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1 Introdução e enquadramento 

Ao pagamento de taxas pelos concessionários de zonas de caça (ZC) estão associadas 

contraprestações que decorrem dos princípios definidos pela Lei nº 173/99, de 21 de setembro 

– Lei de Bases Gerais da Caça1 – e das tarefas do Estado definidas nesta mesma lei. 

A fixação de taxas destina-se a (i) regular o acesso aos bens e serviços públicos e a (ii) proceder 

à justa distribuição dos encargos públicos (Franco, 1986). 

Em concreto, a concessão de ZC e a fixação das respetivas taxas destinam-se a concretizar os 

princípios da Lei da Caça: 

i. Os recursos cinegéticos constituem um património natural renovável, susceptível de 

uma gestão optimizada e de um uso racional, conducentes a uma produção sustentada, 

no respeito pelos princípios da conservação da natureza e dos equilíbrios biológicos, em 

harmonia com as restantes formas de exploração da terra;  

ii. A exploração ordenada dos recursos cinegéticos, através do exercício da caça, constitui 

um fator de riqueza nacional, de desenvolvimento regional e local, de apoio e 

valorização do mundo rural, podendo constituir um uso dominante em terrenos 

marginais para a floresta e agricultura;  

iii. O ordenamento dos recursos cinegéticos deve obedecer aos princípios da 

sustentabilidade e da conservação da diversidade biológica e genética, no respeito pelas 

normas nacionais ou internacionais que a eles se apliquem. 

Em síntese, a caça é um recurso natural renovável que deve ser usado, conservando a 

biodiversidade, gerando riqueza e valorizando o mundo rural, incluindo a sua dimensão 

cultural. Este é o enquadramento essencial da atividade cinegética, do qual decorre a 

conceção das políticas para o setor, entre as quais a concessão de ZC e a fixação das 

respetivas taxas. 

Às taxas corresponde também uma contraprestação de tarefas do Estado definidas na Lei da 

Caça: 

i. Zelar pela conservação dos recursos cinegéticos e incentivar a sua gestão sustentada;  

ii. Definir as normas reguladoras da exploração racional dos recursos cinegéticos e do 

exercício da caça;  

                                                      
1Adiante designada “Lei da Caça”. 
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iii. Consultar os diferentes grupos sociais, profissionais e sócio-económicos com interesses 

no setor, com vista à definição e concretização da política cinegética nacional;  

iv. Promover e incentivar a participação, no ordenamento cinegético, das associações de 

caçadores, de agricultores, de defesa do ambiente, de produtores florestais, autarquias 

e outras entidades interessadas na conservação, fomento e usufruto dos recursos 

cinegéticos.  

Em concreto, “zelar pela conservação dos recursos cinegéticos e incentivar a sua gestão 

sustentada” envolve tarefas de licenciamento e fiscalização de caçadores e ZC, monitorização 

dos recursos cinegéticos e controlo sanitário, entre outras. “Definir as normas reguladoras da 

exploração racional dos recursos cinegéticos e do exercício da caça” envolve manutenção das 

capacidades técnicas e administrativas adequadas, bem como capacidades de investigação e 

desenvolvimento. Estas capacidades, tal como as que são necessárias à interação com as 

organizações da sociedade civil relevantes (e.g., OSC, ONGA), são semelhantes àquelas que 

são reunidas em outros países com idêntico enquadramento. 

A compreensão do contexto da fixação de taxas de concessão de ZC envolve ainda a verificação 

das tendências que afetam a concretização dos princípios definidos pela lei para o setor e que 

se relacionem com a fixação de taxas de concessão de ZC. Aqui se incluem os efeitos das 

principais alterações com impacte no setor que ocorreram depois da publicação da “Lei da Caça” 

de 1999. No âmbito do presente estudo, este enquadramento foi feito analisando: i) a evolução 

conjunta da oferta e da procura de caça; ii) a diversidade de tipos de ZC em Portugal (mediante 

elaboração de uma tipologia); iii) os impactes potenciais da atividade cinegética na economia; iv) 

os impactes potenciais da gestão cinegética na conservação da biodiversidade. 

1.1 Procura de caça 

A diminuição da procura de caça tem sido apontada pelas Organizações do Sector da Caça 

(OSC) como uma questão central, com impacte muito negativo na manutenção da capacidade 

dessas organizações para gerirem a caça. Como o essencial dos impactes económicos e 

ambientais positivos da caça decorrem da gestão cinegética, a diminuição da procura de caça 

tem potencialmente um duplo impacte negativo: económico e ambiental. 

Em 2014/2015, o número total de licenças de caça (residentes) emitidas foi 50,7% do número 

total de licenças emitidas em 2000/2001 (Figura 1). 
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Figura 1. Número total de licenças de caça (residentes) emitidas entre 2000/2001 e 2014/2015 
Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 

As licenças nacionais emitidas diminuíram, na época de 2013/2014, para 1/3 do número das 

mesmas licenças emitidas em 2000/2001 (Figura 2). A variação das licenças regionais teve uma 

variação negativa muito mais suave: em 2013/2014, o número de licenças regionais era de 88% 

do respetivo valor em 2000/2001 (Figura 3). 

 

Figura 2. Evolução da emissão de licenças de caça de âmbito nacional entre 2000/2001 e 2013/2014 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 
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Figura 3. Evolução da emissão de licenças de caça de âmbito regional entre 2000/2001 e 2013/2014 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 

Esta tendência de diminuição do número de caçadores praticantes (estimado através do número 

de licenças emitidas) deverá ser estrutural e não apenas conjuntural. Assim, a tendência de 

médio prazo não parece refletir a ação conjunta da alteração do contexto socioeconómico após 

2008 e da alteração do valor das licenças e outros tributos decorrente da Portaria 1509/2007 de 

26 de novembro2 e da Lei 5/2006 de 23 de fevereiro (Lei das Armas): a variação média anual do 

número de licenças é de -3,93%, entre 2000 e 2006, e mantém-se em -4,2% entre 2008 e 2014; 

esta tendência parece assim refletir essencialmente os efeitos da estrutura etária dos caçadores 

à partida e do reduzido recrutamento de novos caçadores.  

Também não é possível dizer que se trate de uma tendência comum a Espanha, onde, na 

primeira década deste século, se parece verificar alguma estabilidade (com apenas uma ligeira 

tendência de descida) na emissão de licenças (ver Figura 4). Contudo, em Espanha, o número 

de abates registados aumentou, para as principais espécies, no período entre 2000/2001 e 

2010/2011, o que indicia que a procura de caçadas não deverá ter diminuído. 

                                                      
2Com esta portaria, a licença nacional aumentou de 24,94 € para 60 € e a licença regional aumentou de 12,47 € para 30 
€. Contudo, as licenças nacional e regional passaram a incluir a caça maior e as aves aquáticas, anteriormente objeto 
de licenças autónomas com o custo de 29,93 € e 6,23 € respetivamente. Isto é, uma licença nacional adicionada da 
licença de caça maior e da licença de aves aquáticas que custava, até 2007, 61,1 €, passou a custar 60 €, e uma licença 
regional nas mesmas condições passou de 48,63 € para 30 €. No entanto, a licença “mínima” era, até 2007, de 12,47 € 
e passou a ser de 30 €. 
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Figura 4. Evolução da emissão de licenças de caça em Espanha entre 2000/2001 e 2010/2011 

Fonte: INE-Espanha 

Não é expectável que a taxa de diminuição da procura de caça atrás descrita se altere 

significativamente a médio prazo, sendo ainda menos expectável que esta tendência de variação 

se inverta. De facto, a análise da estrutura etária da população de caçadores (ver Figura 5) revela 

que 69% dos caçadores têm mais de 50 anos e apenas 3,3% têm menos de 30 anos. Entre 2011 

e 2015, ocorreu uma variação negativa em todas as classes de idade (particularmente forte 

abaixo dos 50 anos), com exceção da classe dos 61 a 70 anos (ver Figura 6). 

 

Figura 5. Estrutura etária da população de caçadores em 2014/2015 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 
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Figura 6. Evolução da estrutura etária dos caçadores entre 2011 e 2015 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 

A análise da estrutura etária dos caçadores portadores e não portadores de licença revela que a 

fração de caçadores (com carta de caçador válida) portadores licença diminui, da forma 

esperada, com o aumento da idade dos caçadores (Figura 7). Esta variação traduz a natural 

diminuição da atividade com a idade e implica uma maior diminuição no número de licenças 

emitidas, decorrente do maior número de caçadores nas classes de maior idade. 

 

Figura 7. Estrutura etária da população dos caçadores residentes portadores e não portadores de licença 
em 2013/2014 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 
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O reduzido número de licenças para “não residentes” emitidas na época de 2013/2014 (1 292), 

representa 87,4% do respetivo valor em 2000/2001. Após um mínimo em 2004/2005, o número 

de licenças variou pouco no período entre 2008 e 2014 (ver Figura 8). A dificuldade no 

licenciamento das armas dos caçadores não residentes é apontada como a causa principal da 

exiguidade dos números que se verificam, embora a verificação da escassez da oferta de caça 

comercial em Portugal possa apontar para uma explicação mais complexa. 

 

Figura 8. Evolução da emissão de licenças de caça para não residentes em Portugal entre 2000/2001 e 
2013/2014 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 

Assim, o número de caçadores residentes em atividade (que adquirem a licença anual) diminui 

continuadamente desde há década e meia e tenderá a diminuir, ainda mais rapidamente, se nada 

for feito para contrariar essa tendência estrutural. O número de licenças de caça para caçadores 

não residentes é estavelmente incipiente. 

Como foi referido, a taxa média de variação negativa do número de licenças emitidas não 

apresentou sensibilidade às principais alterações na legislação com incidência no setor que 

ocorreram entre 2000 e 2015. O envelhecimento da população de caçadores e a ausência de 

recrutamento de jovens caçadores aparecem assim como as principais causas da tendência de 

declínio observada relativamente à procura de caça.  
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1.2 Oferta de caça 

Ao contrário da tendência negativa registada na evolução do número de caçadores e do número 

e valor das licenças de caça emitidas, o número e superfície das ZC aumentou significativamente 

desde o ano 2000, tal como se pode verificar na Figura 9. 

 

Figura 9. Evolução da superfície total das zonas de caça (em hectares) por tipo legal de zona de caça entre 
2000 e 2015  

Fonte: informação fornecida pelo ICNF. 

A superfície das ZC ultrapassa, em 2015, os 7 milhões de hectares, sendo 82% da superfície 

referente a ZC “não comerciais” – associativas (ZCA), municipais (ZCM), nacionais (ZCN) e 

militares. O aumento no período de 2000 a 2015 decorreu essencialmente do crescimento do 

número e superfície das ZC municipais e associativas. 

Como resultado do aumento da superfície de ZC e da redução do número de caçadores ativos, 

a área de ZC disponível por licença de caça emitida quintuplicou entre 2000 e 2015 (Figura 10). 

Este aumento está também associado à remoção, a partir de 2000, do limite legal do número de 

ZC (duas) a que um caçador poderia pertencer e do aumento, a partir de 2004, da superfície 

máxima por caçador associado e ZC (de 30 para 50 hectares). 

O aumento da superfície disponível por caçador implica que a produtividade cinegética dos 

terrenos pode agora ser menor para satisfazer o mesmo número de animais abatidos por 

caçador, o que representa uma redução da pressão para a melhoria da gestão cinegética desses 

mesmos terrenos. 
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Figura 10. Superfície total de zona de caça (hectares) por licença de caça emitida em 2000, 2005 e 2015 

Fonte: elaborado a partir de informação fornecida pelo ICNF. 

O aumento do número e superfície total das ZC parece não ter sido afetado pela variação do 

valor das taxas no mesmo período. Tomando como referência uma ZC com 500 ha, o valor das 

taxas variou para as ZC turísticas (ZCT) entre 4,99 €/ha (2001), 1,1 €/ha (2002) e 1,71€/ha 

(2015), para as ZCA variou entre 0 (até 1996) e os 0,75 €/ha em 2015. Nenhuma destas 

variações afetou o crescimento destes dois tipos de ZC, entre 2000 e 2015, os quais aumentaram 

em número e superfície total. 

Assim, a oferta de superfície de ZC aumentou 2,5 vezes entre 2000 e 2015, tendo, ao mesmo 

tempo, diminuído para cerca de metade a fração de ZCT, isto é a fração de ZC de natureza 

comercial. 

Este aumento da oferta da superfície de ZC não decorreu de um aumento da procura, uma vez 

que, no mesmo período, o número de licenças de caça emitidas caiu para metade. O aumento 

da oferta da superfície de ZC ocorreu num contexto de aumento dos níveis das taxas de 

concessão. 
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1.3 Heterogeneidade dos tipos de zonas de caça 

Como se discutirá com maior detalhe no capítulo 2, existe hoje uma grande heterogeneidade de 

tipos de ZC em Portugal no que se refere a:  

i. Produtividade cinegética; 

ii. Espécies caçadas e respetivo peso; 

iii. Usos agrícolas e florestais do solo; 

iv. Tipo de agricultura praticado e suas relações com a caça e sua produtividade; 

v. Inclusão ou não em áreas classificadas; 

vi. Integração em diversos tipos de espaços rurais, mais ou menos desenvolvidos; 

vii. Maior ou menor impacte da caça na economia local. 

Esta heterogeneidade é relevante para avaliar o contributo da gestão cinegética para a economia 

local e para a conservação da biodiversidade. No estudo foi desenvolvida uma tipologia de 15 

tipos de ZC que, para efeitos de apresentação, foram agrupados em 7 grandes grupos. 

Revela-se uma elevada diferenciação dos níveis de produtividade cinegética e um padrão de 

distribuição dessa produtividade no território, tal como existe um padrão de distribuição dos 

diversos tipos de ZC. 

No entanto, apesar das diferenças de produtividade, na última década e meia, a fração de área 

de ZC na superfície total foi convergindo entre as cinco regiões cinegéticas, através da 

constituição de ZC municipais e associativas e do crescimento da área por elas gerida. 

1.4 Valor económico do setor da caça e seu impacte no 

desenvolvimento rural 

A verificação dos princípios consignados na Lei da Caça deverá envolver uma avaliação do valor 

económico da atividade do setor da caça e do seu impacte no desenvolvimento rural. O presente 

estudo não tinha por objetivo fazer esta avaliação mas somente definir metodologias gerais a 

utilizar nessa avaliação no futuro. 

Contudo, pode afirmar-se que a tendência verificada na variação do número de caçadores e no 

padrão de evolução das ZC não aponta ou não indicia uma variação positiva do valor económico 

do setor entre 2000 e 2015. De facto, apesar do aumento da superfície de ZC, o número de 

praticantes diminuiu. Admitindo que a intensidade média da atividade dos caçadores não variou 
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significativamente, o valor económico do setor deverá, globalmente, ter diminuído entre 2000 e 

2015. 

No entanto, existem efeitos no desenvolvimento local que são detetáveis, que podem ser 

relevantes e que podem ter aumentado no período em análise, em regiões onde a atividade 

cinegética registou aumento.  

Como veremos com maior detalhe no capítulo 3, verifica-se que 2/3 da produção cinegética 

ocorre em zonas do rural de baixa densidade (usando a definição de Rolo e Cordovil, 2014) e 

que essas mesmas zonas do rural de baixa densidade retêm 87% das ZC com maior quociente 

entre produção cinegética e produto agrícola, isto é, existem regiões onde a atividade cinegética 

pode ter uma importância económica relativa importante. 

Globalmente existe potencial de crescimento do valor económico da caça (basta considerar o 

potencial de recuperação de caçadores atualmente não praticantes, a atração de caçadores mais 

jovens ou o potencial de aumento de atração de caçadores estrangeiros). O aumento desse valor 

económico poderá também decorrer do acrescento de valor cinegético e turístico à atividade das 

ZC, o qual tem como restrição a baixa fração de ZC com objetivos comerciais (ZCT).  

A conceção de uma estratégia de aumento de valor para o setor da caça aconselha a realização 

de um inquérito nacional aos hábitos e despesas dos caçadores, que permitirá identificar a 

situação de referência e monitorizar a evolução. 

1.5 Benefícios da gestão cinegética para a biodiversidade e defesa 

da floresta contra incêndios 

A evolução da ocupação do solo nas últimas três décadas e as dinâmicas de atividade agrícola 

e florestal que lhes estão associadas aumentaram a importância relativa potencial da gestão 

cinegética para a conservação da biodiversidade e para a diminuição da perigosidade dos 

incêndios florestais. 

Mais de 90% da superfície das áreas classificadas encontra-se em regime de caça ordenada, o 

que, só por si, atribui uma grande magnitude potencial aos impactes cruzados da gestão das 

áreas protegidas e classificadas com a gestão cinegética, impactes estes que podem agrupar-

se em:  

i. Impactes da gestão cinegética nos habitats e populações; 

ii. Impactes regulamentares (das zonas classificadas) na gestão cinegética; 

iii. Valorização da caça pelo estatuto de área classificada. 
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É importante referir que os Planos de Ordenamento e Exploração Cinegética (POEC) aprovados 

para as áreas classificadas contêm limitações e disposições de ampla precaução dos seus 

impactes negativos. Assim, parece lícito considerar que impactes ambientais negativos da 

gestão cinegética em áreas classificadas poderão decorrer essencialmente apenas de situações 

de incumprimento dos respetivos POEC. 

Como será discutido em maior pormenor no capítulo 3, são identificáveis, nas áreas 

classificadas, impactes positivos da gestão cinegética, que podem agrupar-se em: 

i. Aumento de populações presa; 

ii. Manutenção do mosaico de habitats; 

iii. Conservação dos habitats classificados. 

Em alguns casos como o da conservação do lince-ibérico, da águia-imperial, do lobo-ibérico ou 

das comunidades de aves estepárias em áreas classificadas, os impactes são diretamente 

quantificáveis. Também é possível observar efeitos positivos da gestão cinegética na 

manutenção de mosaicos de habitats, em particular na manutenção de áreas abertas 

importantes para a conservação da biodiversidade, em geral, e de espécies e habitats 

classificados em particular. 

Por outro lado, existem disposições regulamentares (POAP3 e Plano Setorial Rede Natura 2000) 

que introduzem restrições adicionais à gestão cinegética (e.g., limitação de períodos e processos 

de caça, restrições de áreas), sendo que os POEC não incorporam a totalidade das restrições 

que incidem sobre as ZC em áreas classificadas. As restrições existentes nas áreas classificadas 

podem ter impacte relevante na produção cinegética (e.g., RN Serra da Malcata). 

Deve também ser referido que, tal como se demonstra amplamente em casos na Península 

Ibérica, na Europa e em outras regiões, as explorações cinegéticas em áreas classificadas 

dispõem de um potencial de valorização turística de produtos cinegéticos diferenciados em 

relação aos das zonas não classificadas.  

