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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

CAPITULO I

INTRODUCAO

Em 30 de Abril de 2009 deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiao

Aut6noma dos Agores, uma Petigao de urn grupo de cidadaos, intitulada

"Combate a elevada densidade do coelho bravo na Ilha das Flores", subscrita

por mais de 400 pessoas, e cujo prinneiro subscritor é o Senhor Jose Francisco

Salvador Fernandes.

Como pressupostos esta Petigao considera: a elevada densidade do coelho

bravo na Ilha das Flores, os prejuizos que a referida densidade causam na ilha,

nomeadamente nas areas agricolas e o facto de já terem sido tomadas

nnedidas para resolverem problennas semelhantes nas ilhas de Santa Maria,

sao Jorge e Pico.

Os Subscritores entendem que a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma

dos Acores deve debater estas questOes e pronunciar-se sobre:

-As medidas adequadas a implementar para a diminuigao da densidade

do coelho bravo na Ilha das Flores, designadamente a permissao de cagar

entre o creptIsculo da tarde e o comego do crepOsculo da

CAPITULO II

ENQUADRAMENTO JURIDICO

O direito de Petigao enquadra-se no ambito do art. 52.° da Constituicao da

RepUblica Portuguesa e é regulado e garantido pela lei n.° 43/90, de 19 de

Agosto, corn as alteragOes introduzidas pelas leis n.° 63/93, de 1 de Margo e n.°

15/2003, de 14 de Junho. A apreciagao na Comissao Permanente de
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Economia, exerce-se no Ambito do n.° 4 do art. 73.° do Estatuto Administrativo

da Regiäo AutOnoma dos Acores e nos termos dos artigos 189.° a 193.° do

regiment° da Assembleia Legislativa da Regido AutOnoma dos Acores.

CAPITULO III

APRECIA00 NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

A Petigão surge da preocupagäo da populace() da Ilha das Flores corn os

prejuizos causados, nomeadamente nas areas agricolas, decorrentes da

elevada densidade do coelho bravo na ilha.

A Comissäo deliberou ouvir em audigão o primeiro subscritor da Petigto

Senhor Jose Francisco Salvador Fernandes, o Presidente da Associagäo

Agricola das Flores, senhor Jose Ant6nio Azevedo e o Secretario Regional da

Agricultura e Florestas, Noe Rodrigues.

Audigio do 1.° Subscritor da Petigdo realizou-se na Ilha das Flores, na

delegagão da ALRAA, no dia 25 de Junho de 2009.

o Senhor Jose Francisco Fernandes explicou que o aumento da densidade do

coelho bravo na ilha das Flores tem causado inOmeros prejuizos na economia

da ilha. A situageo, na sua 6ptica, e tao grave que motivou a feitura de urn

abaixo-assinado, corn nnais de 400 assinaturas, em tempo recorde. "0 coelho

bravo "limpa" as pastagens para o gado e ataca todas as culturas agricolas,

que na ilha das Flores tern urn carecter sobretudo de subsisténcia, e mesmo

uma praga". Na opiniao do peticionerio, as actuais limitagOes a caga nocturna

neo permitem fazer face a dimenseo do problema. A caga de dia, mesmo sem

limite de pegas como prey& o regime de excepgdo para o mes de Junho, net) 6

suficiente, pois os coelhos je se adaptaram aos mêtodos de caga. "Durante o

dia os coelhos fogem dos cagadores". Sendo que a melhor alternativa seria a
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caga ao candeio, ou seja, desde o creptisculo da noite ao inicio do crepüsculo

da manha, pois assim o rairnero de pegas capturadas seria muito major.

0 Deputado Jorge Macedo do PSD, comegou a sua intervengao por salientar

que já existiu um regime de excepgao para a caga ao coelho na Ilha do Pico. E

que se existir vontade politica da parte do Governo dos Acores, o mesmo

regime podera ser aplicado na Ilha das Flores. 0 Deputado Jorge Macedo

questionou o Senhor Jos6 Francisco sobre qual o limite de tempo que previa

ser necessario, caso fosse aplicado o regime de excepgao a Ilha das Flores,

para resolver o problema da praga de coelho bravo.

0 Deputado Duarte Moreira, do PS, questionou o peticionario sobre a

existancia de alguma associagdo de cagadores das Flores e sobre o nilmero de

cagadores locais activos e registados. 0 Deputado justificou a sua pergunta,

pelo facto de estas associagOes poderem ter zonas limitadas de caga geridas

pelos cagadores com regras especificas que permitem agilizar o processo de

caga ao coelho bravo.

