
No passado dia 28 de novembro decorreu em Oeiras, entre as  14:00 e as  18:00 

horas, uma ação de formação para os Técnicos das OSC, efetuada no âmbito da 

medida 7.3. do Projecto +Coelho 2, intitulada “Identificação das condições mais 

favoráveis ao coelho-bravo e à lebre-ibérica: consolidação do desenvolvimento de 

uma Plataforma Interativa e do inquérito Epidemiológico em sistema Survey123”, 

que constou de duas sessões; 

Na primeira parte da formação, Patrícia Taveres Santos (DGAV), apresentou o 

conteúdo do inquérito epidemiológico, e seus objetivos percorrendo as várias 

componentes do inquérito;  

Parte I –Caracterização da Zona de Caça,  

Parte II- Gestão Cinegética,  

Parte III- Outras Informações.  

O inquérito foi desenvolvido em parceria entre os membros da DGAV, INIAV e 

ANPC.  
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Na segunda parte, João Fernandes (INIAV), co-responsável pelo 

desenvolvimento do inquérito na aplicação Survey 123, demonstrou com 

recurso a um tutorial, a instalação da aplicação e auxiliou os Técnicos na 

instação da referida aplicação  nos dispositivos electrónicos pessoais 

(telemóveis, tablets, computadores portáteis). 

Houve ainda lugar a uma sessão prática de testagem do inquérito pelos 

participantes. 

 

Estiveram presentes António Moreira (CNPC),  Sandra Esteves (CNPC), 

Ana Paula Ferreira (CNPC),  Pedro Colaço (CNPC),  Eduardo Valente 

(CNPC), Ana Perdigão (FENCAÇA), Jorge Santos (FENCAÇA), Paulo 

Paixão (FENCAÇA), Jorge Maia (FENCAÇA), Ricardo Neto (ANPC), João 

Carvalho (ANPC), Gonçalo Lopes (ICNF), Ana Serronha (CIBIO), 

Margarida Duarte (INIAV). 

 
 
Da direita para a esquerda, Gonçalo Lopes (ICNF), João Carvalho (ANPC), Ana Serronha 

(CIBIO) e Técnicos das OSC durante a formação (Ricardo Neto (ANPC), Eduardo Valente 

(CNPC), Pedro Colaço (CNPC), Ana Perdigão (FENCAÇA), Jorge Santos (FENCAÇA), 

Paulo Paixão (FENCAÇA), Sandra Esteves (CNCP), Ana Paula Ferreira  (CNCP), António 

Moreira (CNPC), Jorge Maia (FENCAÇA). 

 

Na fase seguinte, e uma vez operacional, os Técnicos das 3 OSC levarão a 

cabo o preenchimento e submissão do Inquérito juntamente com os gestores 

das Zonas de Caça aderentes ao Projeto. 
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A automatização do descarregamento dos dados recolhidos para uma base de 

dados sediada no INIAV permitirá agilizar a análise estatística dos resultados e 

visualização gráfica de estatísticas básicas no formato dash-board, com 

representação da evolução temporal e geográfica das doenças no território, e 

disponibilização através de plataforma online.  

A modelação dos dados recolhidos visa a construção de mapas de risco e a 

identificação das variáveis bióticas e abióticas que possam impactar na 

abundância e sanidade das populações de coelho-bravo e, também, de lebre. 

Esta informação será então disponibilizada às OSC e divulgada ao público, com 

diferentes graus de confidencialidade.  
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