Uma dimensão a ter em conta na avaliação dos benefícios ambientais do ordenamento e gestão 

cinegéticos é o seu impacte potencial na diminuição da perigosidade de incêndio florestal. Este 

impacte deverá ser avaliado, nas seguintes dimensões: 

                                                      
3 POAP: Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 
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a) mosaico de habitats e aumento de zonas abertas integradas na rede de gestão 

combustível (e formalizada nos PMDFCI4); 

b) controlo da vegetação por ungulados e coelho-bravo; 

c) deteção e primeira intervenção associada à presença no terreno dos gestores 

cinegéticos. 

1.6 Para um setor da caça gerador de riqueza e instrumento da 

conservação da biodiversidade 

A diminuição dos praticantes é o principal problema que a caça enfrenta enquanto desporto, 

principalmente na sua dimensão recreativa e de lazer, mas também nas dimensões competitiva 

e de organização. A atração de praticantes que iniciem ou retomem a atividade é assim a tarefa 

principal das organizações que enquadram esta modalidade (associações e federações de 

associações de caçadores). A França é um exemplo onde está em curso uma reação associativa 

à perda de praticantes, através da ação das suas associações de caçadores e da Fédération 

Nationale des Chasseurs. 

Ao Estado compete, nos termos da Lei da Caça, promover a participação dos caçadores no 

ordenamento cinegético tendo como propósito cumprir as finalidades sociais da atividade: gerar 

riqueza, conservar a biodiversidade e valorizar o mundo rural. A existência de praticantes da 

caça é uma condição necessária às suas finalidades sociais; este facto fundamenta o apoio que 

o Estado presta à promoção da atividade. Contudo, a existência de praticantes da caça não é 

uma condição suficiente para que se cumpram as finalidades sociais da atividade. Ao Estado 

compete definir e equilibrar as diversas componentes das finalidades enunciadas pelos princípios 

da Lei da Caça, de forma a tornar máxima a sua utilidade. Isto realiza-se através da verificação 

e correção das políticas, incluindo as políticas de apoio e incentivo ao setor e as políticas de 

aumento de eficiência da própria administração. 

Como na generalidade dos países onde a caça é praticada, o setor contribui para os custos da 

administração. Como se verá mais detalhadamente no capítulo 4, os custos unitários suportados 

pelo setor da caça em Portugal, Espanha e França são da mesma ordem de grandeza. Em 

Portugal, os recursos financeiros para a administração do setor têm a sua principal origem no 

licenciamento dos caçadores (aproximadamente 60%) e nas taxas sobre as ZC 

(aproximadamente 40%). A tendência de diminuição dos praticantes diminui também, de forma 

muito sensível, a capacidade do Estado para financiar a administração da caça. 

                                                      
4 PMDFCI: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

http://www.chasseurdefrance.com/
http://www.chasseurdefrance.com/
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A análise das taxas a pagar pelas ZC deve inserir-se numa estratégia de fomento cinegético. 

Uma estratégia que só será vencedora se aumentar a procura de caça, interna e externa. Uma 

estratégia que, nos termos da lei, mas também de acordo com a mais básica leitura da realidade, 

necessita do apoio do Estado para que possa desenvolver-se. As finalidades relativas à defesa 

do ambiente e à promoção do desenvolvimento entroncam nas funções do Estado definidas pela 

Constituição. 

Assim, analisada por si só, a variação das taxas a aplicar às ZC não tem o poder de produzir 

transformações que alterem estruturalmente o setor. De acordo com a proposta desenvolvida 

neste trabalho, uma utilização mais eficiente dos recursos atualmente gerados pelas taxas 

poderá ser útil para gerar condições favoráveis a essa transformação, especialmente se for 

possível aplicá-la em conjunto com alterações no licenciamento e acesso dos caçadores à 

atividade. 

Propõe-se assim, quanto às taxas de concessão de ZC (ver capítulo 5):  

i. Aplicar taxas ajustadas à produtividade dos recursos concessionados; 

ii. Reduzir as taxas percentualmente em função dos benefícios públicos: 

a) em territórios de economia rural frágil; 

b) em áreas classificadas 

 

iii. Criar um Fundo de Fomento Cinegético destinado a apoiar: 

a) projetos de investimento privado conducentes à produção da caça ou à melhoria 

da gestão da caça; 

b) projetos de demonstração na área da gestão cinegética 

c) iniciativas de promoção comercial da caça em mercados externos por parte das 

entidades gestoras ou das suas organizações 

d) ações de promoção do aumento do número de caçadores, em particular o 

recrutamento de caçadores entre os jovens. 

Assim, os recursos existentes seriam redistribuídos, estimulando a eficiência, remunerando os 

benefícios públicos potenciais e reais da atividade e melhorando a equidade, deixando de taxar 

por igual a concessão de recursos com produtividades muito diferentes. As estimativas do 

impacte destas propostas apontam para que exista uma perda líquida de receita do Estado, que 

terá de ser acomodada pela maior eficiência da sua ação. 

O Fundo de Fomento Cinegético, com um valor anual próximo de 1 milhão de euros, gerido de 

forma rigorosa e avaliado de forma independente, será um instrumento que permitirá 

intervenções dirigidas aos problemas centrais do setor (aumento do número de praticantes, 
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aumento das exportações, melhoria da gestão). Também neste caso se verifica uma realocação 

das receitas do Estado, que exigirá da parte deste um aumento de eficiência. 

Será também necessário um aumento de eficiência da ação das OSC, concentrando-se na sua 

missão de aumentar o número de praticantes e gerir eficientemente as ZC. Espera-se que, nos 

próximos anos, possam coordenar-se os apoios a esse aumento de eficiência, em função das 

propostas acima indicadas, com os apoios definidos pelo Programa de Desenvolvimento Rural e 

também com iniciativas que possam ser apoiadas regionalmente no quadro dos respetivos 

Programas Operacionais. Este quadro poderia beneficiar também de outras iniciativas 

associadas à gestão mais eficiente de taxas e licenças, como, por exemplo, a criação de uma 

modalidade local de licença de caça associada a ZCA, com valor dedutível na taxa a pagar por 

essas ZC. 

Pretende-se obter um equilíbrio ponderado, que reflita adequadamente as responsabilidades do 

Estado e das OSC e que possa servir a transição para uma nova estratégia para o setor da caça, 

que responda aos seus verdadeiros problemas estruturais. Essa estratégia deve fundamentar-

se num diagnóstico real e independente do setor, obtendo dados objetivos sobre o valor 

económico e ambiental do setor, e sobre o seu impacte no desenvolvimento local. Só a partir 

desta base se poderá produzir uma estratégia inteligente e consensualizada que projete o setor 

para o futuro. O definhar lento do setor da caça não é uma fatalidade, mas a inversão desse 

definhamento envolve cooperação, verdade e sentido da utilidade pública do recurso.  
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2 Caracterização e análise das zonas de caça em Portugal 

Continental  

Este capítulo contém os resultados das atividades de caracterização e análise das ZC em 

Portugal Continental que foram realizadas neste estudo para (1) apoiar a elaboração de 

propostas de variação das taxas de concessão de ZC e (2) permitir uma avaliação dos impactes 

destas propostas nos diversos tipos de ZC. 

Para contextualizar as análises realizadas no estudo, começa-se por apresentar e discutir, na 

secção 2.1, a distribuição das ZC por tipo legal e região cinegética. 

Seguidamente, analisa-se a produtividade cinegética e sua diferenciação regional. O estudo 

revelou uma elevada diferenciação dos níveis de produtividade cinegética, que é relevante para 

a fixação das taxas. Para este efeito, havia que separar duas componentes da produtividade – a 

componente biofísica ou natural, e a qualidade da gestão – uma vez que apenas a primeira deve 

ser taxada, (1) para que o recurso naturalmente mais produtivo seja preferencialmente 

concessionado a quem dele faça um uso mais eficiente, e (2) porque taxar a segunda 

componente poderá desincentivar a boa gestão do recurso. Por outro lado, taxar por igual (como 

acontece hoje) não é justo para entidades a quem é concessionado recurso cinegético com 

potencial biofísico muito diferente. Assim, a diferenciação do nível das taxas de acordo com o 

potencial biofísico do recurso concedido parece aconselhável, por razões quer de eficiência quer 

de justiça. Na secção 2.2 apresentam-se os principais resultados do estudo relativos ao 

mapeamento da produtividade biofísica do recurso cinegético. 

O estudo revelou ainda uma grande heterogeneidade de tipos ZC em Portugal no que se refere 

a: (1) produtividade cinegética; (2) espécies caçadas e respetivo peso; (3) usos agrícolas e 

florestais do solo, tipo de agricultura praticado e suas relações com a caça e sua produtividade; 

(4) inclusão (ou não) da ZC em áreas classificadas, e (5) integração da ZC em diversos tipos de 

espaços rurais, mais ou menos desenvolvidos, bem como maior ou menor maior impacte da caça 

na economia local. O conhecimento desta heterogeneidade é relevante para avaliar o contributo 

da gestão cinegética para a economia local e para a conservação da biodiversidade, o que 

permite apoiar a elaboração de propostas de diferenciação das taxas de concessão de ZC em 

função destes contributos. Este conhecimento é também relevante para avaliar o impacte, nos 

diversos tipos de ZC, das propostas de variação das taxas elaboradas neste estudo. Para estes 

efeitos, o estudo desenvolveu uma tipologia de 15 tipos de ZC agrupados em 7 grandes grupos, 

que é apresentada e discutida na secção 2.3. 
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2.1 Distribuição das zonas de caça por tipo legal e região cinegética 

Nesta secção, caracteriza-se a distribuição do número total de ZC em Portugal Continental por 

tipo legal e região cinegética, com base na informação fornecida pelo ICNF relativa ao estado do 

universo das ZC em Portugal Continental, atualizada para novembro de 2014.  

A caracterização deste universo visa enquadrar as análises mais detalhadas, que são feitas nas 

secções seguintes deste capítulo com base numa grande amostra das ZC deste universo para a 

qual foi possível obter informação adicional sobre os abates das diversas espécies e a 

localização da ZC. Esta última permitiu extrair, de fontes estatísticas e cartográficas, um conjunto 

de informação mais vasto sobre a ecologia, o tipo de zonas rurais, a inclusão em áreas 

classificadas, o coberto do solo e as características das explorações agrícolas, a qual permitiu 

caracterizar, de modo muito mais rico, as ZC contidas naquela grande amostra.  

A Tabela 1 apresenta a informação recolhida relativamente ao número de ZC e sua distribuição 

por tipo legal e região cinegética. 

Tabela 1. Número de zonas de caça por tipo legal e região cinegética 

Tipo Legal Norte Centro 
Lisboa e Vale 

do Tejo Alentejo Algarve Total Total % 

Associativa 353 429 368 1 230 191 2 571 53 

Turística 21 107 130 995 39 1 292 27 

Municipal 293 304 109 198 41 945 20 

Nacional 1 1 2 1 0 5 0 

Militar - - 2 1 - 3 0 

Min. Justiça - 1 1 2 - 4 0 

Total 668 842 612 2 427 271 4 820 100 

Total % 14 17 13 50 6 100  

Fonte: informação fornecida pelo ICNF relativa ao universo das ZC em Portugal Continental atualizada em novembro de 
2014. 

Verifica-se, com base nestes resultados, que o número total de 4 820 ZC em Portugal Continental 

se distribui por três tipos legais muito numerosos – ZC Associativas (ZCA), Turísticas (ZCT) e 

Municipais (ZCM) – e três tipos legais com um número muito reduzido de casos – ZC Nacionais, 

Militares e do Ministério da Justiça. As ZCA correspondem ao tipo legal claramente mais 

numeroso, com um pouco mais de metade do número total de ZC do País. 

No que se refere às regiões cinegéticas, o Alentejo destaca-se por ter ligeiramente mais de 

metade do número de ZC do País. O Algarve tem um número de ZC significativamente inferior 

ao de qualquer outra região. 
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A Tabela 2 permite analisar, para cada uma das regiões cinegéticas, a distribuição do número 

total de ZC por tipo legal. 

Tabela 2. Distribuição do número de zonas de caça de cada região cinegética por tipo legal (em % do total 
regional) 

Tipo Legal Norte Centro 

Lisboa e Vale do 

Tejo Alentejo Algarve 

Associativa 53 51 61 51 71 

Turística 3 13 21 41 14 

Municipal 44 36 18 8 15 

Nacional 0 0 0 0 0 

Militar 0 0 0 0 0 

Min. Justiça 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF relativa ao universo das ZC em Portugal Continental atualizada para novembro 
de 2014. 

Verifica-se, da leitura desta tabela, que as ZCA são maioritárias em todas as regiões. 

Representam sempre mais de metade do número total de ZC. Em Lisboa e Vale do Tejo e, 

sobretudo, no Algarve, as ZCA representam mesmo bastante mais de metade do total regional. 

No Norte, as ZCM ocupam o segundo lugar em número, seguindo de perto as ZCA e as ZCT têm 

uma representação insignificante. No Alentejo acontece o oposto, com as ZCT em segundo lugar, 

seguindo de perto as ZCA; aqui as ZCM têm reduzida representação. O Centro tem uma 

estrutura por tipo legal de transição entre o Norte e o Alentejo, embora claramente mais próxima 

da região Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve (as duas regiões com maior domínio das 

associativas), as ZCT e as ZCM têm uma expressão numérica semelhante. Refira-se que os 

restantes três tipos legais de ZC não têm expressão numérica significativa em nenhuma região 

cinegética. 

A Figura 11 representa a distribuição geográfica das ZCT, ZCA e ZCM. Esta figura foi construída 

com base na informação fornecida pelo ICNF que contém a localização de cada ZC. 
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Zonas de Caça Associativas    Zonas de Caça Turísticas   Zonas de Caça Municipais 

 

Figura 11. Distribuição geográfica das Zonas de Caça Associativas, Turísticas e Municipais 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF relativa ao tipo legal e localização das ZC para uma grande amostra de ZC 

atualizada em novembro de 2014. 

  



                         
   

29 
 

A observação da Figura 11 permite confirmar algumas das conclusões retiradas da análise das 

tabelas anteriores e acrescentar mais alguns detalhes interessantes.  

Assim, as ZCT estão fundamentalmente restringidas ao Alentejo, às áreas interiores do Algarve 

e de Lisboa e Vale do Tejo e ainda às áreas raianas das bacias do Douro e do Tejo. As ZCA 

coexistem com as ZCT, em praticamente toda a área de distribuição destas, e preenchem ainda 

grande parte das áreas do País sem ZCT, com as notáveis exceções de uma área do litoral Norte 

e Centro em volta do Porto e de Aveiro, do Pinhal Interior, da Península de Setúbal, do arco 

serrano a sul do Douro e de partes significativas do Douro vitícola e Terra Quente Transmontana.  

Estes vazios de ZCT e ZCA correspondem, em geral, a áreas com baixa densidade de ZC em 

geral, mas estão, com exceção da Terra Quente Transmontana, parcialmente preenchidos por 

ZCM. A observação do mapa da produtividade biofísica do recurso cinegético (Figura 12) sugere 

que, nestes casos, as ZCM, de criação mais recente, terão, em grande parte, ocupado territórios 

de menor produtividade cinegética deixados vagos pelas ZCT e ZCA já constituídas. Uma 

explicação complementar para estes vazios de ZCT e ZCA preenchidos por ZCM prende-se com 

o domínio da muito pequena propriedade nestas áreas, que dificulta a criação de ZCT e ZCA, 

por esta requerer (ao contrário da criação de ZCM) a autorização dos proprietários.  

Curiosamente, a Norte do Douro, as terras altas desde o maciço da Peneda-Gerês até ao 

Planalto Mirandês, tendem a estar ocupadas por ZCA e não tanto por ZCM. Isto pode ter a ver 

com a existência, nestas zonas, de extensas áreas incluídas em baldios, que poderão facilitar a 

criação de ZCA. Este resultado, conjugado com a baixa produtividade cinegética da generalidade 

das áreas em causa (ver Figura 12), parece confirmar a segunda das duas hipóteses (pequena 

propriedade) usadas para explicar o preenchimento de vazios de ZCT e ZCA por ZCM. 

 

2.2 Produtividade biofísica do recurso cinegético e sua diferenciação 

regional 

Uma análise do setor da caça orientada para o estudo e elaboração de propostas em matéria de 

níveis das taxas de concessão de ZC não pode deixar de considerar a elevada heterogeneidade 

de níveis de produtividade cinegética existente no território nacional. Para este efeito, há que 

separar, tanto quanto possível: a “componente biofísica da produtividade cinegética”, que resulta 

da ecologia (altitude, solo e clima) e do uso e coberto do solo, da componente “qualidade da 

gestão cinegética”, que resulta das práticas específicas de gestão das populações de espécies 

cinegéticas e do respetivo habitat sob responsabilidade da entidade gestora.  

O nível das taxas de concessão praticado num determinado território deverá refletir apenas a 

componente produtividade biofísica do recurso cinegético que é concessionado nesse território. 
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De facto, diferenciar o nível da taxa de concessão de acordo com a produtividade biofísica do 

recurso faz todo o sentido quer (1) por razões de justiça entre entidades gestoras a quem são 

concessionados recursos de potencial biofísico muito diferente, quer (2) para promover a boa 

gestão do recurso cinegético naturalmente mais produtivo, alocando-o preferencialmente 

àqueles que, pela sua boa gestão, são capazes de cobrir o custo da taxa com o rendimento 

sustentável que retiram da exploração cinegética. 

Por outro lado, o nível da taxa de concessão deve ser independente da qualidade da gestão 

cinegética individual de cada ZC, não devendo assim refletir diferenças de produtividade que 

resultem da gestão e não do potencial biofísico do território. De outro modo, estar-se-ia a 

incentivar uma gestão ineficiente do recurso: quem gerisse melhor e tivesse, por isso mesmo, 

mais produtividade pagaria mais taxa. Assim, o nível da taxa a pagar dentro de um território 

supostamente homogéneo do ponto de vista biofísico deverá ser constante. 

Para operacionalizar estes conceitos de modo a desenvolver a proposta de fixação dos níveis 

das taxas de concessão apresentada mais à frente neste relatório (capítulo 5), o estudo procedeu 

ao mapeamento de classes de produtividade biofísica do recurso cinegético para todo o território 

do Continente. 

Este mapeamento foi realizado ao nível concelhio porque, a este nível, é geralmente possível 

dispor de dados para um número razoável de ZC. Por isso, os valores médios de produtividade 

estimados ao nível concelhio são menos afetados por casos isolados de ZC com níveis de 

qualidade de gestão discrepantes face à média. Assume-se, deste modo, que o diferencial de 

níveis de produtividade entre concelhos reflete, em grande parte, diferenças de potencial 

biofísico e não tanto diferenças de qualidade da gestão. Já as diferenças de produtividade entre 

ZC dentro de um mesmo concelho podem refletir essencialmente diferenças na qualidade da 

gestão, embora possam também resultar de alguma heterogeneidade interna do potencial 

biofísico. Por isso, decidiu-se não estimar, para este efeito, médias de produtividade cinegética 

a níveis inferiores ao do concelho.  