0 Senhor Josè Francisco Fernandes, respondeu que sendo aplicado um

regime de caga confornne o pretendido, bastariam os tres meses antes da

6poca de reprodugao do coelho bravo. Por outro lado, chamou a atengao que o

nümero de crias por coelho tem aumentado, devido a ausancia de predador

natural e abundancia de alimento, de 3,4 para 6,7. Neste sentido, considera

necessario que se tome com muita urgancia medidas de controle da densidade

do coelho bravo, pois a actual situagao tendera a piorar no futuro e os

agricultores já passam dificuldades. Em relagao a associagao de cagadores e

ao nOmero de cagadores activos na ilha das Flores, o peticionario acredita que

nao sao muitos as cagadores activos e registados, sendo que nao tem

conhecimento de nenhuma associagao de cagadores local.

0 Deputado Pedro Medina, do CDS/PP, salientou que é not6ria a praga de

coelhos bravos na Ilha das Flores, pois basta andar nas estradas para detectar

a presenga de centenas de coelhos. Por outro lado, referiu que já foram criados
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regimes de excepcao A actual lei, que permitem a caca de noite e de dia.

Referiu especificamente as casos das ilhas de Sao Jorge e do Pico.

0 Deputado Manuel Herbert° Rosa, do PS, referiu que durante muito tempo foi

permitida a caca ilimitada de dia e ao candeio. Mas que actualmente as DLR

17/2007/A de 9 de Julho e o DRR 4/2009/A de 5 de Maio, dao urn novo

enquadramento sobre as zonas de caca, sobretudo ao nivel da preservacão

dos recursos naturais. A legislacao existente permite agir sobre esta mat6ria,

nomeadamente pode ser feito urn requerimento ao Secretario Regional da

tutela, pelas associaches agricolas ou de agricultores por seu intermOdio, para

constituir zonas de caca corn regras especificas. Na opiniao do Deputado a

limitacao da caca ao candeio provam da nova lei das armas que obriga a urn

seguro sobre as arnnas de caca que nao 6 valido durante a noite. Esta limitacao

imposta par uma lei sabre a qual a Regiao nao tern competancias legislativas,

impede, segundo o Deputado, efectivamente a caca ao candeio pois nao se

pode cacar sem seguro.

o Deputado do PS, Jos6 Gaspar, referiu que para cacar 6 obrigaterio ter carta

de cacador, seguro de caca e seguro de arma. Na sua opiniao é contraditOrio

que o seguro de caca permita a caca a noite e o seguro de arma nao

contemple a utilizacao da mesma A noite.

0 Deputado do PSD, AntOrli° Maria, referiu que a praga de coelhos afecta de

uma forma diferente as pessoas da Ilha das Flores, pois existe muita

agricultura de subsistencia. Infelizmente, diz o Deputado, sao esses as mais

afectados pela praga. Referiu, ainda, que 6 imperativo que o Governo dos

Acores proporcione todos meios para que as cacadores das Flores possam

resolver as problemas da praga de coelhos, mesmo que implique cacar ao

candela.

o Deputado Manuel Herbert° referiu que na Ilha das Flores nao ha cacadores

em grande nOrnero, sendo muito dificil que tao poucos pudessem resolver uma

praga desta dimensào. E que o Deputado do PSD das Flores, nao deve pedir
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ao Governo dos Acores que actue ignorando as limitagees que a lei nos imp6e.

Aconselhou os peticionerios utilizarem as possibilidades previstas na lei de

requerem ao Secreterio da Regional da tutela a criacão de urn perimetro de

caca.

0 Deputado Jorge Macedo, referiu ser necesserio encontrar alternativas para

resolver o problema dentro da lei, seja atraves estudo das potencialidades da

actual lei, ou seja atraves do estimulo ao chamado turismo de caca.

Audigão do Presidente da Associacão Agricola da ilha das Flores, Josè

Antonio Azevedo, realizou-se na Ilha das Flores, na delegagào da ALRAA,

no dia 26 de Junho de 2009.

