
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes das  Associações Nacionais Membros da FACE. Reunião Anual da Face, 
Bruxelas, 11 de setembro 
 

A convite do Doutor David Skallen, Secretário Geral da Federação 

Europeia de Caçadores (FACE) que representa 7 milhões de caçadores 

europeus, a investigadora Margarida Duarte, coordenadora do Grupo de 

Trabalho +Coelho,  participou num Workshop sobre O Futuro dos 

Lagomorfos na Europa, com uma apresentação oral intitulada “Revisão 

das Doenças dos Leporideos”, que se realizou em Bruxelas, no dia 11 de 

setembro.  

Portugal está representado na FACE através da FENCAÇA, organização 

parceira do Projecto +Coelho.  
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O Workshop, moderado por Cy Griffin, Gerente Sênior de 

Conservação da FACE,  seguiu-se à Assembleia Geral Anual da FACE 

em cuja abertura participou Humberto Delgado Rosa, Diretor para o 

Capital Natural na Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, 

tendo a sua intervenção insidido sobre a necessidade de regular o uso 

de munições de chumbo em ambientes terrestres, além das medidas já 

propostas para áreas húmidas, cujo conceito requer também revisão. 

 

Nessa apresentação, dedicada às doenças que afetam o coelho-bravo e 

a lebre-ibérica, Margarida Duarte deu enfase àquelas que são 

atualmente fatores de ameaça mais preocupantes no que toca à 

conservação destas espécies, nomeadamente as infeções causadas por 

Lagovirus (vírus da doença hemorrágica viral e vírus da sindrome da 

lebre europeia) e Leporipoxvirus (vírus da mixomatose).  

 

Margarida Duarte divulgou ainda a estratégia operacional da parceria 

+Coelho e apresentou os resultados da vigilância sanitária, obtidos no 

decurso do Projecto +Coelho 1 e do Projeto+Coelho 2, este ainda em 

curso.  
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European Federation for Hunting and Conservation

11th September, 2019, Brussels

Margarida Duarte (DVM, MSc, PhD) 
National Institute of Agrarian and Veterinarian Researh,  Oeiras, Portugal

Animal Health Workshop: The future of Lagomorphs (hares and rabbits) in Europe

Overview of leporid diseases



 
 

 
 

O Projecto +Coelho foi visto com grande interesse e curiosidade pelos 

presentes que, através de perguntas várias, proporcionaram uma conversa 

animada durante todo espaço dedicado a discussão e esclarecimentos. 

 

Neste Workshop, participou também o Dr. Valter Trocchi, da Federazione 

Italiana Della Caccia (FIDC), Itália, que apresentou uma visão geral dos 

“Aspectos Ecológicos e Biológicos dos Leporideos”. Por fim, Daniel 

Švrčula, Assistente de Políticas de Conservação da FACE, proferiu 

também uma  apresentação. 

 

Através desta participação, uma iniciativa da FENCAÇA, o Projeto 

+Coelho chegou ao conhecimento dos representantes de 36 países 

Europeus. 

  

 

 

 

  

 

11 September, 2019, BrusselsMargarida Duarte

+Coelho by the numbers
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2 years

500,000.00 €/annualy

Dispatch 4757/2017, 31 May
ACTION PLAN FOR THE CONTROL OF RHDV2 in RABBITS
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Projeto +COELHO2: Desenvolvimento e implementação de 
medidas práticas impulsionadoras da recuperação dos 
leporídeos silvestres em Portugal”, financiado pelo FUNDO 
FLORESTAL PERMANENTE 
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