O mapeamento de classes de produtividade biofísica do recurso cinegético efetuado neste 

estudo desenvolveu-se em três fases.  

Na primeira fase, estimou-se a produtividade cinegética de cada concelho. Para isso, recolheu-

se e tratou-se a informação disponibilizada pelo ICNF relativa aos abates declarados pelas 

entidades gestoras de ZC localizadas no concelho nas seis últimas épocas cinegéticas 

disponíveis (2006/2007 a 2011/2012). Para se obterem resultados estruturais, válidos a médio 

prazo (relevantes para a fixação de taxas a vigorar por um período de diversos anos), trabalhou-

se com um número suficiente de épocas cinegéticas para obter médias anuais não demasiado 

marcadas por eventos, sobretudo conjunturais, como o sucesso reprodutivo ou o estado sanitário 
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de uma determinada espécie numa determinada época cinegética. Estes dados dos abates 

médios anuais por espécie foram depois agregados para o conjunto das espécies, utilizando 

estimativas de preços de peças cinegéticas e de jornadas de caça, bem como taxas de eficiência 

do esforço de caça, recolhidas junto de peritos do setor e de entidades gestoras em diversas 

regiões do País. Desta agregação resultou o valor da produção cinegética do concelho (média 

de 6 épocas) em euros por ano. Esta estimativa foi depois dividida pela área total das ZC desse 

concelho, em hectares, para obter uma estimativa da produtividade cinegética média do concelho 

(média de 6 épocas) em euros por hectare e por ano. 

Apesar da expectativa razoável de as diferenças de produtividade cinegética entre concelhos 

refletirem sobretudo diferenças de potencial biofísico do recurso – e não tanto diferenças de 

qualidade de gestão –, este pressuposto não foi assumido sem uma validação adicional. Para 

isso, numa segunda fase, foram estimados modelos estatísticos de correlação que explicam a 

variabilidade de níveis de produtividade entre concelhos com base em variáveis ecológicas 

(altitude, solo e clima) e de uso e coberto do solo que, de acordo com os peritos, estão 

relacionados com a componente biofísica da produtividade cinegética. (Para estimar estes 

modelos, foram apenas usados os dados dos concelhos para os quais se dispunha de 

informação sobre pelo menos quatro ZC; N=172). 

As correlações estimadas suportam fortemente o pressuposto de que as diferenças de 

produtividade entre concelhos estimadas na primeira fase refletem, de facto, essencialmente 

diferenças de potencial biofísico do território para a caça e não tanto diferenças ao nível da 

qualidade da gestão. A título de exemplo, refira-se que foram encontradas correlações muito 

significativas entre a produtividade cinegética média do concelho e as seguintes variáveis 

ecológicas ou de coberto e uso do solo:  

(1) a altitude reduz a produtividade cinegética, e a componente mediterrânica do clima aumenta-

a;  

(2) o peso da terra arável, das culturas temporárias (incluindo hortícolas), dos pousios e das 

culturas permanentes (incluindo olival) no coberto e uso do solo aumenta a produtividade 

cinegética; 

(3) um elevado peso do coberto florestal estreme (excluindo montado de sobro e azinho) ou a 

dominância de matos e floresta abandonada no coberto do solo reduz a produtividade cinegética 

(o montado regista um efeito positivo, que não chega, no entanto, a ser estatisticamente 

significativo); 

(4) o peso da área forrageira (incluindo culturas forrageiras e pastagens) no uso da superfície 

agrícola e o peso da área ocupada por explorações especializadas em pecuária de herbívoros 
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diminuem a produtividade cinegética, o que indica uma relação negativa entre especialização e 

intensificação pecuária, por um lado, e caça, por outro; 

(5) o peso das explorações especializadas em horticultura e em culturas permanentes, bem como 

o peso das explorações de policultura, que garantem um mosaico agrícola diversificado (mesmo 

que relativamente intensivas) estão positivamente correlacionados com a produtividade 

cinegética (relação particularmente forte na espécie coelho na região Oeste). 

Na sequência da identificação destas correlações, foi construído um modelo de regressão 

múltipla que utiliza algumas destas variáveis, em conjunto, para predizer a produtividade 

cinegética concelhia. Foi selecionado o conjunto de variáveis que maximiza a capacidade 

preditiva do modelo, tendo-se atingido um elevado coeficiente de correlação (R=0,774) e uma 

capacidade de explicar 60% da variabilidade dos níveis de produtividade entre concelhos, o que, 

tendo em conta a natureza dos dados, se pode considerar um bom desempenho. 

Numa terceira fase, calculou-se, para cada concelho, a média entre a produtividade concelhia 

estimada na primeira fase (com base nas médias de abates em 6 épocas) e a predição de 

produtividade construída com base no modelo estimado na segunda fase. Refira-se que esta 

predição, com base no modelo, assenta nos valores concelhios das variáveis consideradas 

determinantes da produtividade biofísica do território e não diretamente nos abates. Utilizando 

como valores de corte os percentis 0,25 e 0,75 desta média entre valores estimados e valores 

preditos pelo modelo, definiram-se as três classes de produtividade biofísica do recurso 

cinegético mapeadas na Figura 12 ao nível concelhio. 
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Produtividade Elevada     Produtividade Média       Produtividade Baixa 

 

Figura 12. Mapeamento das classes de produtividade biofísica do recurso cinegético ao nível do concelho 

Fonte: informação fornecida pelo ICNF relativa aos abates declarados pelas entidades gestoras de ZC; COS 2007 e 

informação fornecida pelo INE relativa ao R.G.A. de 2009; o mapeamento foi realizado de acordo com a metodologia 

referida no texto. 
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2.3 Tipologia de zonas de caça em Portugal Continental 

Esta secção é dedicada à apresentação e discussão da tipologia de ZC em Portugal Continental 

elaborada neste estudo para fundamentar a proposta de variação dos níveis das taxas de 

concessão de ZC e para avaliar o impacte desta proposta nos diversos tipos de ZC.  

Na secção 2.3.1, apresenta-se sinteticamente a metodologia usada para construir a tipologia, 

começando-se por identificar os dados e as variáveis utilizados, bem como as respetivas fontes. 

Seguidamente, descrevem-se as análises estatísticas multivariadas conducentes à tipologia e 

apresentam-se os respetivos resultados: a identificação dos 15 tipos de ZC, agrupados em 7 

grandes grupos, e a respetiva localização geográfica.   

Na secção 2.3.2, caracterizam-se os 15 tipos de ZC resultantes da análise, bem como os 7 

grandes grupos, com base em diversas variáveis de caracterização das ZC, incluindo as que 

entraram nas análises para definir os tipos. 

Finalmente, na secção 2.3.3, avalia-se a representatividade de cada um dos tipos em termos de 

número, área e produto cinegético bruto das ZC do tipo relativamente aos respetivos totais 

nacionais.  

 

2.3.1 Metodologia, identificação dos tipos e respetiva distribuição geográfica 

Nas análises conducentes à tipologia de ZC, foram apenas incluídas 3 675 ZC (76% das 4 820 

existentes em novembro de 2014) para as quais se dispunha de informação sobre os abates 

declarados pelas entidades gestoras para as seis épocas de 2006/2007 a 2011/2012 e ainda 

sobre a localização geográfica da ZC. A informação sobre a localização geográfica da ZC 

permitiu extrair, de uma diversidade de fontes estatísticas e cartográficas, um conjunto de 

informação mais vasto sobre a ecologia, o tipo de zonas rurais, a inclusão (ou não) da ZC em 

áreas classificadas, o coberto do solo e as caraterísticas das explorações agrícolas. Este 

alargado conjunto de informação permitiu caracterizar, de modo muito mais rico, as ZC incluídas 

nesta grande amostra a analisar. A Tabela 3 identifica as variáveis construídas com base nesta 

informação que foram utilizadas para definir a tipologia de ZC.  

As variáveis incluídas no segundo grupo de variáveis na Tabela 3 (Caracterização económica de 

ZC) foram construídas com base nos dados relativos aos abates de cada uma das espécies 

declarados pela entidade gestora da ZC para cada uma das seis últimas épocas cinegéticas 

disponíveis (2006/2007 a 2011/2012).  
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Tabela 3. Variáveis usadas na análise estatística multivariada conducente à tipologia de zonas de caça 

 

CÓDIGO DA VARIÁVEL Nome da variável Tipo Unidades Fonte Ligação

Características estruturais da ZC (tipo legal e área) (5 variáveis)

TURISTICA ZC Turística Binária ICNF -

ASSOCIATIVA ZC Associativ a Binária ICNF -

MUNICIPAL ZC Municipal Binária ICNF -

NACIONAL ZC Nacional Binária ICNF -

AREAZC Área da ZC Quantidade hectare ICNF -

Características económicas da ZC (produçao, produtividade e padrão de especialização) (13variáveis)

PROD_CINEG_TOT Produção Cinegética Bruta (PCB) da ZC Quantidade Euro/ano ICNF + preços -

PRODUTIVID_CINEG Produtiv idade da Ex ploração Cinegética da ZC Quantidade Euro/ha.ano ICNF + preços -

PESO_ECON_CACA Peso Económico da Caça no setor primário Quantidade % ICNF + preços -

ESP_COELHO Peso do coelho  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_PERDIZ Peso da perdiz  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_LEBRE Peso da lebre  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_CODORNIZ Peso da codorniz  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_TORDOS Peso dos tordos  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_POMBOSEROLAS Peso dos pombos e rolas  na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_GALINHOLAENARCEJA Peso das galinholas e narcejas na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_PATOS Peso dos patos na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_JAVALI Peso do jav ali na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

ESP_OUTRACAMAI Peso de outra caça maior na PCB da ZC Quantidade % ICNF + preços -

Atributos ecológicos, socioeconómicos e legais do território onde a ZC se integra (6 variáveis)

ECOL_ANDAR Andar altimétrico da ZC Quantidade Escala 0-4 Carta Ecológica Coord

ECOL_MEDITERR Grau de Mediterraneidade da ZC Quantidade Escala 0-7 Carta Ecológica Coord

ECOL_IBER Grau de Continentalidade da ZC Quantidade Escala 0-4 Carta Ecológica Coord

DENSID_RURAL Densidade Rural média do Tipo de Rural Quantidade Hab./Km
2

Rolo e Cordov il Coord/concelho

POP_ACT_PRIMARIO Peso do Primário na Pop. Act. Rural do Tipo de Rural Quantidade % Rolo e Cordov il Coord/concelho

AREA_CLASSIF Inclusão da ZC em Área Classificada Binária ICNF - shapefiles Coord

Coberto do solo na ZC (7 variáveis)

COS_ARTIF % de Coberto Artificilializado (COS1) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_CULTEMP % de Coberto Culturas Temporárias (COS2.1) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_CULPERM % de Coberto Culturas Permanentes (COS2.2) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_PAST % de Coberto Pastagens (COS2.3) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_MONT % de Coberto Montado e Mosaico (COS2.4) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_FLOR % de Coberto Floresta (COS3.1) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

COS_FLORMAT % de Coberto Matos e Floresta (COS3.2) na ZC Quantidade % COS2007 Coord + buffer ZC

Características estruturais e lógica económica das explorações agrícolas (dimensão, intensidade e orientação produtiva) (10 variáveis)

SAU_M_50_PERCENT % da SAU da freguesia em ex pl c/ mais de 50 ha Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

INTENS_AGR Valor Padr Produção Total por ha de SAU da freguesia Quantidade Euro/ha  RGA2009 (INE) Coord/freguesia

REGADIO_PERCENT % da SAU da freguesia irrigáv el Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

INTENS_PAST_SAU Cab Normais Totais (CN) por ha de SAU da freguesia Quantidade CN/ha RGA2009 (INE) Coord/freguesia

CN_BOVIN_PERCENT Orientação Bov  (% das CN da freguesia) Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OTE_POLICULT_PERCENT % da SAU da freguesia em OTE Policultura Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OTE_CULT_ARV_PERCENT % da SAU da freguesia em OTE Arv enses Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OTE_CULT_PERM_PERCENT % da SAU da freguesia em OTE Culturas Permanentes Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OTE_HERBIV_PERCENT % da SAU da freguesia em OTE Herbív oros Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OTE_CULT_E_CRIA_PERCENT % da SAU da freguesia em OTE Culturas e Gado Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

Uso do solo nas explorações agrícolas (9 variáveis)

ARAVEL_PERCENT % de Terra Aráv el na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

CULT_TEMP_PERCENT % de Terra Aráv el c/ Cult Temp na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

POUSIO_PERCENT % de Terra Aráv el em Pousio na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

PAST_PERM_PERCENT % de Pastagem Permanente na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

POUS_PAST_PERC % de Pousio+Pastagem Perman na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

CULT_PERM_PERCENT % de Cultura s Permanentes na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

HORTA_PERCENT % de Horta Familiar na SAU da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

OLIVAL_PERCENT % de Oliv al na Área Culturas Permanen da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia

VINHA_PERCENT % de Vinha na Área Culturas Permanen da freguesia Quantidade % RGA2009 (INE) Coord/freguesia
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Para cada ZC, calculou-se, relativamente a cada espécie, o número anual médio de abates nas 

referidas seis épocas. Multiplicou-se, em seguida, este número anual médio de abates pelo preço 

estimado para a espécie. Finalmente, somaram-se, para cada ZC, os valores monetários obtidos 

para todas as espécies. Esta soma foi designada como Produto Cinegético Bruto (PCB) da ZC 

(Euro/ano). Dividindo o PCB pela área da ZC, obteve-se a Produtividade da Exploração 

Cinegética da ZC, ou, simplesmente, a Produtividade Cinegética (Euro/ha.ano) da ZC.  

Estimou-se o Peso Económico da Caça no Setor Primário dividindo a Produtividade Cinegética 

da ZC (Euro/ha) pela soma desta mesma Produtividade com o indicador de Intensidade Agrícola 

da freguesia onde a ZC está localizada (Valor Padrão da Produção Total – VPPT, em 

Euro/hectare de Superfície Agrícola Utilizada – SAU; informação do RGA 2009 do INE), obtendo-

se uma estimativa do peso do Produto Cinegético na Produção do Setor Primário (Agricultura + 

Caça).  

O peso (em percentagem) das diversas espécies cinegéticas no PCB foi obtido dividindo o valor 

monetário anual médio dos abates de cada espécie numa determinada ZC pelo valor do PCB 

dessa mesma ZC. O peso das diversas espécies no PCB foi usado para descrever o padrão de 

especialização cinegética de cada ZC. 

Para calcular este grupo de variáveis, foi necessário estimar os preços médios das diversas 

espécies para multiplicar pelos respetivos abates. Para este efeito, especificou-se um preço 

médio único para todas as ZC, independentemente do respetivo tipo legal. Deste modo, os 

valores estimados da produtividade e dos pesos das diversas espécies no PCB são diretamente 

comparáveis entre todas as ZC – o objetivo era o de agrupar as ZC com base em indicadores 

técnico-económicos da produtividade e do padrão de especialização, evitando que diferenças de 

preços interferissem numa interpretação que se pretendia mais física do que económica. Para 

estimar este preço médio único por unidade abatida, recorreu-se à ponderação dos preços 

praticados por diversos tipos legais de ZC (isto é: ZCA, onde se pagam quotas, ZCM, onde se 

pagam inscrições para caçar e ZCT, onde se pagam jornadas ou peças) pela área ocupada pelos 

mesmos tipos, utilizando valores estimados para a produtividade da jornada de caça (em termos 

de peças por jornada) para cada espécie e tipo legal de ZC. Os pressupostos de cálculo foram 

recolhidos e confirmados junto de peritos e entidades gestoras de diversas regiões. 

Seguiu-se a análise dos dados relativos a cada uma das ZC incluídos na nossa matriz de 3675 

ZC x 50 variáveis de caracterização das ZC. Começou-se por uma análise fatorial, usando o 

método das Componentes Principais (CP), que extraiu 13 eixos (CP) com base no critério do 

Eigenvalue, os quais explicam cumulativamente 68% da variância contida nos dados iniciais. Em 

seguida, correu-se uma análise de clusters hierárquica (usando o método de Ward, enquanto 

algoritmo de aglomeração, e o quadrado da distância euclidiana como medida de 



                         
   

37 
 

dissemelhança) sobre as coordenadas das 3 675 ZC naqueles 13 eixos (e não nas 50 variáveis 

de partida). Esta opção foi escolhida para evitar dar demasiado peso a algumas dimensões de 

caracterização das ZC para as quais tinha sido possível definir um maior número de variáveis, 

as quais poderiam ser algo redundantes (correlacionadas) entre si. A análise fatorial permitiu 

eliminar essa redundância, uma vez que variáveis muito correlacionadas entre si são “fundidas” 

num mesmo eixo.  

No que se refere ao número de clusters, selecionou-se a solução com 15 clusters com base na 

análise do dendrograma e com base na relevância interpretativa da mesma. O elevado número 

de clusters reflete bem a heterogeneidade de tipos de ZC em Portugal Continental. Os clusters 

foram interpretados com base nas médias das 50 variáveis de partida mais algumas variáveis 

adicionais de caracterização. Todas as análises estatísticas multivariadas foram realizadas no 

software SPSS. 

Da interpretação dos 15 clusters obtidos resultou a designação escolhida para cada um deles, a 

qual consta na Tabela 4. Optou-se por mencionar, nestas designações, o tipo legal, a localização 

geográfica, o padrão de especialização e o nível de produtividade cinegética médios de cada 

tipo, de modo a privilegiar a dimensão cinegética da caracterização da ZC. Para facilitar uma 

leitura mais simples do conjunto da tipologia, os 15 tipos foram agrupados em sete grandes 

grupos, de acordo com a sua distribuição geográfica e, por vezes, também de acordo com os 

seus níveis de produtividade e padrões de especialização cinegéticos (ver Tabela 4). 