0 Presidente da Associacâo Agricola da Ilha das Flores, referiu que tern

mantido contactos corn as entidades pUblicas no sentido de alertar para a

grave praga de coelhos bravos na Ilha das Flores, que muito tern afectado os

agricultores. Salientou, que a caca ao coelho durante a noite é fundamental,

pois a major parte dos cacadores locais trabalha durante o dia, tendo apenas

oportunidade para cacar durante a noite.

0 Deputado do CDS/PP, Pedro Medina, considerou que o aumento da

densidade do coelho bravo, e uma preocupagao de todos os Deputados do

CDS/PP e que se deve aplicar nas Flores, o mesmo regime de excepgeo

caca que se implementou nas ilhas de São Jorge e do Pico. 0 Deputado do

CDS/PP questionou o Presidente da Associaceo Agricola, sobre qual a zona de

caca que devere ser estabelecida. Tendo posto a dOvida entre as zonas baixas

e as zonas altas da ilha.

0 Presidente da Associacdo Agricola referiu que a zona media alta da ilha este

no centro das suas preocupacOes. Sendo que o Governo dos Acores, devere

agir rapidamente incidindo a sua acceo em 3 passos:

1. Permitir a caca ao coelho ao candeio;

2. Estabelecer urn niunero meximo de pecas de caca elevado;
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3. Manter urn regime excepcional durante dois anos.

0 Presidente justifica o segundo passo corn o facto de se pretender fomentar a

caca e nao efectuar uma mortandade de coelhos, que para alarn de ser urn

acto barbaro, prejudicaria o nome da ilha em termos ambientais.

0 Deputado Manuel Herbert° Rosa, salientou que se o coelho bravo é

realmente uma praga, devemos utilizar todos os meios para a combater,

nomeadamente fomentar o turismo de ca9a, pois devido ao reduzido n6mero

de cacadores locais nao e passivel efectivamente resolver o problema. Na

opiniao do Deputado o combate ao aumento da densidade do coelho bravo

podera ser unna oportunidade para obter uma nnais-valia econ6mica para a ilha

desde que se devidamente aproveitada. Podendo inclusive a Associacao

Agricola comercializar o coelho como pep de ca9a.

Para alem disso referiu que a associacao agricola ou um agricultor pode, a

semelhanca do que aconteceu no Pico e em Santa Maria, requerer ao Governo

a criacao de medidas de correccao da densidade do coelho bravo, desde que

explicite, o perimetro de ca9a, o tempo e o matodo de cap. Este pedido pode

ser feito quer ao Governo dos A9ores, quer ao servico local existente, neste

caso, os Servicos Florestais.

0 Presidente da Associacao Agricola da Ilha das Flores, referiu, concordando

corn o Deputado Manuel Herberto Rosa, que é a favor da vinda de ca9adores

de fora da ilha, tendo porarn algum receio que a vinda destes possa propiciar

alguns excessos ern termos de cap, como ja aconteceu no passado. Por outro

lado, salientou, que um cacador pode vender ate 10 pecas de caca por dia,

tendo a Associacao Agricola ja comprado algumas peps de ca9a no passado.

0 deputado do PS, Duarte Moreira referiu que se deveria promover atraves da

Associacao Agricola, uma zona de cap e uma associacao de cacadores, bem

corn° apostar fortennente na componente do turismo de cap.
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o Deputado do PSD, Jorge Macedo, referiu que na sua opiniao, a resolucao do

problema passa por equacionar varies hipOteses. Em primeiro lugar o Governo

dos Acores facilitar o acesso a caca sem restrict:les durante urn periods°

limitado, atraves de urn regime de excepcão previsto na legislacao. Em

segundo lugar fomenter o turismo de caca. Em terceiro lugar avaliar se sere

necesseria a intervene° de medidas mais drasticas da parte do Governo

regional, conno por exemplo a introduce° de alimentos contraceptivos como já

acontece para o controlo da densidade de pombos ern algumas cidades.

Audigâo do Secretário Regional da Agriculture e Florestas, No6

Rodrigues, realizou-se na Ilha do Falai, na Sede da ALRAA, no dia 8 de

Julho de 2009.

0 Secreted° da Agriculture e Florestas comecou por agradecer a Comissao de

Economia a oportunidade que Ihe foi dada para dar o ponto de vista do

Governo sobre o problema do aumento da densidade do coelho bravo na Ilha

das Flores.

Em primeiro lugar, o membro do governo, referiu que tem acompanhado o

problema atraves de contactos regulares com a Associacao Agricola da Ilha

das Flores, benn como, atraves dos Servicos Florestais da ilha.

