
 
 
 

 

Veterinário/a – prestação de serviços 

 

Rewilding Portugal 
 

O Rewilding Portugal é uma organização privada sem fins lucrativos, estabelecida na Guarda, 

cuja missão é promover a conservação da natureza por meio de medidas de rewilding em 

Portugal. A Rewilding Portugal está neste momento a implementar um projeto de 

conservação da natureza focado no lobo ibérico e está à procura de dois veterinários/as para 

ajudarem criadores de gado nos distritos da Guarda e Viseu na implementação de medidas de 

prevenção de prejuízos causados por espécies selvagens.  

 

Oportunidades de Formação 

Dada a natureza específica das tarefas e responsabilidades identificadas abaixo, os 

veterinários/as selecionados receberão numa primeira fase formação da Rewilding Portugal no 

desempenho das suas funções. Esta formação inclui visitas a explorações pecuárias portuguesas 

que implementam medidas de prevenção de prejuízos, e uma viagem de cinco dias à Itália para 

treino com colegas Italianos experientes no uso de medidas de prevenção de prejuízos. 

 

Responsabilidades 

As principais responsabilidades dos veterinário/as são: 

• Identificação de criadores de gado interessados em implementar medidas de prevenção 

de prejuízos nos distritos da Guarda e Viseu; 

• Seleção de cães de guarda para dar a criadores de gado; 

• Integração e monitorização do progresso dos cães de guarda; 

• Prestação de serviços veterinários (como vacinação) aos cães de gado; 

• Dar apoio à equipa da RP na monitorização da utilização e correto funcionamento de 

vedações por parte dos criadores de gado; 

• Aconselhar criadores de gado nas melhores práticas de maneio que possam 

implementar para diminuir o número de prejuízos causados por lobo ibérico e outros 

animais selvagens. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Qualificações Chave 

• Curso em medicina veterinária; 

• Pelo menos 3 anos de experiência a exercer medicina veterinária; 

• Experiência a trabalhar com criadores de gado e contactos na área do projecto é um 

bónus; 

• Uma atitude e personalidade criativas e muito pró-ativas com capacidade de trabalhar 

de forma independente; 

• Alinhado com a missão, visão e objetivos da Rewilding Portugal; 

• Interesse na conservação da natureza; 

• Carta de condução e carro próprio que possa disponibilizar para a execução das funções. 

A Rewilding Portugal pagará os custos de deslocação. 

 

Indicação salarial 

O vencimento base para a prestação destes serviços (1 dia por semana) é de 360 Euros por mês 

(a recibos verdes). O contrato de prestação de serviços é feito pelo período de dois anos.  

O desempenho das funções será feito remotamente nos distritos da Guarda e Viseu. O escritório 

da Rewilding Portugal está sediado na Guarda. 

 

Candidatar-se 

As candidaturas, incluindo o CV e carta de motivação devem ser enviadas até dia 25 de Fevereiro 

de 2020 para info@rewilding-portugal.com. 

Para mais informações por favor contactar o Diretor Executivo Pedro Prata por email 

(pedro.prata@rewilding-portugal.com) ou telemóvel (+351 91219677). 
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