A Figura 13 apresenta a distribuição geográfica dos 15 tipos. Para facilitar a leitura do mapa, as 

cores dos tipos foram selecionadas de modo a acentuar o contraste entre tipos com maior 

sobreposição geográfica e não para indicar maior ou menor semelhança entre tipos.  
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Tabela 4. Identificação dos 15 tipos de zonas de caça agrupados em 7 grandes grupos 

Grupo 1. ZCA das montanhas do Norte e Centro com produtividade muito baixa  

Tipo 1.a) Especialização coelho. Montanhas do Alto Minho, Barroso e Trás-os-Montes ocidental  

Tipo 1.b) Especialização coelho e perdiz. Montanhas de Trás-os-Montes e Beira Alta 

Grupo 2. ZC do litoral Norte e Centro com especialização coelho 

Tipo 2.a) ZCM com produtividade baixa. Baixo Minho e Beira Litoral 

Tipo 2.b) ZCA com produtividade muito elevada. Oeste, Bairro Ribatejano e Beira Litoral/Sul 

Grupo 3. ZC do litoral ocidental, lezíria, regadios do Sul e bacias terciárias do Tejo e Sado, com espécies aquáticas 

e produtividade baixa 

Tipo 3.a) ZCA e ZCM não especializadas. Lezíria do Tejo, litoral ocidental e regadios do Sul 

Tipo 3.b) ZCA e ZCT com especialização patos. Bacias terciárias do Tejo e do Sado 

Grupo 4. ZC do Interior com caça menor  

Tipo 4.a) ZCA com especialização tordos e produtividade média. Interior das regiões Norte, Centro, Alentejo e Barrocal 

Algarvio 

Tipo 4.b) ZCA com especialização perdiz e produtividade média. Serra Algarvia, Matagais da Costa Sudoeste, Alto Alentejo 

e Nordeste Interior 

Tipo 4.c) ZCT e ZCA com especialização em perdiz e coelho e produtividade muito elevada. Tipo muito concentrado no 

Sudeste Alentejano (Mértola) e Nordeste Algarvio (Alcoutim) 

Tipo 4.d) ZCA não especializadas com produtividade elevada. Alentejo Interior e Beira Baixa 

Tipo 4.e) ZCT não especializadas com produtividade média. Alentejo e Beira Baixa 

Grupo 5. ZCT do interior Centro e Sul especializadas em caça maior  

Tipo 5.a) Especialização veado e produtividade média. Zonas raianas da Beira Baixa e do Alentejo.  

Tipo 5.b) Especialização javali e produtividade muito baixa. Alentejo e Serra Algarvia 

Grupo 6. ZCM não especializadas com produtividade muito baixa e sem padrão geográfico nítido 

Grupo 7. ZCN com especialização em veado com produtividade muito baixa e sem padrão geográfico nítido 
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Figura 13. Distribuição geográfica dos tipos de zonas caça identificados no estudo 

Fonte: figura elaborada com base na tipologia de ZC em Portugal Continental definida pelo estudo com base em dados 
fornecidos pelo ICNF (novembro de 2014), na COS 2007 e em informação fornecida pelo INE relativa ao R.G.A. de 2009, 
de acordo com a metodologia referida no texto. 
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2.3.2 Caracterização dos tipos 

Nesta secção, descrevem-se os 15 tipos identificados no estudo, organizados em 7 grupos, 

conforme foi explicado na secção anterior. Nesta descrição, procura-se salientar a elevada 

diversidade de ZC em Portugal, no que se refere a produtividade cinegética, padrão de 

especialização, dimensão física e económica da ZC, usos agrícolas e florestais do solo, tipo de 

agricultura, inclusão (ou não) em áreas classificadas e integração em diversos tipos de espaços 

rurais. Procuram também evidenciar-se algumas relações entre estas diversas dimensões de 

caracterização, em particular as relações que explicam a diferenciação de níveis de 

produtividade entre tipos.  

A descrição dos tipos, a que se procede abaixo, faz-se por referência a um conjunto de cinco 

tabelas em que se encontra contido o essencial da informação relativa às variáveis de 

caracterização dos tipos. Assim, a Tabela 5 descreve o tipo legal, a dimensão física e económica, 

a produtividade e o peso económico da caça no setor primário. A Tabela 6 descreve o padrão de 

especialização cinegética, ou seja, o peso de cada espécie no produto cinegético bruto da ZC. 

A Tabela 7 descreve a ecologia regional, o tipo de espaço rural, o estatuto de proteção e o 

coberto do solo na ZC. A Tabela 8 descreve a estrutura fundiária e a lógica de gestão das 

explorações agrícolas, incluindo a respetiva intensidade e orientação produtivas. Finalmente, a 

Tabela 9 descreve o uso do solo nas explorações agrícolas. 
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Tabela 5. Caracterização dos tipos de zonas de caça – Tipo legal, dimensão física e económica, produtividade e peso económico da caça no setor primário 

Tipologia das Zonas de Caça 
Núm. 

Tipo legal de zona de caça (em % do número) 
Área da ZC (ha) PCB (Euros) Produtividade (Euro/ha) 

PCB/(VPPT + 
PCB) (%) Grupo Tipo ZCT ZCA ZCM Outras 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 
Produtividade muito baixa 

a) Coelho 87 1,1 77,0 21,8  2 675 3 461 1,3 0,4 

b) Coelho e perdiz 243 0,4 82,3 17,3  2 062 2 920 1,4 0,2 

2. ZC Litoral Norte e Centro. Coelho 

a) ZCM produtividade baixa 214 0,5 36,4 63,1  2 273 6 317 2,8 0,1 

b) ZCA produtividade muito elevada 217 0,5 96,8 0,9 1,8 1 293 15 219 11,8 0,5 

3. ZC Orla costeira ocidental, barragens e 
regadios Sul. Espécies aquáticas. 
Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 129 12,4 49,6 38,0  1 497 4 191 2,8 0,3 

b) ZCA e ZCT especialização patos 314 44,6 54,5 0,6 0,3 1 095 3 165 2,9 0,6 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 299 8,0 76,6 15,4  1 404 5 606 4,0 0,5 

b) ZCA especialização perdiz 318 8,8 89,3 1,9  1 255 4 294 3,4 0,7 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 
coelho, produtividade muito elevada 

106 47,2 47,2 5,7  1 491 35 052 23,5 9,4 

d) ZCA produtividade elevada 791 3,0 96,6 0,4  1 051 5 652 5,4 1,3 

e) ZCT produtividade média 465 98,1 0,2 1,7  1 048 4 074 3,9 0,9 

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça maior 

a) Especialização veado 69 65,2 31,9 2,9  1 327 5 510 4,2 1,3 

b) Especialização javali 70 67,1 24,3 8,6  661 350 0,5 0,2 

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa 350 1,1 0,6 98,3  3 470 6 043 1,7 0,4 

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa 3    100,0 3 877 5 590 1,4 0,3 

Total/Média  
23,9 50,9 18,4 6,8 1 551 6 220 4,0 1,1 

Notas: ZC: Zonas de Caça; ZCA: Zona de Caça Associativa; ZCT: Zona de Caça Turística; ZCT: Zona de Caça Municipal; PCB: Produto Cinegético Bruto; VPPT: Valor de Produção Padrão Total da agricultura 
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Tabela 6. Caracterização dos tipos de zonas de caça – Padrão de especialização cinegética 

Tipologia das Zonas de Caça 
Peso de cada espécie no produto cinegético bruto (PCB) da ZC (em %) 

Coelho Perdiz Lebre Codorniz Tordos Pombos e rolas Galinholas e narcejas Patos Javali Veado e outra caça maior 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 
Produtividade muito baixa 

a) Coelho 60,7 20,3 2,1 1,0 8,8 2,4 1,3 3,2 0,2 0,0 

b) Coelho e perdiz 46,3 36,8 4,4 1,1 5,1 3,0 0,5 2,4 0,2 0,1 

2. ZC litoral Norte e Centro. Coelho 

a) ZCM produtividade baixa 71,0 13,2 0,1 0,8 6,9 4,0 1,2 2,7 0,1 0,1 

b) ZCA produtividade muito elevada 62,1 26,1 0,6 0,4 7,2 1,2 0,4 1,8 0,1 0,0 

3. ZC Orla costeira ocidental, barragens e 
regadios Sul. Espécies aquáticas. 
Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 30,8 26,7 6,1 9,9 5,8 4,4 4,8 10,8 0,7 0,1 

b) ZCA e ZCT especialização patos 23,2 20,3 6,3 0,7 3,8 0,9 0,8 41,8 2,0 0,2 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 33,7 17,3 2,4 0,3 41,7 1,8 0,1 1,7 0,5 0,4 

b) ZCA especialização perdiz 18,5 61,4 4,8 0,2 8,4 1,7 0,2 3,2 1,4 0,2 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 
coelho, produtividade muito elevada 

41,4 42,0 6,9 0,2 5,7 0,6 0,1 2,3 0,2 0,5 

d) ZCA produtividade elevada 26,7 33,6 16,4 1,0 14,1 0,9 0,1 6,6 0,5 0,1 

e) ZCT produtividade média 34,8 35,4 11,3 1,2 7,9 0,9 0,2 6,6 1,4 0,3 

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça maior 

a) Especialização veado 3,5 17,6 3,6 0,3 4,5 0,6 0,2 4,1 2,9 62,8 

b) Especialização javali 3,5 15,4 4,4 0,0 4,6 1,0 0,3 7,8 60,7 2,4 

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa 40,6 26,5 5,4 0,5 20,7 3,2 0,3 2,0 0,2 0,6 

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa 3,7 2,8 1,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,7 86,9 

Total/Média 39,4 31,5 7,0 0,8 11,9 1,6 0,4 5,4 0,6 1,4 
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Tabela 7. Caracterização dos tipos de zonas de caça – Ecologia, tipo de rural, estatuto de proteção e coberto do solo 

 Gradientes Fitoclimáticos Tipo de rural Estatuto proteção  Coberto do solo da ZC em % (categorias COS de 1º e 2º nível) 

Tipologia das Zonas de Caça 
Montano 
(esc 0-4) 

Mediter-
rânico 

(esc 0-7) 

Ibérico 
(esc 0-4) 

Dens rural 
(h/Km2) 

Pop ativa no 
primário (%) 

Área classificada 
(%) 

Cult 
Temp 

Cult 
Perm 

Pasta-
gem 

Montado Floresta Matos 
Aflora-
mentos 

Zonas 
húm 

1. ZCA Montanha Norte e 
Centro. Produtividade muito 
baixa 

a) Coelho 1,5 0,3 0,1 52 11,7 37,9 8,0 0,5 0,3 7,0 25,3 43,8 11,4 0,6 

b) Coelho e perdiz 1,7 1,8 1,9 27 13,8 39,5 17,0 4,8 0,9 7,4 17,7 47,0 3,2 0,2 

2. ZC litoral Norte e Centro. 
Coelho 

a) ZCM produtividade baixa 0,3 1,1 0,0 105 5,1 5,6 11,6 1,8 0,1 9,1 44,8 20,8 1,1 0,9 

b) ZCA produtividade muito elevada 0,0 3,0 0,4 99 5,0 3,2 20,2 15,5 2,1 12,0 22,2 18,6 0,3 0,4 

3. ZC Orla costeira ocidental, 
barragens e regadios Sul. 
Espécies aquáticas. 
Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 0,0 3,9 1,3 47 10,9 18,6 41,8 4,0 5,2 9,1 19,0 13,6 0,6 2,9 

b) ZCA e ZCT especialização patos  4,9 2,2 10 14,9 18,5 7,4 1,1 8,0 23,2 41,2 17,0 0,2 1,3 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 0,2 4,3 1,5 34 9,8 19,7 9,1 21,6 5,0 11,3 17,5 30,2 1,3 0,6 

b) ZCA especialização perdiz 0,2 4,8 1,8 22 12,6 33,3 5,2 4,9 4,4 6,8 22,5 53,9 0,3 1,0 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 

coelho, produtividade muito elevada  
5,0 3,1 15 14,2 24,5 20,0 4,1 5,8 9,9 6,5 50,5 0,2 2,1 

d) ZCA produtividade elevada 0,0 4,9 3,1 12 14,5 19,7 23,6 8,0 15,5 28,8 8,7 13,0 0,2 1,2 

e) ZCT produtividade média 0,0 4,9 3,0 16 14,1 20,6 22,5 6,9 13,6 27,2 11,0 15,7 0,2 1,8 

5. ZCT Interior Centro e Sul. 
Caça maior 

a) Especialização veado  5,0 3,3 13 12,5 56,5 4,5 3,5 8,5 23,4 26,7 32,2 0,1 0,8 

b) Especialização javali 0,1 4,8 2,4 16 14,0 31,4 4,3 3,8 5,7 20,9 29,7 33,6 0,2 1,4 

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa  3,7 1,5 44 10,1 11,1 11,0 9,6 5,8 13,9 25,5 26,7 0,8 1,4 

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa  4,3 1,7 67 11,0 33,3 0,9 1,2 2,4 3,7 42,9 46,7 0,3 0,4 

Total/Média    39 11,6 21,7 16,6 7,9 8,1 18,2 20,8 26,4 0,9 1,2 

Notas e fontes: Ecologia (fonte: Pina Manique e Albuquerque, 1982) – Montano: referente ao nível de altitude; Mediterrâneo: referente ao grau do clima mediterrâneo; Ibérico: referente ao grau de clima ibérico ou continentalidade. 
Tipo de rural (fonte: Rolo e Cordovil, 2014). Estatuto de proteção (fonte: ICNF): % do número de ZC incluídas em áreas classificadas. COS: Carta de Ocupação do Solo
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Tabela 8. Caracterização dos tipos de zonas de caça – Estrutura fundiária e lógica de gestão das explorações agrícolas 

 
Estrutura fundiária (% da SAU total em 
explorações com mais de 100 ha) 

Lógica de gestão agrícola - Intensidade e orientação produtiva 

Tipologia das Zonas de Caça 
Intensidade agrícola 
(VPPT/SAU) 

SAU irrigável (% 
da SAU) 

Intensidade 
pastoreio 
(CN/100*SAU) 

Orientação 
Bovinos (%CN) 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 
Produtividade muito baixa 

a) Coelho 65,7 466 14,7 29,2 58,4 

b) Coelho e perdiz 9,8 1 192 21,0 46,9 52,1 

2. ZC litoral Norte e Centro. Coelho 
a) ZCM produtividade baixa 1,2 6 021 54,1 125,7 59,8 

b) ZCA produtividade muito elevada 15,4 4 128 29,4 31,9 56,5 

3. ZC Orla costeira ocidental, barragens e 
regadios Sul. Espécies aquáticas. 
Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 56,5 2 513 36,5 29,0 67,4 

b) ZCA e ZCT especialização patos 86,5 693 9,8 23,8 77,7 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 27,8 1 246 15,5 24,1 31,9 

b) ZCA especialização perdiz 36,7 868 10,5 19,0 40,4 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 
coelho, produtividade muito elevada 

66,9 425 2,4 15,6 34,8 

d) ZCA produtividade elevada 80,9 591 7,9 28,7 70,3 

e) ZCT produtividade média 81,3 715 9,4 27,9 71,5 

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça maior 
a) Especialização veado 827 432 3,6 21,7 63,7 

b) Especialização javali 67,9 712 10,0 23,2 59,7 

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa 33,0 1 687 19,0 29,4 43,6 

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa 59,0 2 720 16,1 32,1 68,5 

Total/Média 51,0 1 627 17,3 33,9 57,1 

Fonte e notas: Recenseamento Geral Agrícola 2009 (INE); SAU: Superfície Agrícola Utilizada (ha); CN: Cabeças Normais; VPPT – Valor da Produção Padrão Total (euros).
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Tabela 9. Caracterização dos tipos de zonas de caça – Uso do solo nas explorações agrícolas 

  Percentagem na SAU da freguesia 
Percentagem nas 

culturas permanentes   

Tipologia das Zonas de Caça Terra arável Culturas Temp Pousio Culturas Perm Pastagens Perm Olival 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 
Produtividade muito baixa 

a) Coelho 
  9   9   0   3 88   8 

b) Coelho e perdiz 
36 25 11 15 47 25 

2. ZC litoral Norte e Centro. Coelho 
a) ZCM produtividade baixa 

64 61   4 22 10 29 

b) ZCA produtividade muito elevada 
53 42 11 35 10 21 

3. ZC Orla costeira ocidental, barragens e 
regadios Sul. Espécies aquáticas. 
Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 
62 53   9 11 27 36 

b) ZCA e ZCT especialização patos 
25 17   8 12 63 37 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 
22 18   5 48 29 67 

b) ZCA especialização perdiz 
26 13 14 31 42 42 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 
coelho, produtividade muito elevada 

35 14 20 16 49 55 

d) ZCA produtividade elevada 
34 21 13 11 55 75 

e) ZCT produtividade média 
32 22 10 12 56 71 

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça maior 
a) Especialização veado 

20 13   6 11 69 88 

b) Especialização javali 
24 16   8 20 56 59 

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa 30 23   8 34 34 56 

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa 25 21   4 20 53 52 

Total/Média 33 24   9 20 46 48 
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Grupo 1 

ZCA das montanhas do Norte e Centro com produtividade muito baixa  

- Tipo 1.a) Especialização coelho. Montanhas do Alto Minho, Barroso e Trás-os-Montes 

ocidental.  

- Tipo 1.b) Especialização coelho e perdiz. Montanhas de Trás-os-Montes e Beira Alta, em 

espaços geralmente mais interiores do que os ocupados pelo tipo 1.a). 

Este grupo agrega dois tipos com muitos traços semelhantes. Nestes tipos, existe uma marcada 

predominância das ZCA (mais de 3/4 em ambos os casos) complementada pela inclusão de 

algumas ZCM. A dimensão física das ZC destes tipos é elevada, a dimensão do respetivo produto 

cinegético é diminuta e a produtividade cinegética é muito baixa. A espécie mais importante é o 

coelho, em ambos os tipos, embora só no tipo 1.a) exista uma clara especialização em coelho 

(61% do produto); a perdiz é a segunda espécie, aproximando-se mais do coelho no tipo 1.b).  

Ambos os tipos se distribuem pelas áreas de montanha do Norte e Centro do País, pelo que são 

os únicos tipos com ecologia marcadamente montana ou submontana. As componentes 

climáticas mediterrânica e continental estão quase ausentes no tipo 1.a), de distribuição mais 

ocidental; em 1.b), de distribuição mais interior, a componente mediterrânica tem ainda fraca 

expressão (por efeito da altitude), mas a continental tem já alguma expressão.  

A densidade rural dos territórios onde se distribuem estes tipos é média (sendo um pouco inferior 

no tipo 1.b), mais interior), e o peso do emprego no setor primário é médio a elevado (maior no 

tipo 1.b)), indicando o maior grau de desfavorecimento dos territórios mais interiores. 

As áreas classificadas incluem quase 40% das ZC incluídas em cada um destes tipos (só o tipo 

5.a) apresenta um valor mais elevado). 

No que se refere ao coberto do solo (COS), ambos os tipos apresentam uma elevada expressão 

dos matos (44-47%), apenas ultrapassada ou próxima em 3 outros tipos; apresentam ainda uma 

expressão máxima dos afloramentos rochosos e outras áreas com fraco coberto do solo – ambas 

exprimem bem o tipo de paisagem montana que caracteriza estes tipos. A floresta tem uma 

expressão média (um pouco inferior em 1.b)). As componentes agrícolas do coberto têm 

expressão reduzida no tipo 1.a), constando essencialmente de culturas temporárias. No tipo 1.b), 

as culturas temporárias têm uma expressão média e as culturas permanentes têm já significado 

(mas ainda abaixo da média). 

A intensidade do uso da superfície agrícola e pastoril é reduzida em ambos os tipos, sendo muito 

baixa no tipo 1.a). Neste mesmo tipo, a percentagem da superfície agrícola e pastoril incluída em 
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explorações com mais de 100 hectares é muito significativa (2/3), o que indica o peso de grandes 

baldios explorados através do pastoreio em comum. No tipo 1.b), esta percentagem é muito 

inferior, indicando a predominância de explorações agrícolas de pequena ou média dimensão. 

