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NOTA TÉCNICA  

 

 

I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

Sublinham os subscritores da iniciativa em apreço que o coelho-bravo é uma das 

espécies mais relevantes para a cadeia trófica de diversos predadores de topo do 

ecossistema mediterrânico. 

Releva-se que é presa principal de mais de 20 espécies de aves e mamíferos, incluindo 

algumas espécies ameaçadas como o abutre-negro, o bufo-real, a águia de Bonelli, a 

águia imperial-ibérica, o gato-bravo e o lince ibérico. 

No entanto, e apesar desta realidade, (decréscimo da população a níveis críticos em 

várias zonas do território devido à doença hemorrágica viral e mixomatose e apesar de 

constar na estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade para 

2030) é concomitantemente uma espécie sujeita a exploração cinegética. 

Afirma-se que segundo a União Internacional para a Conservação da natureza (IUCN), 

o coelho-bravo passou do estatuto de “quase ameaçado” para “ameaçado de extinção”. 

Pelo exposto, os subscritores visam retirar o coelho-bravo da lista de espécies 

cinegéticas, justificando assim a apresentação desta iniciativa. 

 

 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

O Regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com 

vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade 

cinegética, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto (texto 

consolidado). 

Por sua vez, a lista das espécies às quais é permitido o exercício da caça nas épocas 

venatórias 2018-2021, encontra-se publicada na Portaria n.º 105/2018, de 18 de abril. 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/202/2004/p/cons/20150821/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/115132735
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NOTA TÉCNICA  

Pretende-se agora alterar este diploma para incluir a proteção do coelho europeu ou 

coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), procedendo para tal, à alteração do anexo I (lista 

de espécies cinegéticas) constante no referido diploma. 

 

O Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, foi alterado pelos Decretos-Leis n.º 

201/2005, de 24 de novembro (que, nomeadamente, alterou o artigo 89.º, também agora 

objeto de alteração), n.º 159/2008, de 8 de agosto (“Aprova a Lei Orgânica da Autoridade 

Florestal Nacional”), entretanto revogado, n.º 214/2008, de 10 de novembro 

(“Estabelece o regime do exercício da actividade pecuária”), também revogado, n.º 

9/2009, de 9 de janeiro (“Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da 

actividade dos guardas dos recursos florestais”), n.º 2/2011, de 6 de janeiro (“Concretiza 

uma medida do programa SIMPLEGIS através da alteração da forma de aprovação e 

do local de publicação de determinados actos, substituindo a sua publicação no Diário 

da República por outras formas de divulgação pública que tornem mais fácil o acesso à 

informação”), n.º 81/2013, de 14 de junho [texto consolidado (“Novo regime de exercício 

da atividade pecuária”)] e n.º 167/2015, de 21 de agosto (“Procede à sétima alteração 

ao Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, que estabelece o regime jurídico da 

conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão 

sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética”).  

 

Contudo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, que aprovou 

a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, é referido 

explicitamente: 

“Outra espécie que se encontra numa situação preocupante é o coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus) com elevados níveis de incidência de mixomatose e da doença 

hemorrágica viral (DHV), as quais têm conduzido as populações desta espécie a níveis 

críticos nalgumas zonas 

do país. Para além do seu valor em termos da atividade cinegética, esta é uma das 

espécies presas mais relevantes dos ecossistemas mediterrânicos, designadamente 

para predadores de topo da fauna autóctone ibérica, de que são exemplos o lince 

ibérico, com um nível de especialização trófica praticamente exclusivo, e aves de rapina, 

como a águia-imperial ou o bufo-real”( p. 1843). 

http://data.dre.pt/eli/dec-lei/201/2005/11/24/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/201/2005/11/24/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/159/2008/08/08/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/214/2008/11/10/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/9/2009/01/09/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/9/2009/01/09/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/2/2011/01/06/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/81/2013/p/cons/20150521/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/167/2015/08/21/p/dre/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/115226936
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NOTA TÉCNICA  

 

De referir, ainda, a Convenção Relativa à Proteção da Vida Selvagem e do Ambiente 

Natural na Europa, aprovada pelo Decreto n.º 95/81, de 23 de julho.  

