
 

 A monitorização das populações de 
leporídeos, prevista no Plano de Ação 
para o Controlo da Doença Hemorrágica 
Viral dos Coelhos (Despacho n.º 
4757/2017 de 31 de maio) e no projeto 
“+COELHO: Avaliação Ecossanitária 
das Populações Naturais de Coelho-
Bravo Visando o Controlo da Doença 
Hemorrágica Viral”, visa estimar os 
efetivos populacionais e caraterizar a demografia do coelho-bravo em 
diferentes zonas de caça, onde predominam diferentes biotopos e medidas 
de gestão. A reunião desta informação de base é imprescindível para se 
ajustar adequadamente medidas de intervenção a cenários demográficos e 
sanitários distintos.  

Tendo em vista a capacitação das 
Organizações do Setor da Caça (OSC) 
que integram o Grupo de Trabalho 
+Coelho (Fencaça, ANPC e CNCP) 
para a realização dessas avaliações 
populacionais, decorreu, nos dias 11 e 
12 de janeiro de 2018, uma ação de  

Eng. Rui Alves (Companhia das Lezírias) e 
Paulo Célio Alves (CIBIO) na receção dos 
participantes. 
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formação teorico-prática, organizada pelo CIBIO e o INIAV, dirigida aos 
técnicos das três OSC que estarão no terreno a monitorizar as populações 
naturais de coelho-bravo.  

 
Intervenções de Pedro Monterroso (CIBIO) e Ana Serronha (CIBIO) na sessão teórica de dia 11 de 
janeiro de 2018.  

 
A formação, levada a cabo na Companhia das Lezírias, incluiu uma sessão 
teórica realizada a 11 de janeiro, na qual se abordaram tópicos relacionados 
com a dinâmica populacional de coelho-bravo e a aplicação de métodos 
diretos e indiretos ao seguimento das populações.  
A sessão prática decorreu no dia 12 de janeiro e consistiu na 
exemplificação, no campo, da monitorização através de contagem por 
distâncias e contagem de excrementos em pontos fixos. 

Sessão prática da ação de formação na Companhia das Lezírias, na madrugada de 12 de janeiro de 
2018. 
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Sessão prática da ação de formação na Companhia das Lezírias. 
 
Prevê-se que as três OSC iniciem a implementação das avaliações 
populacionais no terreno já a partir do início de fevereiro de 2018, com o 
apoio in situ dos técnicos do CIBIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença 

Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 
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