Em ambos os tipos, o peso da área irrigável, a intensidade de pastoreio na SAU e o peso dos 

bovinos no efetivo pecuário assumem valores intermédios. 

Os dois tipos são particularmente diferentes no que se refere à utilização da respetiva superfície 

agrícola e pastoril. O tipo 1.a) apresenta uma dominância quase exclusiva de pastagens 

permanentes (principalmente baldios), que atingem neste tipo a sua expressão máxima (88%). 

No tipo 1.b), os pesos da terra arável, das culturas temporárias, dos pousios e das pastagens 

permanentes na superfície agrícola são próximos dos respetivos valores médios, o que indica 

um mosaico agrícola equilibrado. O maior peso das culturas temporárias e dos pousios, neste 

tipo, explica o maior peso da perdiz e um peso algo superior da lebre na produção cinegética das 

ZC. As culturas permanentes têm, no tipo 1.b), expressão algo inferior à média e incluem pouco 

olival (indicadores do clima montano). 

 

Grupo 2 

ZC do litoral Norte e Centro com especialização coelho 

Muitos dos traços comuns a estes dois tipos de ZC decorrem da sua localização geográfica: 

ambos se distribuem ao longo da faixa litoral de baixa altitude entre Lisboa e o rio Minho, 

ocupando o tipo 2.a) uma posição mais setentrional.  

Por isso, em ambos os tipos, as componentes montana e continental estão quase ausentes, 

enquanto a componente mediterrânica, que cresce de norte para sul ao longo do litoral, tem um 

peso incipiente no tipo 2.a) (caráter atlântico marcado, como no tipo 1.a)) e intermédio no tipo 

2.b) (mistura equilibrada das influências mediterrânica e atlântica).  

A localização de ambos os tipos na faixa litoral Norte e Centro explica também a elevada 

densidade rural e o baixo peso do emprego agrícola nos territórios em que estes tipos se 

distribuem. Estes dois indicadores apresentam, de facto, nestes territórios, os seus valores 

extremos (máximo no primeiro indicador, mínimo no segundo), o que indica o caráter 

economicamente favorecido destes territórios rurais. 

Em ambos os tipos, a percentagem de ZC incluídas em áreas classificadas é muito baixa, 

tratando-se mesmo dos valores mínimos de todos os tipos identificados.  

Ambos os tipos partilham ainda um elevado nível de especialização em coelho (62-71% da 

produção cinegética), espécie que atinge aqui o seu peso máximo (o tipo 1.a) vem logo a seguir). 
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No tipo 2.b), a perdiz tem um peso mais significativo do que em 2.a). Os pombos e rolas 

(sobretudo rolas) têm, no tipo 2.a), um peso próximo do seu máximo. 

Relativamente a outras dimensões, estes dois tipos apresentam características muito 

divergentes, pelo que serão descritos em separado. 

- Tipo 2.a) ZCM com produtividade baixa. Baixo Minho e Beira Litoral.  

Este tipo é sobretudo constituído por ZCM mas inclui ainda um conjunto significativo de ZCA. A 

dimensão física das ZC incluídas neste tipo é elevada, a dimensão do respetivo produto 

cinegético é média e a sua produtividade cinegética é baixa. 

Em termos de coberto do solo, a classe floresta estreme atinge, neste tipo, o seu peso máximo 

(45%), o que, conjugado com um peso médio da classe matos, deixa pouco espaço para as 

componentes agrícolas do mosaico paisagístico, onde apenas as culturas temporárias assumem 

um peso significativo (embora abaixo da média). Este peso excessivo da floresta estreme pode 

ser uma das principais causas da baixa produtividade cinegética deste tipo. 

O peso da superfície agrícola incluída em explorações com mais de 100 hectares é quase nulo, 

o que indica a reduzida dimensão das explorações agrícolas neste tipo. Este facto deverá estar 

relacionado com o elevado peso das ZCM neste tipo. Por outro lado, a intensidade agrícola, o 

peso da área irrigável (mais de metade) e a intensidade de pastoreio na superfície agrícola 

atingem, neste tipo, os seus valores máximos. Este elevado nível de intensidade, sobretudo no 

que se refere à intensidade pecuária, poderá também contribuir para explicar o baixo nível de 

produtividade cinegético do tipo. 

No que se refere ao uso da superfície agrícola, este tipo caracteriza-se por um peso muito 

elevado (máximo) da terra arável e das culturas temporárias, por um peso muito reduzido do 

pousio e das pastagens permanentes (mínimo neste tipo ex aequo com o tipo seguinte); as 

culturas permanentes têm aqui um peso semelhante à média embora com uma reduzida 

representação do olival (clima atlântico). 

- Tipo 2.b) ZCA com produtividade muito elevada. Oeste, Bairro Ribatejano e Beira Litoral Sul. 

Este tipo é constituído quase exclusivamente por ZCA. A dimensão física destas ZC é reduzida, 

mas a dimensão do respetivo produto cinegético e a sua produtividade cinegética são muito 

elevadas (apenas ultrapassadas pelo tipo 4.c)). 

O mosaico das diversas classes de coberto do solo é relativamente equilibrado, neste tipo, com 

as diversas classes de coberto próximas dos respetivos valores médios, com exceção das 
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culturas permanentes (muito acima da média), das pastagens (muito abaixo) e dos matos 

(significativamente abaixo). O maior peso das componentes agrícolas, nomeadamente culturas 

temporárias e permanentes relativamente ao tipo anterior (floresta estreme dominante) explica 

provavelmente o peso significativamente superior da perdiz e (pelo menos em parte) a maior 

produtividade cinegética neste tipo. 

O peso da superfície agrícola incluída em explorações com mais de 100 hectares é reduzido, o 

que decorre da dimensão pequena a média das explorações agrícolas neste tipo.  

Neste tipo, a intensidade agrícola e o peso da área irrigável são muito elevados, embora abaixo 

dos valores atingidos no tipo anterior. Já o indicador de intensidade pecuária não se afasta 

significativamente da média. Note-se que os elevados níveis de intensidade agrícola, mas não 

pecuária, coexistem neste tipo com o segundo mais elevado nível de produtividade cinegética 

de todos os tipos estudados. A comparação com o tipo anterior permite atribuir o diferencial 

(muito positivo) de produtividade registado face a esse tipo ao mosaico mais equilibrado (não tão 

dominado pela floresta estreme) e a uma intensidade pecuária muito inferior no presente tipo. 

No que se refere ao uso da superfície agrícola, este tipo caracteriza-se por um peso muito 

elevado da terra arável, das culturas temporárias e das culturas permanentes (sobretudo pomar 

e vinha), por um peso médio do pousio e por um peso mínimo (ex aequo com o tipo seguinte) 

das pastagens permanentes. 

Grupo 3 

ZC do litoral ocidental, lezíria, regadios do Sul e bacias terciárias do Tejo e Sado, com espécies 

aquáticas e produtividade baixa 

As ZCA incluídas nos 2 tipos deste grupo apresentam uma dimensão física pequena a média 

(menor no tipo 3.b)), um produto cinegético de reduzida dimensão e uma produtividade baixa. 

Outro tema comum a estes tipos é a presença de espécies aquáticas (patos e narcejas), 

atingindo-se, no tipo 3.b), uma quase especialização em patos (42% da produção cinegética), 

enquanto, no tipo 3.a), os patos representam 11% da produção e as narcejas 5%. Outro tema 

comum é a presença de zonas húmidas entre as diversas classes de coberto do solo, que 

representam 3% no tipo 3.a) (valor máximo). 

O clima apresenta uma componente mediterrânica média (tipo 3.a)) a elevada (tipo 3.b)), e uma 

componente continental pequena (tipo 3.a)) a média (tipo 3.b)), refletindo localizações 

meridionais não marcadamente interiores. A percentagem de ZC incluídas em áreas 

classificadas é média (pouco menos de 1/5) e semelhante nos dois tipos. 
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Estes tipos diferem entre si relativamente a outros aspetos, pelo que se caracterizam 

separadamente em seguida.  

- Tipo 3.a) ZCA e ZCM não especializadas. Lezíria do Tejo, litoral ocidental e regadios do Sul.  

As ZCA representam cerca de metade deste tipo, sendo complementadas por um grupo 

numeroso de ZCM e por um grupo mais pequeno de ZCT. O coelho e a perdiz são as espécies 

com maior peso na produção cinegética, mas apresentam um peso algo inferior à média, devido 

à representação de um vasto leque de espécies, incluindo as aquáticas (patos e narcejas, estas 

últimas com o seu valor máximo neste tipo), as dos terrenos abertos de cultivo (lebre e codorniz, 

esta última com o seu valor máximo neste tipo) e os pombos e rolas (valor máximo neste tipo). 

Devido à localização litoral ou próxima do litoral de bastantes ZC do tipo, os valores da densidade 

rural e do peso do emprego no setor primário apresentam valores médios, indicando territórios 

relativamente desenvolvidos.  

Neste tipo, as culturas temporárias (42%) e as zonas húmidas (3%) apresentam os seus valores 

máximos. Os restantes cobertos agrícolas e agroflorestais e os matos apresentam pesos 

inferiores à média e o peso da floresta estreme é próximo da média.  

Mais de metade da superfície agrícola está incluída em explorações com mais de 100 hectares. 

A intensidade agrícola e o peso da SAU irrigável apresentam valores relativamente elevados, 

enquanto a carga pecuária, apesar de maioritariamente composta de bovinos, está ligeiramente 

abaixo da média. 

No que se refere ao uso da superfície agrícola, os pesos das terras aráveis e culturas temporárias 

estão claramente acima da média, enquanto os das culturas permanentes e pastagens 

permanentes estão abaixo da média e o dos pousios está próximo da média. 

- Tipo 3.b) ZCA e ZCT com especialização patos. Bacias terciárias do Tejo e do Sado. 

As ZCA representam um pouco mais de metade do número de ZC deste tipo, sendo as restantes 

ZCT. Os patos são a principal espécie cinegética, com 42% do produto (valor máximo), seguidos 

do coelho, da perdiz, da lebre, dos tordos e do javali. 

Devido à localização da maioria das ZC deste tipo (bacias arenosas do Tejo e do Sado), a 

densidade rural é muito reduzida (mínimo) e o peso do emprego no setor primário muito 

significativo (máximo), indicando territórios rurais frágeis.  
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Neste tipo, os pesos dos cobertos de floresta estreme e de montado são bastante superiores à 

média, enquanto as culturas temporárias e permanentes e os matos têm pesos bastante 

inferiores à média. 

87% da superfície agrícola estão incluídos em explorações com mais de 100 hectares (máximo 

de entre todos os tipos).   

A intensidade agrícola e o peso da SAU irrigável apresentam valores muito reduzidos. A carga 

pecuária, maioritariamente composta de bovinos, está abaixo da média. 

No que se refere ao uso da superfície agrícola, as pastagens permanentes ocupam a maior parte 

da SAU e os pesos das restantes componentes da SAU (exceto pousios) estão claramente 

abaixo da média. 

Grupo 4 

ZC do Interior com caça menor 

Nos cinco tipos incluídos neste grupo, as ZC apresentam reduzida dimensão física, por vezes a 

aproximar-se da média (tipo 4.c)), e níveis de produtividade muito diferenciados, desde médio 

até muito elevado (tipo 4.c)).  

O padrão de especialização é diferente entre tipos, mas, com exceção do tipo 4.a), a perdiz é a 

principal espécie e apresenta um peso na produção cinegética da ZC superior à média. Com 

exceção de um tipo (tipo 4.c)), o peso do coelho é ligeira ou significativamente inferior à média; 

dois tipos apresentam ainda um peso muito significativo da lebre, e dois tipos um elevado peso 

dos tordos. 

Devido à localização geográfica interior e predominantemente meridional da maioria das ZC 

destes tipos, a componente climática mediterrânica é geralmente muito acentuada (traço comum 

a todos os tipos) e a componente continental é também significativa, sendo mesmo muito 

marcada em três tipos (4.c), 4.d) e 4.e)). 

Com exceção do tipo 4.a), que apresenta níveis intermédios a este respeito, estes tipos 

apresentam baixas densidades rurais e níveis de emprego no setor primário elevados, que 

indicam territórios rurais economicamente frágeis. 

Na generalidade dos casos, estes tipos apresentam percentagens de inclusão das ZC em áreas 

classificadas próximas da média, à exceção do tipo 4.b), com 33% das ZC incluídas em áreas 

classificadas. 
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O coberto do solo e os sistemas de agricultura praticados diferem muito de tipo para tipo, o que 

está relacionado com a diversidade de padrões de especialização na caça e de níveis de 

produtividade cinegética. Estas dimensões são analisadas a seguir, tipo por tipo. 

- Tipo 4.a) ZCA com especialização em tordos e produtividade média. Interior das regiões 

Norte, Centro, Alentejo e Barrocal Algarvio. 

Este tipo inclui ZC predominantemente associativas (77%), com algumas municipais e outras 

turísticas. A dimensão física e económica (dimensão do produto cinegético) estão um pouco 

abaixo da média e a produtividade cinegética é média. 

Os tordos são a principal espécie, com 42% da produção cinegética (máximo), seguidos do 

coelho e, depois, da perdiz, que tem aqui um peso muito inferior ao dos outros quatro tipos do 

grupo. 

As culturas permanentes, com 22% (valor máximo) e os matos, com 30% (acima da média) 

ocupam mais de metade do território; as restantes classes de coberto do solo têm pesos abaixo 

das respetivas médias. Este peso das culturas permanentes (olival) e dos matos (fornecedores 

de bagas) está certamente na base da especialização deste tipo nos tordos. 

A percentagem de superfície agrícola incluída em explorações com mais de 100 hectares (28%) 

indica o predomínio de explorações agrícolas não muito grandes. Os valores dos indicadores de 

intensidade agrícola e de superfície agrícola irrigável estão um pouco abaixo das respetivas 

médias. O valor do encabeçamento da superfície agrícola está significativamente abaixo da 

média e corresponde sobretudo a ovinos. As culturas permanentes (2/3 das quais olival) ocupam 

quase metade da superfície agrícola (valor máximo). Todas as restantes categorias de uso da 

SAU têm pesos claramente inferiores às respetivas médias. 

- Tipo 4.b) ZCA com especialização perdiz e produtividade média. Serra Algarvia, Matagais da 

Costa Sudoeste, Alto Alentejo e Nordeste Interior. 

Este tipo é quase exclusivamente constituído por ZCA (89%), embora inclua também algumas 

ZCT. As dimensões física e económica estão claramente abaixo da média e a produtividade 

cinegética é média. 

A perdiz é a principal espécie, com 61% da produção cinegética (máximo). A generalidade das 

outras espécies (exceto javali) têm pesos inferiores à média, neste tipo que é o mais 

especializado em perdiz. 
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O coberto de matos (54%) apresenta a sua máxima expressão. Tendo o coberto florestal estreme 

uma expressão semelhante à média, as restantes classes de coberto têm expressões diminutas 

ou, pelo menos, inferiores às respetivas médias. Este tipo de coberto do solo explica 

provavelmente a especialização máxima em perdiz (por falta de comparência do coelho), mas o 

défice de espaços agrícolas abertos limitará certamente os valores da produtividade cinegética. 

Refira-se, a este propósito, a proliferação da perdiz, na Serra Algarvia, nos anos que se seguiram 

aos grandes incêndios (referida por diversas entidades gestoras desta região), os quais criaram 

os espaços abertos requeridos para uma maior produtividade desta espécie. 

37% da superfície agrícola estão incluídos em explorações com mais de 100 hectares, o que 

indica o predomínio de explorações agrícolas pequenas e médias. Os valores dos indicadores 

de intensidade agrícola, superfície agrícola irrigável e encabeçamento pecuário na superfície 

agrícola estão significativamente abaixo das respetivas médias, o que dá conta da baixa 

intensidade agrícola e pecuária. Entre as espécies em pastoreio, predominam os ovinos e 

caprinos, e não os bovinos. 

No uso da reduzida superfície agrícola, as culturas permanentes (42% olival) e os pousios têm 

expressão bastante superior à média; as pastagens permanentes têm uma expressão próxima 

da média e as culturas temporárias têm expressão bastante reduzida. 

- Tipo 4.c) ZCT e ZCA com especialização perdiz e coelho e produtividade muito elevada. Tipo 

muito concentrado no Sudeste Alentejano (Mértola) e Nordeste Algarvio (Alcoutim). 

Este tipo é constituído, em partes iguais, por ZCT e ZCA de dimensão física média. A dimensão 

económica (valor da produção cinegética) e a produtividade cinegética destas ZC são muito 

elevadas, apresentando valores muito acima dos de todos os restantes tipos de ZC do País. 

A perdiz (42% da produção cinegética) e o coelho (41%) são as principais espécies cinegéticas, 

tendo a lebre (7%) um peso semelhante à média. As outras espécies têm, neste tipo, pesos 

bastante inferiores à média. Trata-se portanto de uma especialização marcada em duas 

espécies: perdiz e coelho, em partes iguais. 

Os matos (51%, valor próximo do máximo) e as culturas temporárias (20%) são as principais 

classes de coberto do solo, enquanto a floresta estreme (6,5%) apresenta a sua mínima 

expressão. Este coberto do solo reflete um mosaico equilibrado de culturas temporárias e matos, 

com pouca floresta estreme, que é bastante favorável à perdiz e ao coelho. Esta é provavelmente 

a chave da muito elevada produtividade cinegética deste tipo. 

 67% da superfície agrícola estão incluídos em explorações com mais de 100 hectares, o que 

indica o predomínio de grandes explorações agrícolas.  
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A intensidade agrícola, o peso da superfície agrícola irrigável e o nível de encabeçamento 

pecuário (predominantemente de ovinos) da superfície agrícola atingem, neste tipo, os seus 

valores mínimos, o que estará também relacionado com o excecional valor da produtividade 

cinegética observado neste tipo.  

As pastagens permanentes ocupam 49% da superfície agrícola (um pouco acima da média); a 

terra arável, 35% (um pouco acima da média), e as culturas permanentes, 16% (abaixo da 

média). O que é específico deste tipo são as rotações longas praticadas na terra arável, que 

fazem com que os pousios ocupem anualmente 20% da SAU (valor máximo entre todos os tipos), 

o que estará também provavelmente na base da muito elevada produtividade cinegética do tipo.  

- Tipo 4.d) ZCA não especializadas com produtividade elevada. Alentejo Interior e Beira Baixa. 

Este tipo é constituído quase exclusivamente por ZCA. A dimensão física é reduzida e a 

dimensão económica (valor da produção cinegética) está apenas ligeiramente abaixo da média. 

A produtividade cinegética é elevada. 

Trata-se de um tipo de ZC não muito especializadas, em que a perdiz é a espécie principal (34% 

da produção cinegética), seguida do coelho (27%) e da lebre (16%), que atinge aqui o seu valor 

máximo. Os tordos têm também, neste tipo, um peso (14%) significativamente acima da média. 

