
Mónica Vieira Cunha, investigadora do INIAV, IP e investigadora co-
responsável do projeto +Coelho, representou o Centro de Competências para o 
Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade 
(CCEGSECB) na Conferência “Caça e Alimentação”, organizada conjuntamente 
pela Câmara Municipal de Mértola, o Campo Arqueológico de Mértola e a 
Associação de Empresários de Mértola, que decorreu no dia 27 de outubro de 
2018, no âmbito da IX edição da Feira da Caça de Mértola. A Feira de Caça, 
com muitas atividades na área cinegética e também culturais, decorreu no 
pavilhão desportivo de Mértola, tendo registado, uma vez mais, uma grande 
afluência de público.  

À esquerda: vista de um dos pavilhões da feira com 
exposição de  armas e vestuário de caça. Em baixo: 
Inauguração da IX edição da Feira da Caça de 
Mértola por Jorge Rosa (Presidente da Câmara 
Municipal) e Pedro do Carmo (Deputado do PS à 
Assembleia da República, eleito pelo círculo 
eleitoral de Beja). 

 
A conferência “Caça e 
Alimentação” iniciou-se na manhã 
de 27 de outubro, com o painel “A 
Caça na História”, no qual 
interviram Virgílio Lopes (Campo 
Arqueológico de Mértola), Maria 
de Fátima Palma, Marta Moreno 
(Centro de Ciencias Humanas y Sociales) e Carlos Pimenta (da Direção Geral de 
Património Cultural). Seguiu-se, depois do almoço, o painel “Caça, Alimentação 
e Economia”, no qual foram discutidas as potencialidades turísticas e 
socioeconómicas da carne de caça e o potencial papel do CCEGSECB na 
estruturação, dinamização e promoção da respetiva cadeia de valor. 
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Do Centro de Competências para o Estudo, Gestão, e Sustentabilidade das 
Espécies Cinegéticas e Biodiversidade, interviram Mónica Cunha e, ainda, João 
Carvalho (secretário-geral da ANPC) e Mário Quaresma (Professor Auxiliar da 
FMV-UL), com comunicações orais dedicadas ao valor ecológico, nutricional e 
económico da carne de caça, bem como aos constrangimentos organizacionais e 
sanitários associados. Neste contexto, foi também discutida a missão do Centro 
de Competências que, entre muitos outros objetivos e áreas de intervenção, visa 
a promoção da atividade cinegética sustentável, o desenvolvimento rural e a 
valorização e promoção dos produtos da caça.  

 

 

 

 

 

 

João Carvalho, Ricardo Paiva, Mónica Cunha e Mário Quaresma na sessão de abertura do 
Painel “Caça, Alimentação e Economia”. 

Estiveram ainda em debate as questões relacionadas com o Turismo 
Gastronómico da carne de caça e a certificação de espécies cinegéticas, com 
intervenções de Miguel Sottomayor (Universidade Católica Portuguesa), Paulo 
Célio (CIBIO Universidade do Porto) e Fernando Completo (Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril). A sessão foi moderada por Ricardo Paiva 
(INIAV, IP), tendo o encerramento sido realizado por Rosinda Pimenta 
(Vereadora da Câmara Municipal de Mértola), que teceu diversas considerações 
sobre a importância deste setor para o desenvolvimento e valorização dos 
territórios do interior. 

Participação do 
CCEGSECB na 

Conferência “Caça e 
Alimentação” que 

decorreu a 27 de outubro 
de 2018, no âmbito da IX 
edição da Feira de Caça 

de Mértola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

 

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

Doença Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 