 

A 2.ª edição do Atlas dos Mamíferos de Portugal, datada de 2019, pela Universidade de 

Évora, e o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, editado pelo próprio Instituto, 

monitorizam e fazem recomendações relativas a estas populações.  

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

• A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do 

Partido Pessoas- Animais- Natureza (PAN), ao abrigo e nos termos da alínea b) 

do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), 

que consagram o poder de iniciativa da lei. 

• É subscrita por quatro Deputados, observando o disposto no n.º 1 do artigo 123.º 

do RAR, e assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 

do artigo 119.º do RAR. 

• A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação 

que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição 

de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

• Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no 

n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez que este projeto de lei define 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/579574/details/normal?q=decreto+n.%C2%BA%2095%2F81
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/579574/details/normal?q=decreto+n.%C2%BA%2095%2F81
https://dre.pt/home/-/dre/579574/details/maximized
https://atlas-mamiferos.uevora.pt/
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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NOTA TÉCNICA  

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e 

parece não infringir princípios constitucionais.  

• A iniciativa deu entrada a 18 de fevereiro de 2020, foi admitida e anunciada a 20 

de fevereiro, tendo baixado, na generalidade, à Comissão de Agricultura e Mar (7.ª), que 

designou relator do parecer o Senhor Deputado João Dias (PCP). 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

• O título da iniciativa – “Retira o coelho - bravo das espécies sujeitas a 

exploração cinegética “ - traduz sinteticamente o seu objeto, mostra-se conforme 

ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei Formulário 1, podendo, em caso de 

aprovação, ser aperfeiçoado. 

• A presente iniciativa altera o Regulamento da Lei de Bases Gerais da Caça, 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, que “Estabelece o regime 

jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à 

sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética”.  

• O n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário determina que: “Os diplomas que 

alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida” – 

preferencialmente no título – “e, caso tenha havido alterações anteriores, 

identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas”.  

• Consultado o Diário da República Eletrónico confirmou-se que o Decreto-

Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, sofreu até à data (através dos Decretos-Leis 

n.ºs 201/2005, de 24 de novembro, 159/2008, de 8 de agosto, 214/2008, de 10 

de novembro, 9/2009, de 9 de janeiro, 2/2011, de 6 de janeiro, 81/2013, de 14 

de junho, 167/2015, de 21 de agosto e 24/2018, de 11 de abril), oito alterações.  

• Assim, em caso de aprovação, sugere-se o seguinte aperfeiçoamento ao 

título: 

 
1 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 

estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 
 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31210215/init/normal?p_p_auth=2moAmn5c&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_tipoAssocId=162&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=at
https://dre.pt/application/file/a/480645
https://dre.pt/application/file/a/480645
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31302651/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31551718/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31576809/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31576809/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31588965/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31791364/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31957550/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31957550/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/70042819/init/maximized?mode=dt
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115012859/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&tipo=decreto+lei&types=SERIEI&numero=24%2F2018
https://dre.pt/application/file/25346100
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NOTA TÉCNICA  

• ” Retira o coelho - bravo da lista de espécies cinegéticas, 

procedendo à nona alteração ao Decreto – Lei n.º 202/2004, de 18 de 

agosto”. 

• Do mesmo modo, ainda em cumprimento do citado n.º 1 do artigo 6.º, 

sugere-se que o corpo do artigo 2.º da presente iniciativa deverá elencar os 

diplomas que introduziram alterações ao Decreto – Lei n.º 202/2004, de 18 de 

agosto. 

• A entrada em vigor da iniciativa ”no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação”, nos termos do artigo 3.º do projeto de lei, está em conformidade com o 

previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário que prevê que os atos legislativos “entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-

se no próprio dia da publicação”. 

• Em caso de aprovação, assumirá a forma de lei e será objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 

do artigo 3.º da lei formulário. 

• Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos 

parece suscitar outras questões em face da lei formulário. 