Em termos de coberto do solo (COS), o montado (29%) e as pastagens (16%) atingem, neste 

tipo, a sua expressão máxima. A floresta estreme e os matos (mínimo neste tipo) têm uma 

expressão muito reduzida. As culturas temporárias estão acima da média e as culturas 

permanentes estão na média.  

81% da superfície agrícola estão incluídos em explorações com mais de 100 hectares (valor 

próximo do máximo), o que indica o predomínio das muito grandes explorações agrícolas.  

A intensidade agrícola e o peso da superfície agrícola irrigável são muito diminutos. O nível de 

encabeçamento pecuário (predominantemente bovinos) da superfície agrícola está abaixo da 

média, mas bastante acima dos valores mínimos registados nos dois tipos anteriores. 

No que se refere à ocupação da SAU, as culturas permanentes (75% olival) estão bastante 

abaixo da média, enquanto as pastagens permanentes e os pousios estão claramente acima da 

média.  
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- Tipo 4.e) ZCT não especializadas com produtividade média. Alentejo e Beira Baixa. 

Este tipo é muito semelhante ao anterior, mesmo na sua distribuição geográfica, diferindo 

sobretudo por se tratar agora de um tipo constituído quase exclusivamente por ZCT (não ZCA). 

Algumas diferenças face ao tipo anterior são sintetizadas abaixo.  

A produtividade cinegética é um pouco inferior. O coelho tem uma importância maior na produção 

cinegética (quase idêntica à perdiz neste tipo) à custa da perda de importância da lebre e dos 

tordos. 

O coberto do solo e a utilização agrícola são semelhantes ao tipo anterior, com algumas ligeiras 

diferenças: intensidade agrícola um pouco maior e menos peso dos pousios na SAU. 

Grupo 5 

ZCT do interior Centro e Sul especializadas em caça maior 

Neste grupo incluem-se dois tipos de ZC, constituídos, na sua maioria (cerca de 2/3), por ZCT 

complementadas por um grupo significativo de ZCA e um pequeno número de ZCM. 

Pela sua localização no interior Centro e Sul, ou mesmo na raia (tipo 5.a)), a componente 

climática mediterrânica é muito acentuada, nestes dois tipos (máxima no tipo 5.a), ex aequo com 

o tipo 4.c)), sendo também muito forte a componente continental (máxima no tipo 5.a)).  

Também pela sua localização, estes tipos correspondem a espaços rurais de baixa densidade e 

elevado peso do emprego no setor primário da economia. Uma parte muito significativa das ZC 

destes tipos está incluída em áreas classificadas, sobretudo no tipo 5.a), em que esta 

percentagem atinge o seu valor máximo (57%). 

Em ambos os tipos, as classes de coberto do solo montado, floresta estreme e matos têm 

expressão significativamente superior à média, ocupando, em conjunto, entre 82 e 84% do 

território. Todas as categorias agrícolas abertas de coberto (culturas temporárias, culturas 

permanentes e pastagens) têm uma expressão muito inferior à média (exceto as pastagens no 

tipo 5.a)). Trata-se, pois, de mosaicos paisagísticos muito fechados, com fraca componente 

agrícola. 

Em ambos os tipos, é elevada a percentagem de SAU incluída em explorações com mais de 100 

hectares, indicando a predominância de explorações de grande dimensão. 

A intensidade agrícola e o peso da superfície irrigável são muito reduzidos (particularmente no 

tipo 5.a)). Os encabeçamentos pecuários (predominantemente bovinos) são também 

relativamente baixos. 
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No que se refere ao uso da superfície agrícola, as pastagens permanentes têm um peso bastante 

superior à média, enquanto as outras categorias têm uma expressão significativamente inferior 

à média (exceto as culturas permanentes, sobretudo olival, no tipo 5.b), que apresentam um valor 

semelhante à média). 

Em outros aspetos, sumarizados abaixo, os dois tipos divergem bastante um do outro. 

- Tipo 5.a) Especialização veado e produtividade média. Zonas raianas da Beira Baixa e do 

Alentejo.  

Trata-se de ZC de dimensão física e económica (produto cinegético) um pouco abaixo da média, 

mas com produtividade cinegética média. O veado (cervídeos) é a espécie predominante no 

produto destas ZC (63%), seguida pela perdiz (18%). Todas as restantes espécies têm uma 

expressão residual e muito inferior à média, exceto o javali (3%). 

- Tipo 5.b) Especialização javali e produtividade muito baixa. Alentejo e Serra Algarvia. 

As ZC deste tipo apresentam uma dimensão física e económica (produto cinegético) muito 

reduzida (mínima nos dois casos). A produtividade cinegética é muito baixa (mínima também). 

O javali é a espécie predominante nestas ZC (61%), seguida pela perdiz (15%). As restantes 

espécies têm uma expressão reduzida e geralmente inferior à média. 

Grupo (e tipo) 6  

ZCM não especializadas com produtividade muito baixa. Sem padrão geográfico nítido. 

Este grupo inclui apenas ZCM. Estas ZC apresentam uma dimensão física muito elevada, uma 

dimensão económica média e uma produtividade cinegética muito baixa. 

Devido à sua distribuição muito dispersa pelo País, os valores médios para o tipo podem 

esconder alguma heterogeneidade interna e aproximam-se frequentemente dos valores médios 

para todas as ZC do País. Tal acontece, por exemplo, com o peso das diversas espécies no 

produto cinegético. Os tordos e os pombos e rolas estão, contudo, acima dos valores médios 

nacionais, enquanto a perdiz, os patos e o javali estão abaixo. 

As componentes climáticas mediterrânica e continental assumem valores intermédios, que 

decorrem dos aspetos de localização que acabam de ser discutidos. Também a densidade rural 

e o peso do emprego no setor primário assumem aqui valores intermédios. A percentagem de 

ZC incluídas em áreas classificadas é reduzida.  
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Também em termos de coberto do solo, os pesos das diversas classes não se afastam 

marcadamente das médias nacionais. 

A percentagem de SAU incluída em explorações agrícolas com mais de 100 hectares (33%), 

indica que as explorações de média dimensão predominam nos territórios onde este tipo se 

distribui. A intensidade agrícola, o peso da superfície irrigável e o encabeçamento pecuário 

(predominantemente ovinos e caprinos) não se afastam também significativamente das médias 

nacionais. 

Em relação à utilização da SAU, as culturas permanentes (metade olival) apresentam um peso 

significativamente superior à média nacional e as pastagens permanentes têm uma expressão 

mais reduzida do que a média. As restantes classes de uso do solo não se afastam 

significativamente das respetivas médias nacionais.  

Grupo (e tipo) 7 

ZCN com especialização veado e produtividade muito baixa. Sem padrão geográfico nítido.  

Este grupo compreende apenas um tipo de ZC, que inclui apenas 3 ZC nacionais. Estas ZC 

apresentam uma dimensão física muito elevada (máximo), uma dimensão económica próxima 

da média e uma produtividade cinegética muito baixa.  

O veado (e outros cervídeos), com 87% produto cinegético (máximo), é a espécie predominante. 

O javali ocupa a segunda posição, com apenas 4%. As restantes espécies apresentam pesos 

muito diminutos. 

As classes floresta e matos representam conjuntamente 90% do território ocupado por estas ZC, 

em que a agricultura tem, por isso, um papel pouco significativo. 

2.3.3 Representatividade dos tipos 

Nesta secção, avalia-se sumariamente a representatividade de cada um dos tipos em termos de 

número, área total e produto cinegético bruto das ZC de cada tipo relativamente aos respetivos 

totais nacionais. Esta avaliação apoia-se na informação contida na Tabela 10. 

Em termos de número, os tipos mais representativos são, sem dúvida, os tipos 4.d) e 4.e) (ZCA 

e ZCT do Interior com caça menor), que representam conjuntamente 44% das ZC do País. 

Seguem-se o tipo 6) (ZCM não especializadas), com 10%, e os tipos 4.b) (ZCA especialização 

perdiz) e 3.b) (ZCA e ZCT especialização patos), cada um com 9%. 
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Em termos de área, alguns tipos que incluem ZC de maior dimensão física, muito particularmente 

tipos dominados por ZCM, assumem agora maior expressão do que em número. Assim, o tipo 

mais representativo neste aspeto é o tipo 6 (ZCM não especializadas), com 21% da área total de 

ZC em Portugal, seguido pelos tipos 4.d) e 4.e) (ZCA e ZCT do Interior com caça menor), cada 

um com 15%. Segue-se o grupo 1 (ZCA da montanha do Norte e Centro), com 13%, e o tipo 2.a) 

(ZCM do litoral Norte e Centro), com 9%. 

Em termos de produto, os tipos 4.d) e 4.e) (ZCA e ZCT do Interior com caça menor) voltam a ser 

os mais representativos, sendo conjuntamente responsáveis por 40% da produção cinegética 

nacional. Segue-se o tipo 4.c) (ZCT e ZCA perdiz e coelho, produtividade muito elevada), com 

16%. Sublinhe-se que este tipo (o de maior produtividade cinegética a nível nacional) representa 

apenas 3% do número e da área de ZC. Seguem-se o tipo 2.b) (ZCA do Oeste, produtividade 

muito elevada), com 14%, e o tipo o tipo 6) (ZCM não especializadas), com 9%. 

Tabela 10. Representatividade dos diversos tipos de zonas de caça em número, área e produto 

Tipologia das Zonas de Caça 
Número ZC     

(%) 
Área              
(%) 

PCB      
(%) 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 
Produtividade muito baixa 

a) coelho 2 4 1 

b) coelho e perdiz 7 9 3 

2. ZC litoral Norte e Centro. Coelho 
a) ZCM produtividade baixa 6 9 6 

b) ZCA produtividade muito elevada 6 5 14 

3. ZC da orla costeira ocidental, barragens e 
regadios Sul e Bacias do Tejo e Sado. 
Aquáticas. Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 4 3 2 

b) ZCA e ZCT especialização patos 9 6 4 

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 8 7 7 

b) ZCA especialização perdiz 9 7 6 

c) ZCT e ZCA especialização perdiz e 
coelho e produtividade muito elevada 

3 3 16 

d) ZCA produtividade elevada 22 15 20 

e) ZCT produtividade média 22 15 20 

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça maior 
a) especialização veado 2 2 2 

b) especialização javali 2 1 0 

6. ZCM não especializadas. Produtividade baixa 10 21 9 

7. ZCN especialização veado. Produtividade baixa 0 0 0 

Total 100 100 100 
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3 Os benefícios públicos da atividade e gestão cinegética 

À caça, bem como a outras atividades recreativas relacionadas com a vida selvagem (pesca ou 

observação da vida selvagem), tem vindo a ser reconhecido um papel importante na gestão dos 

recursos naturais e dos territórios. Dela se espera também um contributo para a dinamização do 

desenvolvimento rural. Os benefícios ecológicos, económicos e sociais da caça nem sempre 

são, no entanto, reconhecidos pelas sociedades, o que tem incentivado a realização de estudos 

de avaliação desses benefícios nos países ocidentais. Neste ponto, reúne-se a informação 

disponível que permite alguma indicação destes efeitos positivos da caça e da respetiva 

diferenciação regional. 

3.1 Contributos da gestão cinegética para a conservação da 

biodiversidade e para a defesa da floresta contra incêndios 

3.1.1 Gestão cinegética e conservação da biodiversidade 

A evolução da ocupação do solo em Portugal nas últimas três décadas e as dinâmicas da 

atividade agrícola e florestal que lhes estão associadas aumentaram a importância relativa 

potencial da gestão cinegética para a conservação da biodiversidade e para a diminuição da 

perigosidade dos incêndios florestais.  

Na floresta, a superfície ocupada com eucalipto aumentou, diminuindo a área de pinheiro-bravo 

e de azinheira. A área de floresta de sobreiro mantém-se estável mas, tal como no caso da 

azinheira, com alterações na estrutura e estado sanitário dos povoamentos, que degradaram 

muito a sua produtividade. Aumentou a área de matos onde a caça é, quase em exclusivo, a 

única atividade económica associada. Na agricultura diminuíram as áreas abertas 

correspondentes a culturas temporárias e pastagens. Em síntese, na interação da gestão 

agrícola e florestal com a gestão cinegética, diminuíram a área do território com gestão ativa 

(agrícola e florestal) e a superfície dos habitats abertos. 

As consequências desta evolução são muito heterogéneas e apresentam especificidades locais, 

mesmo em regiões geográficas limitadas (Baldock et al., 2000). Por um lado, as tendências atrás 

indicadas podem aumentar a diversidade de habitats, por exemplo por sucessão ecológica em 

áreas não perturbadas. Por outro lado, a diminuição de zonas abertas com cobertura herbácea 

poderá implicar, em maior ou menor grau, a perda de diversidade de habitats e de efeito de orla, 

que são componentes essenciais (alimentação e coberto) do habitat de um grande número de 

espécies cinegéticas e outras. Existem também casos limite, como as pseudo-estepes 
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cerealíferas, em que a diminuição das rotações cereal-pousio tem um impacte determinante nas 

comunidades de aves estepárias (Moreira, 1999), ou o caso dos lameiros cujo abandono resulta 

em diminuição da riqueza em espécies de plantas e aves. 

Na situação atual, a atividade cinegética é razoavelmente pouco produtiva e tem um muito baixo 

peso quando comparada com o valor da produção agrícola na quase totalidade dos tipos de ZC. 

As intervenções sobre os habitats com origem na gestão cinegética, em particular as 

intervenções para aumentar as zonas abertas com capacidade alimentar, são relevantes apenas 

quando aplicadas com intensidade eficaz, sendo necessário avaliar o seu impacte.   

Geralmente a gestão cinegética aumenta o efeito de orla, na medida em que as intervenções de 

melhoria dos habitats cinegéticos consistem sobretudo em: i) instalação de culturas para a fauna, 

multi-objetivos, em manchas dominantemente florestais e de matagal; ii) instalação de culturas 

para a fauna específicas (coelho-bravo, rola-comum, perdiz-vermelha); iii) aumento do mosaico 

de zonas abertas com matagal e floresta; iv) instalação de luras artificiais para coelho-bravo com 

zonas de alimentação associadas; v) aumento da área de vegetação arbórea e arbustiva ripícola 

(corço); vi) reforço da compartimentação com sebes arbustivas. Estas são também intervenções 

com efeitos na biodiversidade geral das áreas onde são aplicadas (Arroyo e Beja, 2002). 

Os caçadores e gestores cinegéticos europeus tendem a ser cada vez mais reconhecidos como 

agentes da política de conservação da biodiversidade. As organizações de caçadores da Europa 

e a sua federação (FACE – The European Federation of Associations for Hunting & Conservation) 

estão hoje envolvidas formal e praticamente na definição de políticas e em ações concretas de 

conservação da biodiversidade. 

Em Portugal a ideia da gestão cinegética como ferramenta da conservação da biodiversidade 

tem um longo caminho já percorrido, com particular ênfase nas últimas quatro décadas. Por 

exemplo, já nos anos 70 do século passado se desenvolvia, em Trás-os-Montes, um projeto de 

conservação do lobo ibérico associado à gestão das populações de corço. Nem todas as formas 

de gestão cinegética e caça são coerentes com a conservação da natureza, mas é certo que é 

possível gerir a caça e caçar de uma forma compatível e sinérgica com a conservação da 

biodiversidade (Cassinello, 2013). O impacte positivo da gestão cinegética na conservação da 

natureza é frequentemente enunciado, mas a baixa produtividade cinegética e a baixa 

intensidade global de ações de melhoria do habitat indiciam que estes impactes poderiam ter 

uma magnitude bastante superior. Como atrás fica dito, nem todas as formas de gestão 

cinegética e caça são coerentes com a conservação da natureza. Estão neste caso, por exemplo, 

ZC fortemente dependentes de operações de “largadas” ou “reforços”, ZC fortemente 

artificializadas através de confinamento, ou ZC que contribuam para a fragmentação dos habitats 
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de espécies classificadas, quer por ação (e.g., vedações incorretamente colocadas ou com erros 

de construção) quer por omissão (e.g., não intervenção sobre os habitat). 

A importância do conceito da gestão cinegética como ferramenta para a conservação da 

biodiversidade transcende o seu valor operacional na gestão de habitats e populações, incidindo 

também na imagem do verdadeiro caçador gestor da natureza, imagem esta com maior potencial 

de penetração junto dos públicos mais jovens, favorecendo a sua adesão a esta atividade. 

Existe uma oportunidade de explorar esta imagem, promovendo a inclusão sistemática da gestão 

cinegética enquanto ferramenta de conservação nos planos e regulamentos associados ao 

ordenamento das áreas protegidas e nos planos de gestão das áreas incluídas na Rede Natura 

2000. Nestas áreas, são conhecidas com maior detalhe e localização mais precisa as ações 

necessárias à conservação dos valores naturais.  

O conceito de apoio diferenciado às ZC com impacte mais positivo nos valores naturais da Rede 

Natura 2000 e das áreas protegidas (que, no seu conjunto, constituem o SNAC – Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas) encontra-se já incorporado na proposta de alteração do regime 

de taxas apresentada no presente relatório. Contudo, existe uma ampla margem para aumentar 

o impacte mensurável da gestão cinegética e das ZC na conservação da biodiversidade. A 

medição deste impacte é necessária para que o mesmo possa ser objetivamente evidenciado e 

para que melhor se possam discriminar positivamente as ZC que o determinam. A administração 

deverá dotar-se dos meios e capacidades necessários para a medição desse impacte. 

Entre as ações que poderão ser realizadas pelas entidades gestoras das ZC encontra-se a 

participação em operações de monitorização, enquadradas pela administração. Existem 

múltiplas observações que poderão ser realizadas de forma sistemática, desde que existam 

mecanismos de validação e integração dos dados recolhidos.  

Globalmente, mais de 90 % da superfície das áreas classificadas é ocupada por ZC (Figura 14), 

de onde decorre a grande magnitude potencial dos impactes cruzados entre a gestão cinegética 

e a gestão das áreas do SNAC, os quais incidem nos seguintes domínios: 

i. Impactes da gestão cinegética nos habitats e populações; 

ii. Impactes regulamentares (das zonas classificadas) na gestão cinegética; 

iii. Valorização da caça pelo estatuto de área classificada. 
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Figura 14. Sobreposição entre a localização das ZC e a das áreas integradas no SNAC 

Fonte: figura construída com base na localização geográfica de ZC em Portugal fornecida pelo ICNF; e na 

informação sobre a localização das Áreas Classificadas também fornecida pelo ICNF. 
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i) Impactes da gestão cinegética nos habitats e populações 

A gestão cinegética visa manter populações de espécies cinegéticas com dimensão, estrutura e 

distribuição adequada aos objetivos de cada uma das explorações cinegéticas, no quadro de um 

Plano de Ordenamento e Exploração Cinegético (POEC) ou de um Plano de Gestão previamente 

aprovados e potencialmente fiscalizados pela administração. 

