A trabalhar na conservação do lobo desde 1985

Comunicado de Imprensa
Prémio Terre de Femmes 2011 – Yves Rocher
O Grupo Lobo tem o prazer de comunicar a atribuição do segundo lugar do Prémio
Terre de Femmes, à investigadora – Sílvia Ribeiro.
Proposto pela Fundação Yves Rocher este prémio tem como principal objectivo
premiar mulheres empreendedoras na área do ambiente e que tenham desenvolvido projectos
que contribuam para a sustentabilidade ambiental. O Prémio Terre de Femmes é organizado
em 15 países, incluindo Portugal, homenageando as mulheres eco-cidadãs na Europa.
A candidatura apresentada pela bióloga Sílvia Ribeiro teve por base o Programa Cães
de Gado, iniciado em 1996 pelo Grupo Lobo. Esta linha de actuação tem por objectivo
fomentar a utilização de métodos de protecção do gado, socialmente aceites e ambientalmente
sustentáveis, que permitam a redução dos prejuízos causados pelos lobos nos animais
domésticos e, desta forma, o aumento da tolerância das comunidades rurais para a presença
deste predador ameaçado. A principal acção consiste na entrega de cães de gado de raças
nacionais – cães seleccionados para proteger os rebanhos – a criadores de gado que deles
necessitem. Não se limitando a entregar os cães, o Programa introduz duas componentes
fundamentais, o acompanhamento do desenvolvimento e do bem-estar dos animais, através de
visitas regulares, prestando apoio técnico e veterinário sempre que necessário, bem como a
avaliação final do seu desempenho. Pretende-se assim assegurar a eficácia dos cães e a
protecção adequada dos rebanhos, contribuindo para a redução dos conflitos existentes entre
as comunidades rurais e o lobo. No âmbito deste projecto foram já entregues, acompanhados e
avaliados mais de 250 cães integrados em rebanhos no Norte e Centro de Portugal.
O projecto em causa é considerado um sucesso a nível nacional e internacional e tem
contribuído para demonstrar que a coexistência com o lobo é possível.

Nota Biográfica

Sílvia Isabel Rocha Ribeiro, nasceu
em Lisboa, em 1972. A sua paixão
pelos cães surge de tenra idade,
mantendo-se presente ao longo da
vida, impulsionando a sua carreira
profissional.

O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro!

1/2

A trabalhar na conservação do lobo desde 1985

Formação Académica
• Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
• Mestre em Etologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada
• Doutoranda em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Universidade do Porto
Os conhecimentos de Sílvia Ribeiro são reconhecidos internacionalmente, tendo apresentado
várias comunicações em congressos nacionais e internacionais, elaborado inúmeros artigos
científicos e de divulgação, participado em diversos projectos e integrado a equipa do Grupo
Lobo no projecto LIFE-COEX que envolveu cinco países europeus. É ainda co-autora do livro
Cães de Gado, recentemente editado pela Bizâncio. Actualmente está a desenvolver um
projecto de doutoramento que visa aprofundar o nosso conhecimento sobre o comportamento
dos cães, nomeadamente os aspectos endocrinológicos que estão subjacentes ao processo de
vinculação social.

O Grupo Lobo aproveita a oportunidade para expressar publicamente o seu
agradecimento a Sílvia Ribeiro, por todo o seu empenho, dedicação e disponibilidade para
o projecto. Sem o seu entusiasmo e rigor, este projecto não teria a aceitação e o sucesso
evidenciado, quer junto dos criadores de gado, quer entre a comunidade que se dedica à
conservação do lobo ibérico, tanto a nível nacional como internacional.
Sílvia Ribeiro é uma mulher empreendedora, proactiva, dedicada e muito profissional que
se dedicou de corpo e alma ao Programa Cães de Gado.
A ela o nosso muito obrigado!

Grupo Lobo, 25 de Janeiro de 2011
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