 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa não prevê qualquer norma de regulamentação 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

  

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

 



________________________________________________________ 

 

 

Projeto de Lei n.º 215/XIV/1.ª PAN 

Comissão de Agricultura e Mar (7ª) 

7 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Tendo em consideração que a presente iniciativa legislativa versa sobre uma espécie 

animal, o coelho europeu ou coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), espécie animal 

originária da Península Ibérica e do Sul de França, apresentamos a legislação 

comparada respeitante a Espanha e França. 

 

ESPANHA 

Neste país, o coelho europeu ou coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) constitui uma 

espécie cinegética, logo, sujeita à caça. Esta atividade encontra-se regulamentada na 

Ley 1/1970, de 4 de abril - Ley de Caza (versão consolidada) regulamentada pelo 

Decreto 505/1971, de 25 de marzo, por el que se pone en vigor la Ley de Caza de 4 de 

abril de 1970 (nos termos do seu artigo único, a Ley de Caza vigora a partir do dia 1 de 

abril de 1971) e pelo Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 (versão 

consolidada).  

Como se verifica nos n.os 1 e 3 do artigo 4 da Ley de Caza, são consideradas peças de 

caça, os animais selvagens que se encontram elencados no Anexo I do Real Decreto 

1095/1989, de 8 de septiembre, por el que declaran las especies objeto de caza y pesca 

y se estabelecen normas por su protección (versão consolidada).  

Pela análise do teor do Anexo I deste diploma legal constata-se que o coelho-bravo é 

identificado como uma espécie objeto de caça (mamíferos) e no Anexo III são listados 

os vários procedimentos proibidos para a captura das espécies cinegéticas. 

No que respeita à matéria da caça, atendendo às competências atribuídas a cada 

Comunidade Autónoma nesse domínio, conforme resulta do instituído na alínea 11.ª do 

n.º 1 do artigo 148 da Constitución Española e no Código de Caza (compilação de 

legislação disponibilizada pelo Boletín Oficial del Estado), existem, presentemente, 17 

dispositivos legais a disciplinar a caça. 

 

Relativamente ao coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), este não é identificado no 

Anexo II e no Anexo VI da Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad (versão consolidada), logo, não é considerado uma espécie animal de 

interesse comunitário para cuja proteção é necessário designar zonas especiais de 

conservação ou cuja captura pode ser objeto de medidas de gestão. 

https://ria.ua.pt/bitstream/10773/748/1/2008000989.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1970-369
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-35742
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1971-444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-22056
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-22056
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-22056&p=20131221&tn=1#ani
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-22056&p=20131221&tn=1#aniii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a148
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a148
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=95&modo=1&nota=0&lang=en
https://boe.es/index.php
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20180721&tn=1#anii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20180721&tn=1#anvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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NOTA TÉCNICA  

 

O coelho-bravo também não consta na Lista de Espécies Selvagens em Regime de 

Proteção Especial ou no Catálogo Espanhol de Espécies Ameaçadas estabelecidos nos 

artigos 56 e 58 da Ley 42/2007, de 13 de diciembre, respetivamente, regulamentados 

pelo Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres em Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (versão consolidada). 

 

Em alguns ordenamentos jurídicos autónomos o coelho deixou de ser uma espécie 

cinegética de interesse preferencial, como ocorre em Castilla-La Mancha, Decreto 

92/2018, de 4 de diciembre, por el que se deja sin efecto el Decreto 10/2009, de 10 de 

febrero, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus Cuniculus) como especie 

cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan General de la especie en  

Castilla-La Mancha. 

 

Refira-se ainda o exemplo de Aragão, onde foi aprovado o Decreto-Ley 9/2019, de 8 de 

octubre, del Gobierno de Aragón, por el se adoptan medidas extraordinárias y urgentes 

para el control de la población silvestre de conejo común (Oryctolagus cuniculus) en 

Aragón, convalidado pela Resolución de las Cortes de Aragón, de 21 de noviembre de 

2019, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 

9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, que estatui, nos termos dos seus 

artigos 2, 3 e 4, a obrigação dos proprietários de zonas de caça, durante as temporadas 

de caça de 2019/2020 e 2020/2021 (até 31 de dezembro), adotarem medidas para 

reequilibrar a população de coelhos e atenuar os danos agrícolas.   