Em particular, os POEC que incidem sobre as áreas do SNAC são objeto de parecer específico, 

com o intuito de validar apenas as intervenções sobre os habitats e sobre as espécies que não 

produzam impactes negativos nos valores naturais, rejeitando precaucionariamente um conjunto 

alargado de atividades e intervenções. Pode assim afirmar-se que as explorações cinegéticas 

incluídas nas áreas classificadas, que cumpram a lei, incluindo as disposições dos POEC e 

Planos de Gestão de que depende a concessão, não terão impacte negativo nos valores naturais 

das áreas classificadas. 

A atividade normal de uma zona com ordenamento cinegético efetivo tem impactes 

potencialmente positivos nos seguintes domínios: 

a) aumento de populações presa, principalmente presas de aves e mamíferos carnívoros; 

b) manutenção do mosaico de habitats; 

c) conservação dos habitats classificados. 

A Tabela 11 e a Tabela 12 apresentam exemplos de tipologias e áreas concretas do SNAC onde 

ocorrem impactes positivos da gestão cinegética sobre valores naturais identificáveis. Um dos 

casos mais notáveis é o da recente reintrodução do lince ibérico na área do Parque Natural do 

Vale do Guadiana, em territórios onde a gestão cinegética determinou uma das condições 

necessárias para a reintrodução: a densidade de coelho-bravo. 
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Tabela 11. Exemplos de impactes positivos da gestão cinegética em valores naturais (espécies) por tipo de 
zona de caça 

Tipo Descrição SIC/ZPE/AP Valor Natural Comentários 

4c 

ZCT e ZCA do Interior, 

especialização em perdiz e 

coelho, e produtividade muito 

elevada. 

PN Vale do Guadiana 

lince-ibérico; águia-

imperial; águia-real; 

águia-de-Bonelli 

Reintrodução lince-ibérico; 

conservação águia-

imperial (projetos e planos 

de ação) 

4d 

ZCA do Interior, não 

especializadas (caça menor) e 

produtividade elevada 

PN Vale do Guadiana 

PTZPE0046–Castro Verde 

lince-ibérico; águia-

imperial; águia-real; 

águia-de-Bonelli; 

abetarda; outras 

comunidades 

estepárias 

Reintrodução de lince-

ibérico; conservação de 

águia-imperial (projetos e 

planos de ação) 

4b 
ZCA com especialização perdiz 

e produtividade média 
PTCON0037– Monchique águia-de-Bonelli   

1b 

ZCA das montanhas do Norte e 

Centro, especialização coelho 

e perdiz e produtividade muito 

baixa 

PTCON0004–Malcata 
lince-ibérico; lobo-

ibérico 

Reintrodução lince-ibérico 

(projetos e planos de ação) 

1b 

ZCA das montanhas do Norte e 

Centro, especialização coelho 

e perdiz e produtividade muito 

baixa 

PTCON0022–Douro 

Internacional 

águia-real; águia 

calçada; águia-de-

Bonelli 

 

7 ZCN especialização veado 
PTCON0002–

Montesinho/Nogueira 
lobo-ibérico (projetos e planos de ação) 
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Tabela 12. Exemplos de impactes positivos da gestão cinegética em valores naturais (habitats) por tipo de 
zona de caça 

Tipo Descrição SIC/ZPE/AP Mosaico/habitats classificados 

1b 

ZCA das montanhas do Norte e 

Centro, especialização coelho e 

perdiz e produtividade muito baixa 

PTCON0022–Douro 

Internacional 

cereal-pousio; prados  irrigados; matagal 

9230- Carvalhais galaico-portugueses de 

Q. robur e Q.pyrenaica 

4d 

ZCA do Interior, não especializadas 

(caça menor) e produtividade 

elevada 

PTZPE0046–Castro Verde cereal-pousio 

5 
ZCT do interior Centro e Sul 

especializadas em caça maior 

PN Tejo Internacional 

PTCON0053–

Moura/Barrancos  

áreas abertas em zonas florestais; 

matagal 

6310 Montados de Quercus spp. de folha 

perene  

4b 
ZCA com especialização perdiz e 

produtividade média 
PTCON0037–Monchique áreas abertas em matagal 

4 

ZC do interior com caça menor 

(diversos tipos sobretudo 4d e 

4e) 

PTCON0031–Monfurado 

PTCON0033–Cabrela 

6310 Montados de Quercus spp. de folha 

perene  

6220 Subestepes de gramíneas e anuais 

da Thero-Brachypodietea 

 

ii) Impactes regulamentares (das zonas classificadas) na gestão cinegética 

Os regulamentos específicos das áreas do SNAC (Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

e planos específicos decorrentes do Plano Setorial da Rede Natura 2000) introduzem restrições 

adicionais à gestão cinegética (e.g., limitação de períodos e processos de caça, restrições de 

áreas). Estas restrições não decorrem do processo de aprovação específico dos POEC mas da 

sua localização no SNAC, incluindo as classes de regimes de proteção definidas nos planos e 

regulamentos desses espaços. 

No conjunto das áreas do SNAC, em particular nas áreas protegidas, observa-se uma razoável 

diversidade da amplitude dos impactes regulamentares sobre a atividade das ZC. Como 

exemplos extremos tomam-se: i) o Parque Natural do Vale do Guadiana, onde a regulamentação 

específica do POAP não apresenta impactes negativos relevantes na atividade cinegética; ii) a 

Reserva Natural da Serra da Malcata, onde, em áreas específicas, a caça não é permitida, 



                         
   

66 
 

aparentemente para concretizar os objetivos da área protegida. Estes dois casos considerados 

em conjunto são também úteis como exemplo, uma vez que a reintrodução do lince-ibérico 

ocorreu, em primeiro lugar, no Parque Natural do Vale do Guadiana, onde o impacte 

regulamentar sobre a atividade cinegética não a impede ou limita significativamente. 

iii) Valorização da caça pelo estatuto de área classificada 

As explorações cinegéticas em áreas classificadas dispõem de um potencial de valorização 

turística dos produtos cinegéticos diferenciado em relação às zonas não classificadas. Este 

potencial de valorização poderá ser particularmente importante em ZC com capacidade para 

oferecer caçadas destinadas a venda a caçadores estrangeiros. 

3.1.2 Gestão cinegética e diminuição da perigosidade de incêndio florestal 

A tendência de evolução da ocupação do solo não contribui para a diminuição da perigosidade 

dos incêndios florestais. É reconhecido também que, na gestão de combustível à escala da 

paisagem, as culturas anuais (incluindo as pastagens), as culturas permanentes e os sistemas 

agro-florestais são os usos mais eficientes na redução da perigosidade de incêndio (Silva et al., 

2010). No âmbito do planeamento florestal, incluindo os Planos Municipais de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (PMDFCI), a integração da melhoria de habitat (coberto e alimentação) com a 

gestão de combustível, com adaptação dos respetivos modelos de silvicultura, é essencial para 

atribuir coerência a essas ações. 

As ações de melhoria de habitat privilegiam o aumento do efeito de orla, conduzindo assim à 

fragmentação em unidades de pequena dimensão, tendo em conta características localizadas 

dos habitats. Pode afirmar-se que a lógica que preside à melhoria do habitat para as espécies 

cinegéticas não é determinada pelas necessidades de diminuição do risco de incêndio. Contudo, 

o estabelecimento de mosaicos com zonas abertas implica, desejavelmente, intervenções em 

não menos de 5-10% da superfície sujeita a gestão cinegética, intensidade muito relevante para 

a gestão de combustível e com potencial para ter um impacte positivo na diminuição dos fogos 

florestais. 

O aumento da densidade de algumas espécies cinegéticas, em particular o veado e o coelho-

bravo, pode ter um impacte relevante na diminuição da carga combustível. Em particular, a 

população de veado e o seu impacte, desde que adequadamente calibrado, podem ser utilizados 

como uma ferramenta de gestão da vegetação. 
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Um aspeto a ter em conta na articulação da gestão cinegética com a diminuição do impacte dos 

incêndios florestais é a deteção e primeira intervenção. A boa gestão cinegética envolve a 

permanência no terreno, com frequência diária, de operadores (guardas de caça e gestores 

cinegéticos). Esta atividade pode ser coordenada de forma mais intensa, formalizada e eficaz 

com a deteção e primeira intervenção sobre os fogos. 

3.2 Os impactes socioeconómicos da caça 

A partir da informação recolhida por entrevista a doze entidades gestoras de ZC de diversos tipos 

e em diferentes regiões do País, estimou-se que o total pago/transferido diretamente pelos 

caçadores para as ZC, através do pagamento de jornadas ou postos de caça, de peças caçadas, 

da inscrição para caçar ou das quotas às associações de caçadores, consoante o tipo legal de 

ZC, seja consideravelmente superior ao Produto Cinegético Bruto calculado a partir dos abates 

declarados. No caso das ZCA inquiridas, o valor das quotas pode exceder bastante o valor 

imputado aos respetivos abates (com base nas estimativas médias de preços e eficácia do 

esforço de caça utilizados; ver capítulo 2); e também o do total das despesas realizadas nessas 

mesmas ZC. No conjunto das ZC entrevistadas, a receita oscila entre 4,0 e 71,5 euros/hectare, 

com uma média de 20,5 euros/hectare. 

Dois resultados permitem admitir que o total de receitas das ZC tenha significativos impactes 

diretos, indiretos e induzidos nas economias locais. Em primeiro lugar, do total das despesas 

realizadas pelas ZC – distribuídas pelas rubricas consumos intermédios, salários pagos, rendas 

e taxas – a maioria é realizada localmente (Munn et al., 2010). Em segundo lugar, a existência 

de um excedente de exploração nas ZC, decorrente do excedente dos pagamentos dos 

caçadores, das quotas, de doações ou outras receitas relativamente às despesas incorridas 

pelas ZC, em particular ZCT e ZCA, que se admite ser em grande parte injetado nas economias 

locais. 

Os consumos intermédios são a rubrica a que corresponde, por norma, a maior fatia do total das 

despesas das ZC e o principal destino das receitas auferidas (Tabela 13). Correspondem à 

aquisição de sementes para efetuar sementeiras para a caça, de grãos e outros alimentos para 

distribuição à caça, de comedouros, de arame para cercados, de sinalização para caçadores, 

aluguer de trator e outras máquinas e equipamentos para realização das sementeiras e 

desmatações, manutenção e reparação de viaturas de transporte de caçadores na área de caça 

e correspondente combustível, serviço de matilheiros e aquisição de fauna no caso de 

repovoamentos, reforços cinegéticos ou largadas. É seguramente muito elevada a proporção 

destas despesas que é realizada junto do comércio ou de prestadores de serviços locais 
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(regionais), concorrendo para o seu impacte direto. Quanto ao efeito multiplicador dessas 

despesas, que traduz o seu impacte indireto na economia local, este é variável e depende da 

natureza do consumo: é baixo no caso da compra de bens manufaturados ou de combustíveis e 

elevado na aquisição de serviços locais ou até, em algumas regiões, de produtos agrícolas para 

alimentação da fauna (Tabela 14). 

Tabela 13. Destinos das receitas das zonas de caça (rúbricas de despesa e excedente de exploração) em 
seis casos inquiridos 

Rúbrica 

Tipo de Zona de Caça 

Média 
4b 

(ZCA) 

1b 

(ZCA) 

4d 

(ZCA) 

2b 

(ZCA) 

4c 

(ZCT) 

6 

(ZCM) 

Consumos Intermédios (%) 32 78 40 35 23 83 48 

Salários (%) 0 0 10 5 27 17 10 

Rendas (%) 40 0 5 3 12 0 10 

Taxa de concessão (%) 19 16 6 1 5 0 8 

Excedente de exploração 

(%) 
9 6 39 57 33 1 24 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 

Total / hectare (euros) 4,0 4,5 11,3 71,5 35,1 6,7 22,2 

Fonte: Entrevistas com gestores de zonas de caça 

O peso da rubrica salários no total das receitas das ZC é bastante variável nos casos inquiridos, 

em função do nível de mercantilização no acesso à mão de obra, tendencialmente menor nas 

ZCA e maior nas ZCT. O recurso a trabalho voluntário dos associados, ou a sua remuneração 

em espécie (redução da quota, por exemplo) leva a que a despesa com salários oscile entre zero 

em duas ZCA e 27% numa ZCT, neste último caso excedendo mesmo a rubrica consumos 

intermédios. Os salários contabilizados correspondem assim apenas aos desembolsos 

monetários com a remuneração de mão-de-obra local, permanente ou temporária, a tempo 

inteiro ou tempo parcial, necessária às tarefas de vigilância e fiscalização, gestão cinegética (e.g., 

realização de sementeiras, desmatações, distribuição de alimentos à caça), gestão de caçadores 

e outros visitantes (e.g., transporte na ZC, acompanhamento, posicionamento dos caçadores) e 

tarefas administrativas (e.g., escrever e enviar cartas). Das várias rubricas das despesas das ZC, 

os salários são aquela que seguramente apresenta maior efeito multiplicador pelo reforço do 

poder de compra dos residentes locais. 

As rendas pagas a proprietários de terra incluída dentro do perímetro da ZC são nulas no caso 

das ZCM, podendo também sê-lo em muitas ZCA e ZCT em que o acordo com os proprietários 
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não dá lugar a compensação monetária ou quando a área da ZC abrange unicamente terra cujo 

proprietário é o concessionário (ZCT) ou cujos proprietários integram a associação 

concessionária (ZCA). Nos casos inquiridos, as rendas chegam a representar 18% das despesas 

ou 12% do total de receitas de uma ZCT, ou até 40% das receitas de uma ZCA. O valor da renda 

por hectare paga numa ZC pode ser variável em função da produtividade cinegética avaliada 

localmente. Tendo em conta que alguns dos proprietários que recebem as rendas não residem 

localmente, pode-se admitir alguma contenção do efeito induzido desta despesa na economia 

local (fuga de rendimento). 

No total das receitas, o valor da taxa de concessão nas ZCA e ZCT entrevistadas oscila entre 

um mínimo de 1% e um máximo de 19%. Mesmo neste último caso, em que é muito fraca a 

monetarização na mobilização do trabalho e de serviços, o valor das rendas é de mais do dobro 

do valor da taxa de concessão. Noutra ZC, o valor por hectare das várias rendas pagas em 

diferentes tipos de terrenos varia entre 2,9 e 11,7 vezes o valor unitário da taxa (ZCT), sendo, no 

total, também muito superior à taxa de concessão. 

Tabela 14. Destino das receitas (rúbricas de despesa e excedente de exploração) das zonas de caça e 
respetivo impacte na economia local 

Rúbrica 

Valor em % do total, 

(média e intervalo de 

variação) 

Impacte direto e 

indireto na 

economia local 

Consumos 

intermédios 

Serviço de máquinas, de matilheiros; 

sementes, grãos e outros alimentos; fauna 
48 (23-83) 

Elevado 

Combustível, eletricidade, material de 

escritório 
Baixo 

Salários 10 (0 a 27) Muito elevado 

Rendas 10 (0 a 40) Médio 

Taxas 8 (1 a 19)* Nulo 

Excedente de exploração 24 (1 a 57) Elevado 

Total 100  

* Excluindo zonas de caça municipais 

Fonte: Entrevistas com gestores de zonas de caça 

No seu conjunto, estima-se que mais de 3/4 das receitas das ZC – correspondente ao excedente 

de exploração, salários pagos e parcela dos consumos intermédios de maior valor acrescentado 

local – tenha muito elevado a elevado impacte na economia local. 
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Para além dos montantes pagos ou transferidos pelos caçadores para as ZC, na contabilidade 

dos impactes económicos da caça há ainda a considerar outros gastos locais dos caçadores 

relacionados com a viagem do seu local de residência até à região/local da caça, o alojamento e 

a aquisição de produtos locais. Enquanto relativamente aos consumos associados ao transporte 

dos caçadores, serão reduzidos os impactes locais, já os consumos alimentares na restauração 

local poderão ser muito relevantes em algumas regiões. Nas entrevistas realizadas obteve-se 

uma proporção de 1:0,44 entre o valor anual dos consumos intermédios com a gestão da caça 

(aluguer de máquinas, matilhas, alimentos para a fauna) e os gastos com alimentação (pequenos 

almoços e almoços) repartidos entre os caçadores associados. 

Acresce ainda dizer que os benefícios sociais da caça se adicionam aos impactes económicos. 

A caça promove e reforça as sociabilidades locais e as redes relacionais com centros urbanos 

próximos e distantes, converte em territórios geridos e percorridos, espaços que de outro modo 

estariam abandonados. A importância dada à convivialidade nas práticas dos caçadores (o “taco” 

e o almoço), que pode envolver outros locais não caçadores (agricultores), foi um dos aspetos 

frequentemente referido pelos entrevistados gestores de ZCA e ZCM.   

Gastos locais dos caçadores exteriores à ZC e impacte social são componentes do impacte 

socioeconómico global cuja avaliação judiciosa implica necessariamente a realização de um 

inquérito aos hábitos e despesas dos caçadores (ver secção 1.4). Nas presentes notas cingimo-

nos à informação recolhida nas entrevistas aos gestores das ZC. 

 

3.3 Análise regional dos impactes socioeconómicos da caça 

A análise regional dos impactes socioeconómicos da caça baseia-se em dois indicadores 

disponíveis, a produção cinegética bruta calculada neste estudo (ver capítulo 2) e a população 

empregada na atividade “Caça, repovoamento cinegético e atividades dos serviços relacionados” 

fornecida pelos censos de 2011 (INE).  

A produção cinegética bruta ocorre na sua grande parte (quase 2/3) em ZC incluídas no rural de 

baixa densidade (no sentido definido por Rolo e Cordovil 2014; ver também Figura 16), as quais 

representam cerca de 3/4 do número total de ZC (Tabela 15). 
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Tabela 15. Repartição do número de zonas de caça e da produção cinegética bruta por tipo de rural 

Tipo de Rural 
Número, em %, das 

Zonas de Caça 
Produção 

cinegética bruta 

Rural Urbano 11 20 

Rural Indústria e Serviços 10 14 

Rural Agrícola 4 2 

Rural de Baixa Densidade 75 63 

Total 100 100 

Nota: tipos de rural definidos por Rolo e Cordovil (2014); ver Figura 16. 

Mais relevante ainda é o facto de a grande maioria das ZC em que é maior o peso da produção 

cinegética (produção cinegética bruta) no valor da produção do setor primário (agricultura + caça) 

estarem situadas no rural de baixa densidade, como se pode observar na Figura 15. Com efeito, 

este tipo de rural engloba 87% das ZC com valores de PCB/(VPPT+PCB) superiores a 0,5‰ 

(atingindo este rácio um máximo de 42‰). Este rácio permite ler a disparidade do contributo da 

caça para a produção do setor primário local entre ZC e entre regiões. Retendo a leitura apenas 

no rural de baixa densidade, esse contributo é muito mais elevado no SE Alentejano e NE 

Algarvio, onde a agricultura praticada é muito extensiva e gera pouco emprego, e muito mais 

baixo no NE Transmontano, onde a produtividade cinegética é substancialmente menor. 
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<1‰        ≥1‰ e <5‰       ≥5‰ e <20‰          ≥20‰ 

 

Figura 15. Localização das zonas de caça classificadas segundo o peso da produção cinegética na 
produção primária (caça + agricultura).  