Em relacao a questao da caca, salientou que no mes de Junho foi possivel

cacar na ilha coelho bravo sem limite de pecas. Por outro lado, de acordo como

Decreto Legislativo Regional 17/2007/A de 9 de Julho e o Decreto

Regulamentar Regional 4/2009/A de 5 de Maio, os agricultores individualmente,

ou por meio associativo ou ate qualquer cidadao que prove ser interessado na

materia, pode requerer aos servicos competentes accees de correccao da

densidade do coelho bravo de acordo com as linnitacees da legislacao em

vigor.

o Deputado do PSD, Jorge Macedo, referiu que e urgente tomar medidas para

resolver um problema que 6, na sua opiniao, muito grave para as populacties
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da Ilha das Flores. Salientou que estava em causa mais do que apenas uma ou

outra exploragao agricola, pois na ilha das Flores muitas exploragties tern urn

caracter de complemento a subsistencia das pessoas. Pelas declaragOes do

Secretario da Agricultura e Florestas era claro que o Governo nao tencionava

estudar e implementar nenhuma medida excepcional para corrigir a autentica

praga de coelhos que afecta a populagao daquela ilha. Salientou que o

Governo dos Acores, poderia criar medidas de correcgao de densidade do

coelho bravo, conforme previsto na legislagão, bem como utilizar, conforme

aplicado em muitos outros locals, alimentos contraceptivos para condicionar a

reprodugao da especie. Disse que, a consequencia da inacgao do Governo,

nesta materia, sera mais cedo ou nnais tarde o aparecimento, de uma febre

hemorragica corn consequencias graves para toda a populagao de coelhos e

para a saUde pUblica da ilha.

Por outro lado, tendo em conta a legislagao vigente, questionou o Secretario da

Agricultura e Florestas, sobre se aprovara o pedido de correcgao de densidade

do coelho bravo, se este for feito pelos interessados, tal como aconteceu corn

as medidas aprovadas para a Ilha do Pico. E se autorizard a caga ao candeio.

0 Deputado do CDS/PP, Paulo Rosa, referiu que o period° previsto, ate ao fim

do mes de Junho, para cagar coelho bravo sem limitagOes do nifinero de pegas

e apenas durante o dia e manifestamente insuficiente para resolver o problema.

Na sua opiniao o Governo Acores devera autorizar medidas de correcgao do

coelho bravo que impliquem por urn lado, permitir tambem a caga ao candeio,

por outro lado, que estas medidas de correcgao decorram durante o tempo

suficiente para terem algum efeito. 0 Deputado tambem questionou o

Secretario da Agricultura sobre qual a posigao do Governo do Acores sobre a

caga ao coelho ao candeio.

0 Deputado PS, Manuel Herbert° Rosa, referiu que o papal do Governo dos

Acores deve ser o de propiciar a resolugao do problema atraves dos

mecanismos disponiveis na legislagdo ern vigor. Por urn lado, as associagOes
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existentes na ilha corn interesse na mataria devem propor ao governo medidas

de correccdo da densidade do coelho bravo. Por outro lado, o Governo e as

"forcas vivas" da Ilha, deverao propiciar a vinda de cacadores externos para

contribuir para a resolucao do problema. Na opiniao do Deputado, a caca ao

candeio poderia originar problemas de seguranca devido ao uso de armas de

fogo durante a noite. Para alem disso, considera, que corn a nova lei das armas

torna-se obrigatOrio segurar a arma para obter a licenca de uso e porte de

arma. Ora na sua opiniao, os seguros de arma nao cobrem o uso de arma de

fogo A noite, o que inviabiliza a sua utilizacao na caca ao candeio. 0 Deputado

tambarn salientou, que as peps de caca deveriam ter uma utilizacao

comercial, como forma de incentivar o aparecimento de mais cacadores na Ilha

das Flores, referindo, que nos dias de hoje, 6 praticamente impossivel

encontrar coelho bravo A venda nos restaurantes e nos talhos.

0 Deputado do Bloco de Esquerda, Jos6 Cascalho, referiu que ern casos tao

graves como este, o Governo dos Acores devera agir corn prontidao e eficacia.

E que, respeitando, conforme a lei, todos os critarios ambientais estabelecidos,

deverao ser estabelecidas medidas de correccao da densidade do coelho

bravo.

