
Projecto de Resolução n.º 809/XIII/2.ª

Recomenda ao Governo que institua um regime de moratória de 3 anos para a caça 

da rola-comum e do coelho-bravo

A Portaria n.º 142/2015 de 21 de Maio, a qual fixa o calendário venatório para as 

épocas venatórias 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, permite o exercício da caça de 

uma vasta panóplia de espécies cinegéticas, onde se inclui a rola-comum e coelho-

bravo.

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a rola brava 

(ou rola comum) representa uma espécie migradora que "está a desaparecer a um 

ritmo galopante em Portugal e na Europa", apontando inclusivamente que “a situação 

da espécie no espaço europeu é muito grave, estimando-se que a sua população tenha 

decrescido 73% nos últimos 20 anos".

Tal dado é, outrossim, enfatizado pela QUERCUS, que sublinha ainda o facto de esta 

espécie ter sido incluída na Lista Vermelha de espécies ameaçadas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza, com o estatuto de “Vulnerável”, o que 

representa um claro reconhecimento internacional e cientifico da ameaça de extinção 

que a rola brava enfrenta.

Atendendo ao dado supra vertido, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

considera "pertinente e urgente" que Portugal e Espanha envidem esforços conjuntos 

estabelecendo uma moratória da caça à rola, pelo menos por três anos, para 

proteger esta espécie, aduzindo que “tendo em conta o decréscimo acentuado da 

população nidificante (...) entende-se ser pertinente e urgente a articulação luso-

espanhola (e eventualmente com outros países da área de distribuição da espécie), no 

sentido de estabelecer uma moratória da caça à rola comum, para um período nunca 



inferior a três anos". Por sua vez, a QUERCUS defende a “suspensão da caça a esta 

espécie por um período de 3 a 5 anos, de modo a favorecer a recuperação das 

respectivas populações”.

Face a estes elementos, consideramos que deve ser instituída imediata e 

urgentemente uma moratória da caça à rola para um período mínimo de três anos.

No que tange ao coelho-bravo, deparamo-nos com um cenário igualmente desolador e 

preocupante.

Esta espécie que outrora apresentava uma densidade populacional elevada (até 40 

animais por hectare) tem sofrido nos últimos anos reduções drásticas espoletadas pela 

caça excessiva, em conjunto com a proliferação de doenças no seio desta espécie,

como a febre hemorrágica, estimando-se que actualmente subsista apenas cinco a dez 

por cento da população que existia há cinquenta anos.

Ora, o coelho-bravo consubstancia uma das espécies de maior valia e interesse, 

representando um autêntico elemento-chave dos ecossistemas mediterrâneos 

assumindo desta forma um valor inestimável e insubstituível.

O actual panorama de caça excessiva terá inevitavelmente como resultado o fim das 

espécies acima identificadas.

Assim, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da 

Constituição, por intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao 

Governo que:

1- Institua um regime de moratória de 3 anos para a caça da rola-comum e 

do coelho-bravo. 

Palácio de São Bento, 04 de Maio de 2017.

O Deputado,

André Silva


