do gado;
a melhoria das condições sócio-económicas dos criadores de gado, através da
diminuição dos prejuízos provocados pelo impacto predatório; a implantação desta
medida como uma forma inovadora de conservação do lobo ibérico em Portugal.
Para a recuperação destas duas raças de cães proceder-se-á inicialmente a uma
avaliação genética do estado de consanguinidade dos exemplares existentes.
Posteriormente será criada uma base de dados que conterá, para além da informação
contida no Livro de Origens Português (LOP) a informação genética obtida.
Prevê-se a criação de um projecto piloto em áreas do país onde se fazem sentir com
mais intensidade os prejuízos causados por predadores, nomeadamente o lobo e os
cães assilvestrados, durante o qual serão oferecidos cães das duas raças a pastores
interessados. Os cães serão criados de acordo com o método desenvolvido nos
Estados Unidos da América pelo dr. Raymond Coppinger, sendo acompanhados
durante todo o período do seu desenvolvimento.
Através da avaliação da eficiência de cada exemplar na protecção do rebanho, serão
determinados os melhores exemplares. Estes dados permitirão constituir um núcleo
reprodutor e seleccionar os melhores cruzamentos a efectuar de modo a obterem-se
exemplares eficazes na defesa do gado e com baixo coeficiente de endocruzamento,
contribuindo assim para a valorização da raça.
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