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SECÇÃO: Opinião

O Ano da Cabra?
Em breve, terá início o Ano Chinês da Cabra (também atribuído à Ovelha ou ao Bode). Segundo a tradição astrológica
oriental, será um ano votado à paz e à sã convivência, mesmo entre opostos. Se a isto adicionarmos o elemento deste
ano, a madeira, teremos um forte incentivo à resistência e ao trabalho em equipa.
Para quem acredite em tais coisas, tratase de excelentes augúrios para um projecto como o MedWolf, dedicado ao
fomento da coexistência entre lobos e todos aqueles que dependem da pecuária, sobretudo fazendo por proteger melhor
as cabras, ovelhas, vacas e não só.
2014 representou um bom arranque numa série de iniciativas deste Projecto, em Itália e também na zona de actuação
portuguesa, nos distritos de Castelo Branco e da Guarda. Em termos muito concretos, foram entregues 9 vedações e 12
cães de gado Serra da Estrela, devidamente seleccionados e integrados – notese que as vedações foram erigidas com a
colaboração dos beneficiados. Várias acções de sensibilização foram dirigidas às escolas, focando o perigo dos venenos
e introduzindo conteúdos pedagógicos sobre o lobo e o seu ecossistema.
Em termos técnicos e científicos, o recenseamento da população lupina nestas terras avançou, recorrendo pela primeira
vez aos serviços de um cão capaz de detectar indícios da presença de lobos. Outros cães, vindos de Espanha, vieram
demonstrar as suas capacidades na detecção de venenos, em colaboração com o SEPNA, da GNR. O primeiro encontro
do novo Grupo de Trabalho do Lobo Ibérico teve lugar em Castelo Branco, agrupando 18 dos mais destacados
investigadores e gestores de populações animais de Portugal e Espanha. Foi criado o Grupo de Trabalho sobre Medidas
de Prevenção, com 38 membros de 12 países europeus e dos EUA. A revista técnica Carnivore Damage Prevention
reapareceu, agora dirigida por uma investigadora portuguesa.
Mas claro que nem só de Ciência se faz o avanço de um Projecto que quer, acima de tudo, servir as populações que já
estão a sentirse afectadas por conflitos com o lobo. Em Outubro, quatro associações de criadores de gado reuniramse
com elementos do Projecto, responsáveis do ICNF e gestores da região espanhola de Castilla La Mancha. Ao longo de
horas de discussão frutuosa, novas metas e outros tipos de intervenção do Projecto MedWolf foram sugeridos e
analisados, resultando em conclusões promissoras.
Com o contínuo agudizar de conflitos em Almeida, resultante do aumento do número de ataques e dos prejuízos
atribuídos ao lobo, o Projecto intensificou a sua presença junto aos criadores de gado desta região. Não só insistindo nas
visitas individuais a explorações, inquirindo da necessidade e da vontade de receber meios de protecção mais eficazes,
mas também em reuniões abertas a toda a população. As duas que até agora foram levadas a cabo confirmaram que os
ânimos podem andar exaltados mas há sempre quem não perca de vista o bom senso e adira às recomendações dos
nossos técnicos, solicitando a entrega de vedações e de cães de gado.
De forma muito resumida, assim foi o nosso ano de 2014. Foi um ano difícil, como aliás fora previsto, mas em que
lançámos as bases para um empenhamento mais profundo e benéfico com os actores locais envolvidos neste tema, dos
criadores às autarquias.
Em 2015, antevêemse mudanças significativas, quiçá a nível legal. Mas o compromisso do Projecto MedWolf continuará
a ser o de apoiar quem quer realmente coexistir com o lobo de forma sustentável, minimizando os prejuízos sem incorrer
em despesas incomportáveis. Vamos continuar a acolher pedidos de colaboração e a seleccionar as situações mais
urgentes, para instalar mais vedações e integrar mais cães de gado. Vamos tentar aprofundar a disseminação de
conhecimentos sobre técnicas de maneio alternativas, apontando bons exemplos oriundos de outras zonas de Portugal e
também de Espanha. Sempre ouvindo atentamente as preocupações dos interessados e nunca trabalhando contra
ninguém.
Só assim poderemos almejar o tal Ano da Cabra, virado para a entreajuda e para a pacificação dos conflitos. Com muito
trabalho de equipa e vontade de melhorar a cada dia.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE MedWolf, cofinanciado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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