 

FRANÇA 

Neste país, a prática de caça encontra-se regulamentada no Code de l'environnement 

(na versão consolidada), aprovado em anexo na Ordonnance n.º 2000-914 du 18 de 

septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement, 

concretamente na Parte legislativa, Livro IV: Património natural, Título II: Caça, nos 

artigos L420-1 a L429-40, e na Parte Regulamentar, Livro IV: Património natural, Título 

II: Caça, artigos R421-1 a R429-21. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20180721&tn=1#a56
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490&p=20180721&tn=1#a58
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/02/04/139/con
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091190223434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091190223434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOA-d-2019-90572
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOA-d-2019-90572
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0049DFB5D73609D0AA115CAEB1A55F7B.tplgfr28s_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000401865&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000401865&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C47FDD4717836438BC0A36C7DC780036.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006143746&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C47FDD4717836438BC0A36C7DC780036.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188441&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000041463444&idSectionTA=LEGISCTA000006176889&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006188877&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200312
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NOTA TÉCNICA  

Em França, a espécie animal objeto da iniciativa legislativa em análise denomina-se 

Lapin de garenne e, conforme determina o artigo 1 do Arrêté du 26 juin 1987 fixant la 

liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (versão consolidada), trata-se 

de uma espécie cinegética e tem um estatuto de nuisible (nocivo). Assim, considerando 

a defesa dos interesses fixados no artigo L427-6 do Code de l`environnement, 

conjugado com o artigo L2122-21 do Code général des collectivités territoriales (versão 

consolidada), pode esta espécie animal ser objeto de uma regulamentação 

administrativa específica territorial. 

 

Outros países 

Organizações internacionais 

 

V. Consultas e contributos 

 

Consultas facultativas  

Dado o teor da iniciativa em apreço podem ser consultadas Associações de Defesa do 

Ambiente. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

• O preenchimento, pelos proponentes, da ficha de avaliação prévia de 

impacto de género da iniciativa em apreço, em cumprimento do disposto na Lei 

n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, devolve como resultado, uma valorização neutra 

do impacto do género. 

 

Linguagem não discriminatória 

 Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006057733&dateTexte=20200312
http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Lapin-de-garenne-ar975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006188418&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=30181B3C65E3A72DFC690183DA251B37.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000033035595&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=30181B3C65E3A72DFC690183DA251B37.tplgfr28s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200312
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NOTA TÉCNICA  

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

 

 

VII. Enquadramento bibliográfico  

UNIVERSIDADE DE ÉVORA - Relatório técnico e financeiro final : Acção D6 

- Medidas de fomento de habitat para a fauna em zonas abrangidas pelo 

regime cinegético [Em linha]. Évora : Universidade de Évora, 2007. [Consult. 

16 março 2020]. Disponível na intranet da AR:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130265

&img=15496&save=true>. 

 

Resumo: «O presente relatório final diz respeito ao trabalho realizado entre 

Outubro de 2003 e Fevereiro de 2007 no âmbito do projecto GAPS – Gestão 

Activa e Participada do Sítio de Monfurado (Life03 NAT/P/000018), Acção D6 – 

Medidas de Fomento de Habitat para a Fauna em Zonas Abrangidas pelo 

Regime Cinegético. O trabalho foi realizado pela Unidade de Biologia da 

Conservação da Universidade de Évora (UCB-UE) e pela ERENA – 

Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais Lda. até Setembro de 2005, sendo 

o trabalho subsequente realizado apenas pela UCB-UE, conforme previsto. 

Pretende-se implementar um programa de gestão cinegética no sítio de 

Monfurado que compatibilize a actividade da caça desportiva desenvolvida na 

região, com a conservação das espécies e habitats, particularmente os de maior 

valor conservacionista, ocorrentes na área de estudo. 

Em termos de resultados espera-se especificamente: incrementar as populações 
de coelhos, lebres e perdizes; contribuir para a estabilização/recuperação das 
populações de mamíferos carnívoros; sensibilizar caçadores e proprietários para 
os objectivos da conservação, particularmente a con 

 

 

 

 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130265&img=15496&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130265&img=15496&save=true
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