
Designação do projeto |Life Iberconejo - “Drawing the baselines for the good 
management of a Mediterranean key species, the wild rabbit” 
 
Código do projeto |LIFE20-GIE ES000731 Life Iberconejo 
 
Objetivo principal |  

 
O projeto LIFE Iberconejo visa implementar um sistema de governança para a gestão 
do coelho na Península Ibérica, procurando solucionar os problemas de maneio da 
espécie tendo em conta todos os interesses e pontos de vista, através de uma 
estrutura de governança participativa. 
 
O projeto conta com a participação de 15 entidades, espanholas e portuguesas, e 
será implementado no território da Península Ibérica. O compromisso dos diferentes 
atores envolvidos tem como um dos seus objetivos melhorar o estado das 
populações e reduzir e prevenir os danos que o coelho-bravo causa à agricultura em 
determinadas localidades. 

Região de intervenção |  

Península Ibérica 

Entidades beneficiárias |  

 

 - Asociacion para la Defensa de la Naturaleza (WWF) (Instituição Coordenadora) 
 - Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade 

(ANPC) 
 -  Associação Natureza Portugal (ANP|WWF)  
 - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  
 - Fundación CBD para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat (FCBDH)  
 - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)  
 - Fundacion Universitaria San Pablo-Ceu (FUSP.CEU)  
 - Instituto da Conservação da   Natureza e das Florestas IP (ICNF)  
 - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária IP (INIAV)  
 - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de 

Andalucía (JA)   
 - Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (JCCM)   
 - Dirección General de Sostenibilidad de Extremadura (JEX)  
 - Real Federación Española de Caza (RFEC)  
 - Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM)  
 -  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)  
  
 



Data de início |01/10/2021 
Data de conclusão |31/12/2024 
 
Custo total elegível | 2.103.880 € 
Custo total elegível INIAV|68.324,00€ 
Apoio financeiro da União Europeia | 1.157.108 € 
 
Objetivos | 
 
O projeto LIFE Iberconejo tem os seguintes objetivos: 
● Conhecer o estado das populações de coelhos na Península Ibérica, o seu estado 
sanitário e os danos que causam à agricultura. 
● Compilar boas práticas de gestão regional, tanto para a promoção das populações 
como para a redução dos danos que produz. 
● Criar um sistema de governança que inclua progressivamente todos os stakholders 
e todas as administrações com poderes no maneio da espécie, além dos envolvidos 
no projeto. 
 
As atividades e Resultados | 
 
Foram definidas as seguintes ações.  
 
AÇÃO A.1:  
Colheita de informações existentes 03/2022 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Base de dados bibliográfica disponível na web. 
 
AÇÃO A.2: 
 Proposta de consenso de metodologias ibérica de monitorização ibéricas + Entrega: 
Testes de campo e afinação 
RESULTADOS ESPERADOS: 
-Início dos testes metodológicos de monitorização de coelhos 05/2022 
-Primeiro consenso das metodologias ibéricas de monitorização 09/2022 
 
AÇÃO A.3:  
Plano de comunicação e divulgação do projeto 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Plano de comunicação e divulgação 
 
AÇÃO B.1: 
Implementação do comité de coordenação do ER IBÉRICO 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Operacionalização do ERICC 01/2022 



-Operacionalização grupos de trabalho específicos no ERICC 
 
AÇÃO B.2:  
Criação de aplicações informáticas 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Plataforma online 03/2023 
-Aplicações móveis de colheita de dados 03/2023 
 
AÇÃO B.3:  
Ações de capacitação em monitorização populacional e controle sanitário do coelho 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Material de formação teórica (Apresentações em PowerPoint) para os cursos de 
apresentação da metodologia 
-Material de apoio pedagógico para o curso de colheita de dados no campo. 
 
AÇÃO B.4:  
Validação de protocolos de monitorização sanitária e populacional nas 
áreas do projeto. 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Mapa da situação das populações de coelhos nas áreas de trabalho do projeto 
 
AÇÃO B.5:  
Troca de experiências de fomento de coelho-bravo 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Conclusões das jornadas de promoção de coelho-bravo (03/2023) 
-Relatório de análise das ações de promoção do coelho (03/2023) 
 
AÇÃO B.6:  
Gestão de conflitos associados a danos causados por coelhos: Troca de experiências 
sobre problemas e prevenção de danos 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Conclusões das jornadas sobre danos à agricultura (06/2024) 
-Celebração das jornadas de intercâmbio de experiências sobre prevenção de danos 
(06/24) 
 
AÇÃO B.7:  
Elaboração, redação e edição de documentos finais 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Protocolo de monitorização da população de coelhos-bravos (09/2024) 
-Protocolo de maneio das populações de coelho-bravo (09/2024) 
-Documento modelo para a implementação de estruturas de governança (09/2024) 
- Documento modelo para o desenvolvimento de protocolos de monitorização 
(09/2024) 



 
AÇÃO B.8:  
Análise da CAP e propostas de melhoria 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Propostas para a melhoria da PAC (12/2022) 
-Catálogo de boas práticas de gestão de habitats na Rede Natura 2000: Florestas e 
matos mediterrânicos (12/2022) 
 
AÇÃO C.1:  
Monitorização do impacto do projeto: acompanhamento das ações de 
projeto, indicadores LKPLI e alcance do projeto entre o público-alvo 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Relatório de Indicadores 2022 (03/2023) 
-Relatório de Indicadores 2023 (03/2024) 
-Relatório de indicadores FINAIS (03/2025) 
 
AÇÃO C.2:  
-Monitorização do impacto do projeto: Análise sobre a perceção social 
-RESULTADOS ESPERADOS:  
-Relatório de Perceção Social (06/2024) 
 
AÇÃO C.3:  
-Monitorização do Impacto do Projeto: Avaliação dos Impactos 
-Ecossistémicos e socioeconômicos 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Estudo socioeconômico (12/2022) 
 
AÇÃO D.1:  
Divulgação geral do projeto 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Site do projeto (06/2022) 
-Interesse do projeto (09/2022) 
-Materiais de merchandising (09/2022) 
-Vídeo do Projeto (09/2022) 
-Relatório para leigos (03/2022) 
 
AÇÃO D.2:  
Divulgação dos resultados técnicos do projeto ao público especializado 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-6 Artigos de Divulgação (12/2024) 
-2 comunicações científicas (12/2024) 
-Conclusões do Seminário Internacional publicadas em pdf (12/2024) 
 



AÇÃO E.1:  
Gerenciamento de Projetos 
RESULTADOS ESPERADOS:  
-Relatório Anual de Monitorização e Avaliação do Projeto 2021-2022 (03/2023) 
-Relatório de Auditoria 2021-2022 (03/2023) 
-Relatório de Auditoria 2023 (03/2024) 
-Relatório Anual de Monitoramento e Avaliação do Projeto 2023 (03/2024) 
-Relatório FINAL de Auditoria (03/2025) 
-Relatório de Monitorização e Avaliação do Projeto FINAL (03/2025) 
 
 