O Secretário da Agricultura referiu ser uma irresponsabilidade propor a

introducao de qualquer veneno que ponha ern risco a satIde dos animais ou

das pessoas que os consonnenn. Por outro lado, reafirmou existirem

mecanismos na lei que permitem tomar medidas para correccao da densidade

do coelho bravo e que estes mesmos mecanismos estao ao dispor de qualquer

cidaddo corn interesse na materia. Para alem disso, referiu que o Governo

pode apenas autorizar o que esta previsto na lei.

O Deputado do PSD, Jorge Macedo, referiu que ninguam durante os trabalhos

da Comissao tinha proposto combater a praga corn venenos, pelo nao percebia

a referenda do Secrethrio da Agricultura a utilizacao destes e voltou a
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perguntar se o Governo autorizaria medidas de correccao a densidade do

coelho bravo A semelhanca do que foi autorizado em sao Jorge e no Pico.

o Secretario respondeu, afirmando que urn Governante nao pode dar

respostas antecipadamente, sem ter conhecimento de uma proposta especifica

relativa a uma nnateria tambern ela especifica

CAPiTULO IV

PARECER

A Comissao ape's as audicees efectuadas, conclui que:

1. Na Regiao Autanoma dos Acores o regime juridico da gestao

sustentada dos recursos cinegeticos este regulado no Decreto

Legislativo Regional n.° 17/2007/A, de 9 de Julho e foi regulamentada

atraves do Decreto Regulamentar Regional n.° 4/2009/A de 5 Maio de

2009.

2. 0 Calendario venatOrio da Ilha das Flores aprovado para a apoca

venataria de 2009/2010, que se desenvolve entre 1 de Julho de 2009 e

30 de Junho de 2010, permite a caca do coelho todos os dias, corn o

limite maximo de 18 (dezoito) pecas por dia e por cacador. Nos grupos

corn cinco ou mais cacadores, 60 (sessenta) pecas por dia e por grupo

representando urn acrascimo de 3 unidades por cacador face ao

calendario do ano anterior, e alargou a area de caca As pastagens sob

a administracao do Servico Florestal.

3. No ano de 2009 foi autorizada uma correccão da densidade do coelho

bravo, na qual foi permitida a caca desta espacie, todos os dias, pelos
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processos legais de ca9a, sem limite de pecas, durante o mas de

Junho, em redor de toda a Ilha.

4. A densidade de coelho bravo é muito elevada na ilha das Flores,

provocando danos econ6micos muito significativos aos agricultores e

aos florentinos em geral possuidores de pequenas hortas.

5. A densidade de coelho bravo existente, na ilha das Flores é urn

recurso cinegatico corn potencialidade econ6mica que nao esta a ser

devidamente aproveitado.

6. 0 nOmero de cagadores existentes nos dais concelhos é muito

reduzido, sendo estes, por si s6, incapazes de corrigir a densidade

existente.

7. 0 Decreto Regulamentar regional n.° 4/2009/A de 5 de Maio de 2009,

prevé no seu art.° 79, que as populaces:5es de espécies cinegaticas

podem, foras das condicOes regulannentares do exercicio da caca, ser

objecto de ac9Oes de correccao quando tal seja necessario, para

prevenir ou minimizar a ocorréncia de danos na fauna, na flora,

florestas, na agricultura e na pecuaria ou ainda proteccao da sa6de e

seguran9a p6blica.

8. A correccao referida no ponto anterior, 6 feita a requerimento dos

interessados.

9. Nos termos da lei vigente, deveriam ser criadas zonas de ca9a

associativa e incentivado, atravas da promocao turistica, o destino da

ilha das Flores, como urn destino de interesse do "turismo de cap".

10.Devera ser feito no futuro, e com caracter de urgancia, um estudo

cientifico relativo a densidade de coelho bravo, que esteja adequada

as caracteristicas de capacidade de suporte da fauna, flora, florestas,

da agricultura e da pecuaria ou ainda da proteccao da saóde e
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seguranca pUblica da ilha das Flores, o qual devere identificar os

metodos mais adequados para o efectivo controle da densidade do

coelho bravo.

11. A Peticäo por ter nnais de trezentos subscritores e pelo seu conte6do

devere subir a Plenerio nos termos do artigo 192.° do Regimento da

Assembleia Legislative Regional dos Acores.

0 Relator

Francisco V. Cesar

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

Jose de Sousa Rego
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