
  

No passado dia 19 de setembro, decorreu 

nas instalações do INIAV, IP, Pólo de 

Vairão, em Vila do Conde, a primeira 

reunião anual participativa e 

descentralizada do grupo de trabalho 

+Coelho, onde foram apresentados e 

discutidos publicamente as estratégias 

desenvolvidas e os resultados obtidos 

durante o primeiro ano de execução do 

projeto. Estiveram presentes gestores, caçadores, técnicos do setor da caça e 

florestal, entidades gestoras e proprietárias de Zonas de Caça, estudantes de 

formação avançada, técnicos de laboratório, investigadores e dirigentes das 

organizações do setor da caça e da administração pública. 

A abertura da sessão foi conduzida pelo Presidente do INIAV, Doutor Nuno 

Canada, e pelos representantes das outras instituições que constituem este grupo 

de trabalho. 

Seguiram-se várias apresentações orais, proferidas por Mónica Cunha (INIAV), 

Margarida Duarte (INIAV), Pedro Esteves (CIBIO), Pedro Monterroso 
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(CIBIO), Rita Amador (DGAV) e Ana Hora (ICNF), incidindo sobre as ações 

desenvolvidas com enquadramento no Plano de Ação para o Controlo da Doença 

Hemorrágica Viral dos Coelhos e a divulgação de informação e resultados 

técnico-científicos gerados no decurso do primeiro ano do projeto, bem como a 

descrição sumária das metas atingidas. Foram também discutidas as dificuldades, 

os desafios e as oportunidades de melhoria para os trabalhos futuros. 

Mónica Cunha, Margarida Duarte, Pedro Esteves e Pedro Monterroso durante as comunicações 
técnico-científicas. 
 

Teve ainda lugar uma discussão 

pública alargada, moderada por 

Pedro Vitorino, Diretor da 

revista Caça e Cães de Caça, 

durante a qual a assistência teve 

oportunidade de interagir 

ativamente com o painel de 

técnicos e investigadores, 

colocando as suas dúvidas, comentários, críticas e sugestões. 
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No final da sessão, que contou com cerca de 100 pessoas, o encerramento do 1º 

ano de projeto foi comemorado com um Carcavelos de Honra, um vinho generoso 

de cor topázio e sabores e aromas amendoados, produzido na menor região 

vitivinícola portuguesa situada em torno da freguesia de Carcavelos, nos terrenos 

do INIAV, abrangendo os concelhos de Cascais e de Oeiras. Esta região tem a 

classificação DOC (Denominação de Origem Controlada) e remonta ao período 

do Marquês de Pombal. Outros produtos gastronómicos resultantes das atividades 

dos vários Pólos do INIAV, tais como mel, amêndoas, queijo e fruta foram 

oferecidos durante a pausa para café, constituindo um momento de 

confraternização e discussão animada. 

 

O grupo de trabalho +Coelho agradece os esforços locais do Pólo de Vairão para 

a organização do evento e, uma vez mais, a todos os que, direta ou indiretamente, 

têm contribuído para a boa execução das atividades do projeto, estendendo o 
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convite para a colaboração ativa de todos, caçadores, gestores, técnicos e 

proprietários, no segundo ano de execução. 

O suporte visual de todas as apresentações (ficheiros PDF) encontra-se disponível 

no banner +coelho. 

 

 
 
 

 
 
Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença 
Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS 
ALCANÇADOS PUBLICAMENTE DISCUTIDOS

UM ANO DO PROJETO +COELHO: 

PROGRAMA

19
setembro

14H30 - 17H30

Rua dos Lagidos,
Lugar da Madalena
4485-655 Vairão
VILA DO CONDE

INIAV,I.P.
Polo de Vairão

Auditório
14.30h  SESSÃO DE ABERTURA 
Nuno Canada (Presidente do INIAV) | Jacinto Amaro (Presidente da FENCAÇA) |
Fernando Castanheira Pinto (Presidente da CNCP) | 
António Paula Soares (Presidente da ANPC) | 
Fernando Bernardo (DGAV) | Paulo C. Alves (CIBIO) | Gonçalo Lopes (ICNF) |  
Ricardo Romão (OMV) | António Roldão (iBET)

14.50h  PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA DOENÇA
HEMORRÁGICA VIRAL DOS COELHOS: 
OBJETIVOS, ESTRATÉGIA E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO ANO
Mónica Cunha (INIAV) 

15.20h  AVALIAÇÃO ECOSSANITÁRIA DAS POPULAÇÕES NATURAIS DE COELHO-
BRAVO NO PERÍODO 2017/2018
• Avaliação Sanitária de Leporídeos Silvestres na Época Venatória 2017/2018 |   Margarida Duarte (INIAV) 
• Análise Serológica das Populações Naturais de Coelho-bravo para o RHDV2 |   Pedro Esteves (CIBIO )
• Avaliação do Impacto da RHVD2 nas Populações Naturais de Coelho-bravo |   Pedro Monterroso (CIBIO)

15.45h  PAUSA PARA CAFÉ
16.10h  BOAS PRÁTICAS NA RECUPERAÇÃO DO COELHO-BRAVO

• Exploração Cinegética do Coelho-bravo |  Ana Hora (ICNF)
• Gestão Sanitária do Coelho-bravo |  Rita Amador (DGAV)

16.30h  MESA REDONDA COM DISCUSSÃO ALARGADA AO PÚBLICO
moderador: Pedro Vitorino (Diretor da Revista Caça e Cães de Caça)

17.30h ENCERRAMENTO
Nuno Canada (Presidente do INIAV) | Jacinto Amaro (Presidente da FENCAÇA) | 
Fernando C. Pinto (Presidente da CNCP) | António Paula Soares (Presidente da ANPC)

17.45h CARCAVELOS DE HONRA
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