
 
 

  

O QUE É O IFH? 

O IFH é uma modalidade exclusivamente de pistagem. O 

cão deve seguir um rasto previamente traçado por outra 

pessoa que não o seu condutor. 

No rasto é o cão que assume a liderança, seguindo as 

pegadas deixadas previamente por um traçador. 

O objetivo deste desporto é o cão encontrar pequeno 

objetos de materiais diversos deixados pelo traçador e 

assinalá-los para o seu condutor. 

SABER MAIS: 

 

 

 

MODALIDADE DESPORTIVA CANINA 

SUBCOMISSÃO DE CÃES DE TRABALHO CPC 

www.iporciportugal.wordpress.com 

igp.ifh.portugal 

igp.ifh.portugal 

rci@cpc.pt 

  

 

 

  



 
 

O QUE É O IGP? 

O IGP é composto por três disciplinas (pistagem, 

obediência e defesa) e por três níveis (IGP1, IGP2 e 

IGHP3), que testam a estabilidade mental, resistência, 

coragem, destreza física e mental, a capacidade de 

discriminação odorífera, vontade de trabalhar, bem 

como a capacidade e qualidade do treino do cão. As 

provas de competição de IGP acontecem de norte a sul 

do país e são organizadas por clubes ou entidades 

autorizadas pelo Clube Português de Canicultura 

através da sua Subcomissão responsável. 

 

PISTAGEM 
A disciplina de Pistagem (Disciplina A) 

avalia a capacidade olfativa dos cães, bem como 

a sua vontade de trabalhar em campo aberto, seguindo 

o rasto (as pegadas) deixadas previamente por um traçador e 

indicando vários objetos também eles deixados pelo traçador 

ao longo percurso. 

OBEDIÊNCIA 
A disciplina de Obediência (Disciplina B) avalia a capacidade 

de resposta do cão em várias situações, como o andamento ao 

lado, uma série de mudanças de direção e velocidades, 

paragens, distrações, chamadas, posições e passagem por um 

grupo de pessoas. Existem ainda exercícios de salto com apoio 

e sem apoio assi como exercícios de busca de objeto lançado 

pelo dono (apport de madeira).A atitude de permanente alerta, 

concentração, vontade de trabalhar do cão e a harmonia do 

binómio são também avaliadas. 

DEFESA 
A disciplina de Defesa (Disciplina C) determina a coragem, 

autoconfiança, agilidade e resistência do cão, bem como o seu 

controlo por parte do condutor. Os exercícios exigem que o cão 

procure por um figurante escondido num abrigo, que ladre ao 

encontra-lo (alertando assim o seu condutor) e permaneça a 

guardá-lo até à chegada do condutor. 

 

COMO INICIAR-SE NA COMPETIÇÃO? 

Em 1991, o organismo alemão SV (Verein für Deutsche 

Schäferhunde – Clube do Pastor Alemão na Alemanha), 

desenvolveu um teste preliminar de sociabilidade e obediência, 

o BH (Begleithund) e tornou-o obrigatório para quem quisesse 

ingressar nos níveis seguintes de IGP. Em janeiro de 2012, a FCI 

(Federação Cinológica Internacional), da qual o CPC (Clube 

Português de Canicultura) faz parte, adotou este exame como o 

seu teste de sociabilidade, obrigatório para a prática de IGP e IFH. 

O BH é composto por 2 partes. A primeira dedicada à Obediência 

com andamento ao lado, posições, variações de velocidade, 

permanência e chamada. A segunda parte serve para testar o 

cão numa série de situações quotidianas simuladas, como 

trânsito, multidões, cruzamento com pessoas, desportistas e 

com outros cães. 

O teste de sociabilidade representa uma avaliação do equilíbrio 

mental do cão e do controlo do dono sobre o mesmo. 

Depois de completar com sucesso o BH pode evoluir para a 

prática da modalidade de IGP & IFH. 