Fonte: o indicador de peso da produção cinegética foi construído com base na informação fornecida pelo INE relativa 
ao R.G.A. 2009 (Valor da Produção Padrão Total (VPPT/ha) e na estimativa da produtividade cinegética (PCB/ha) 
realizada neste estudo (ver capítulo 2). 

A população empregada na atividade “Caça, repovoamento cinegético e atividades dos serviços 

relacionados” no Continente português compreende uns escassos 211 indivíduos (censos 2011). 

Estes são apenas aqueles que declaram ter a caça como atividade principal. Distribuem-se por 

92 concelhos dos 267 do continente: 68% em concelhos integrados no rural de baixa densidade 
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e 21% em concelhos do rural urbano. Esta distribuição, assim como o peso que estes ativos têm 

na população empregada nas atividades ligadas à agricultura, produção animal, caça e floresta 

e na população empregada total, e ainda a percentagem dos concelhos com população 

empregada na caça sugerem que a importância relativa desta atividade caça é maior no rural de 

baixa densidade (Tabela 16), ou seja, nos concelhos com menores alternativas de emprego e 

menores potencial demográfico e capital humano (Rolo e Cordovil, 2014). 

Em qualquer dos tipos de rural, o peso dos empregados na caça é negligenciável, ainda que, ao 

nível de cada concelho, a sua expressão seja variável. Ainda que em mais de metade dos 

concelhos do rural de baixa densidade o emprego na caça seja nulo, é neste tipo de rural que o 

emprego na caça assume valores mais significativos. Com efeito, os 5 concelhos com o maior 

peso da caça na agricultura, produção animal, caça e floresta (Alcoutim, Mértola, São Brás de 

Alportel, Barrancos e Portalegre, respetivamente, com 7,2%, 4,1%, 1,6% 1,5% e 1,5%) são todos 

concelhos do rural de baixa densidade e três deles mantêm a posição de topo quando o peso da 

caça se exprime em termos de emprego total (entre 0,7% e 0,2%). Estes últimos valores, que 

não são muito elevados quando comparados por exemplo com áreas de caça do Languedoc-

Roussillon e Aquitaine, onde esta atividade representa respetivamente 1,5% e 2,6% do emprego 

total (Vollet e Bretiere, 2008), expressam certamente a baixa profissionalização sobejamente 

conhecida no setor da agricultura. 

Nestes números contam-se apenas aqueles que realizam a atividade caça a título principal, que, 

de acordo com a informação recolhida por entrevista junto de entidades gestoras de ZC, 

representarão a parte menor do emprego gerado pelas ZC. Parte dos que nelas trabalham ter-

se-ão declarado como ativos noutras atividades a título principal; outros serão mobilizados no 

quadro de relações com elevado caráter de informalidade. Estarão neste caso aqueles que não 

têm uma remuneração monetária, mas sim em natureza (posto ou jornada de caça) e aqueles 

que prestam um serviço à entidade gestora da ZC, uma associação de caçadores da qual são 

membros e com os quais caçam ou a cuja direção pertencem amigos ou vizinhos. 
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Tabela 16. Emprego na caça, repovoamento cinegético e atividades dos serviços relacionados 

Tipo de Rural 

Número, em %, de 
concelhos   

População empregada na caça, repovoamento 
cinegético e atividades dos serviços 

relacionados 

Total 

com população 
empregada na 
caça, em cada 

tipo de rural 

Total % 

em permilagem (‰) da 
população empregada 

na agricultura, 
produção 

animal, caça e 
floresta 

total 

Rural urbano 31 30 44 21 2,39 0,03 

Rural indústria e serviços 16 21 15 7 4,12 0,13 

Rural agrícola 12 21 9 4 2,89 0,22 

Rural baixa densidade 41 47 143 68 5,59 0,48 

Total 100 34 211 100 4,16 0,12 

Fonte: Censos de população de 2011 (INE). 

O reconhecimento da contribuição da caça para a criação de emprego e promoção de 

desenvolvimento económico poderá fundamentar uma política de taxas diferenciadas de acordo 

com as características do meio rural em que a ZC se insere, nomeadamente o seu grau de 

dependência do emprego no setor primário. 
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4 Taxas e impostos sobre a caça em Espanha e França e 

sua comparação com Portugal 

Em 2010, a FACE (The European Federation of Associations for Hunting & Conservation) 

estimou a razão entre o número de caçadores e a população em 35 países da Europa, incluindo 

a Turquia, verificando-se um máximo de 8,33% na Irlanda e um mínimo de 0,16% na Holanda; a 

média é de 1,78% e o desvio-padrão 1,84%.  

Nesta comparação, Portugal (2,17%), Espanha (2,44%) e França (2,08%) apresentam notáveis 

semelhanças, as quais se evidenciam também na razão entre o número de caçadores e a 

superfície do país, nos três casos próxima dos 2 caçadores/Km2
. Nos três casos pode dizer-se 

que cerca de 80% do território se encontra sob uma qualquer forma de gestão cinegética, pelo 

que poderão ser feitas comparações tendo em conta a superfície territorial de cada país. 

Por outro lado, Espanha é uma referência europeia na importância económica do setor da caça, 

sendo a França uma referência europeia na organização associativa dos caçadores. Ambos os 

casos foram amplamente estudados e considerados quando da elaboração da Lei 30/1986 de 

30 de agosto, que estabeleceu as bases essenciais da organização atual do setor da caça em 

Portugal. Assim, Espanha e França foram os casos selecionados como termos de comparação 

com o caso Português. 

4.1 Regime de taxas e impostos sobre a caça em Espanha 

Em Espanha, o regime de taxas é diferente entre Comunidades Autónomas. Tomando as quatro 

autonomias espanholas mais importantes quanto ao produto cinegético (Andaluzia, 

Extremadura, Castilla la Mancha e Castilla e León), verifica-se que, em todas, existem taxas ou 

impostos anuais sobre as ZC. Em todas as autonomias os municípios podem aplicar um imposto 

municipal sobre “gastos sumptuários” sobre as ZC, cuja base de cálculo é o valor da taxa a pagar 

à Comunidade Autónoma, podendo ser aplicada uma taxa máxima de 20%. 

Para além desta taxa e deste imposto, existe em cada autonomia uma grande diversidade de 

taxas aplicáveis aos atos administrativos e técnicos realizados pela administração e mesmo 

taxas específicas para a realização de caçadas por processos e com meios específicos (e.g., 

montarias, ganchos e batidas na Andaluzia). 

As associações de caçadores entregam a declaração dos rendimentos que auferem da venda 

de caça para efeitos de imposto sobre pessoas coletivas. 
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Algumas revisões mais recentes destes regimes procuram refletir os custos de gestão ambiental 

nas taxas aplicáveis à caça. 

4.1.1 Taxas e impostos sobre zonas de caça 

Comunidade Autónoma da Andaluzia 

Na Andaluzia as ZC estão divididas em quatro grupos de acordo com a produtividade da 

exploração em peças abatidas por unidade de área, sendo separada a caça maior da caça menor 

(e.g., Grupo I – determinado pela caça maior, produtividade inferior a 1 animal/100 ha; Grupo IV 

– determinado pela caça menor, produtividade superior a 1,5 animais/ha). 

A taxa mínima é de 0,052 €/ha e a máxima de 0,21 €/ha. O valor do imposto municipal sobre 

“gastos sumptuários” é calculado aplicando uma taxa máxima de 20% sobre o valor da taxa 

calculada para cada ZC. 

Para além da taxa e imposto atrás referido existem nesta Comunidade Autónoma um conjunto 

de taxas a pagar pela realização de caça de batida (montarias – 20,25 €, ganchos – 19,53 € e 

batidas – 19,53 €) o que, para ZC que baseiam a sua exploração nestes processos, acresce de 

forma variável com a exploração, à taxa a pagar. 

Existem também múltiplas taxas associadas ao expediente administrativo das ZC. 

Comunidade Autónoma da Extremadura 

Na Extremadura existe um imposto sobre as ZC, variável com a sua tipologia, espécies 

exploradas (caça maior ou menor) e a condição de vedação. Os valores do imposto por hectare 

variam entre os 0,1 €/ha de um couto social sem vedação e os 5,25 €/ha de um couto privado de 

caça maior, cercado. Na legislação da Extremadura estão previstas bonificações para zonas 

certificadas, zonas incluídas em áreas protegidas e zonas não vedadas. Está previsto também 

um agravamento para explorações intensivas de 1 €/ha. 

Existe na Extremadura o imposto municipal sobre gastos sumptuários, calculado da mesma 

forma indicada para a comunidade andaluza, e o conjunto de taxas adicionais sobre os 

procedimentos administrativos de gestão de ZC. 

Comunidade Autónoma de Castilla la Mancha 

Em Castilla la Mancha existe a taxa sobre as ZC, variável com a produtividade, com a condição 

de fornecer animais para repovoamento e com a espécie (caça maior vs. caça menor). Os valores 
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da taxa por hectare variam entre os 0,06 €/ha de um couto de caça maior com produtividade de 

exploração potencial inferior a 0,01 animais/ha para repovoamento e os 0,78 €/ha de um couto 

de caça maior com produtividade de exploração potencial para caça superior a 0,03 animais/ha.  

Existe, em Castilla la Mancha, o imposto municipal sobre gastos sumptuários, calculado da 

mesma forma indicada para as comunidades anteriores, e o conjunto de taxas adicionais sobre 

os procedimentos administrativos de gestão de ZC. 

Comunidade Autónoma de Castilla e León 

Em Castilla e León existe uma taxa sobre os coutos, variável apenas com a capacidade de caçar 

intensivamente fora do período normal. Assim, a taxa geral é de 0,41 €/ha e, nas explorações 

intensivas, é de 0,91 €/ha.  

Em Castilla e León, a lei prevê um Fundo de Gestão das Reservas Regionais de Caça constituído 

a partir da cativação de 15% das receitas das taxas. 

Existe, em Castilla e León, o imposto municipal sobre gastos sumptuários, calculado da forma 

indicada para comunidades anteriores e um conjunto de taxas adicionais sobre os procedimentos 

administrativos de gestão de ZC. 

4.1.2 Licenças de caça em Espanha 

O preço das licenças de caça é diferente em cada região autónoma, existindo em algumas 

dessas regiões licenças especiais (e.g., batidas às perdizes e caça maior). O valor atual da 

licença de caça em cada uma das autonomias é apresentado na Tabela 17. 
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Tabela 17. Preços da licença de caça por comunidade autónoma em Espanha 

Comunidade Autónoma Preço da licença (€) 

Andaluzia 34 

Aragão 57 

Baleares 73 

Comunidade Valenciana 32 

Canárias 45 

Cantábria 34 

Castilla e León 62 

Castilla-la Mancha 63 

Catalunha 45 

Extremadura 33 

Galiza 48 

La Rioja 41 

Madrid 41 

Navarra 31 

Principado de Astúrias 49 

País Basco 37 

Região de Múrcia 49 

Tomando como base a repartição do total de caçadores por autonomia que se verificou em 2003 

(último ano com dados completos que foi possível apurar) e o preço das licenças de caça por 

autonomia atuais, estima-se que o preço médio de uma licença de caça em Espanha é de 48,2 

€. Considerando o número de licenças de caça emitidas em Espanha em 20105 (1 078 852) o 

valor das licenças de caça, aos preços atuais, seria de cerca de 52 milhões de euros.  

Espera-se que a partir de 2015 passe a existir em Espanha a possibilidade de adquirir uma 

licença de caça nacional ou pelo menos inter-autonómica para um número ainda não conhecido 

de comunidades autónomas. 

4.2 Regime de taxas e impostos sobre a caça em França 

Em França, o uso da caça é um direito associado à propriedade, podendo ser cedido por 

arrendamento, mas não podendo ser transmitido de forma independente da propriedade. O 

direito de caçar só pode, assim, ser concedido pelo proprietário ou pelo detentor do direito de 

uso da caça. Trata-se portanto de um enquadramento jurídico diferente do existente em Portugal. 

O direito de caça pode ser cedido a pessoas individuais, empresas ou associações.  

                                                      
5 Na indisponibilidade de dados atualizados, toma-se como referência o número de licenças em 2010 
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A caça é tributada no âmbito dos impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e 

coletivas, quando associada a atividades agrícolas, comercias, industriais ou artesanais. Em 

todas as restantes situações o rendimento da caça é associado ao rendimento imobiliário. 

Em França não existem taxas aplicadas sobre ZC. O Estado cobra licenças de caça aos 

caçadores (2 a 5 vezes mais caras que as licenças em Portugal e Espanha), consoante o tipo, 

estando contudo previstas licenças de curta duração e baixo custo (16 €) (ver Tabela 18). 

As Associações e Federações de Caçadores gerem uma fração muito substancial da caça em 

França. As Sociedades de Caça e as Associations Communales de Chasse Agréées – ACCA, 

são as modalidades principais, sendo as segundas de base municipal ou intermunicipal (AICA). 

Desde 2005, existe na legislação francesa a figura da “zona de caça comercial” onde se fornecem 

jornadas de caça “em territórios em que a empresa tem o direito de uso da caça”.  

O investimento na caça é feito pelos caçadores e proprietários, existindo a necessidade do 

acordo do proprietário para que o terreno possa integrar as ACCA ou outra modalidade gerida 

por outra entidade que não esse mesmo proprietário. 

 As organizações de caçadores realizam o essencial da gestão cinegética em França 

financiando-a em grande medida e promovendo o rendimento cinegético da terra.  

4.2.1 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

Tal como o ICNF em Portugal, em França o ONCFS tem responsabilidades de gestão da caça e 

da biodiversidade. Em particular, o ONCFS é responsável pelo licenciamento dos caçadores, 

fiscalização da caça e exames da carta de caçador de forma muito semelhante ao que ocorre 

em Portugal. Em simultâneo, o ONCFS tem funções de polícia ambiental, promoção da caça 

sustentável, monitorização das populações e controlo sanitário de espécies de fauna e gestão 

de espaços e espécies protegidas, responsabilidades que em Portugal pertencem também ao 

ICNF. 

Em 2015, o ONCFS mantém as funções acima descritas, admitindo-se contudo a possibilidade 

de as mesmas poderem vir no futuro transitar para a futura Agence Française de Biodiversité, 

em discussão parlamentar à data da elaboração do presente relatório, que iniciará a sua 

atividade em 2015 sem contudo incorporar as funções do ONCFS. 

O orçamento do ONCFS foi, em 2013, de 116,78 milhões de euros, dos quais 76,04 milhões de 

euros (65,1%) têm origem em receitas de licenciamento dos caçadores e taxas associadas. 

Destas últimas, as revalidações de licenças de caça (equivalentes às licenças anuais em 

Portugal e Espanha), representam 90,6%. 
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Assim, uma parte substancial (cerca de 2/3) do orçamento do organismo da administração 

Francesa responsável pela caça e conservação da fauna tem origem nas licenças de caça, tendo 

apenas 1/3 origem nas dotações do orçamento de estado.  

Em França, o valor cobrado pela renovação anual da licença teve uma variação ligeiramente 

negativa entre 2009 e 2013 (-2,1%: 70,37 milhões de euros em 2009 e 68,93 milhões de euros 

em 2013). O número de novas licenças é estável, com uma ligeira diminuição entre 2010 e 2013 

(-1,6%).  

Contudo, o número de inscritos para a prova prática equivalente ao exame da “carta de caçador” 

em Portugal foi de 26 324, em 2010, e 30 978, em 2013 – uma variação positiva de 18%. Em 

França, este é um sinal interpretado muito positivamente como indicador de uma tendência de 

recuperação do número de caçadores, que, em 2011/2012, era de 1 224 000. 

4.3 Comparação do regime de taxas sobre a caça entre Espanha, 

França e Portugal 

4.3.1 Receitas provenientes do licenciamento dos caçadores 

O valor médio recebido por licença de caça emitida em Portugal foi, na época 2014/2015, de 

43,9 €, valor comparável com os 48,2 € estimados na secção 4.1.2 para o valor médio recebido 

em Espanha. 

Em França, apesar da ausência de informação sobre o número de licenças por tipo de licença, 

existe informação sobre o número total de licenças emitidas em 2011/2012 (1 221 400) e o total 

cobrado em licenças de caça na mesma época (70,23 milhões de euros), obtendo-se um valor 

médio de 57,9 €, 31% mais elevado que o valor médio para Portugal em 2014/2015. 

Resultam também valores de licenças de caça por hectare de superfície do País, muito próximas 

entre Espanha (0,8-1 €/ha) e França (1,26 €/ha) e razoavelmente comparáveis com Portugal 

(0,57 €/ha). 

Em França e Portugal, as receitas são cobradas por organismos da administração central 

(ONCFS em França e ICNF em Portugal), constituindo receitas desses organismos, ambos com 

funções na gestão da caça e conservação da natureza. Em Espanha, as receitas são cobradas 

pelos governos autonómicos, os quais integram também as funções atrás indicadas. 
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Tabela 18. Comparação dos valores das licenças de caça em Portugal, Espanha e França 

  

Licença 
Nacional 

(€) 

Licença 
Regional 

(€) 

Licença       
Local    

(€) 

Licença 
Temporária 

(€) 

Licença 
Média   

(€) 

Valor 
anual   
(M €) 

Portugal 60 30 - - 43,9     5 

Espanha * ** - - 48,2 52*** 

França 219,15 - 42,97 16,9 - 131,2 57,9 70,2 
  * Em implementação; ** Ver Tabela 17; *** Estimado 

4.3.2 Receitas provenientes de taxas ou impostos específicos sobre zonas de caça 

Em França esta tipologia de taxa não existe. 

Em Portugal (2014), o valor médio da taxa cobrada por unidade de superfície cinegética foi de 

0,57 €/ha (4 019 463 € em 7 066 693 ha) e o valor da taxa cobrada por unidade de superfície de 

Portugal Continental é de 0,45 €/ha. 

Da dispersão por autonomia (e inexistência) de estatísticas oficiais do valor das taxas e impostos 

pagos pelas ZC em Espanha, resulta a impossibilidade de obter uma agregação comparável com 

o valor conhecido para Portugal. 

Ressalta porém da análise sintetizada na Tabela 19 a grande variabilidade de regimes existentes 

nas autonomias espanholas, podendo afirmar-se o seguinte: 

(1) o intervalo de valores onde se situam as taxas em Espanha abrange os valores da taxa 

média que é cobrada em Portugal; 

(2) as isenções totais de taxa são pouco frequentes em Espanha; 

(3) existem casos de bonificação pela prestação de serviços ambientais; 

(4) existem casos de modulação da taxa pela produtividade e pelas espécies e processos 

de caça; 

(5) existe um imposto autárquico de “gastos sumptuários” de aplicação facultativa, 

inexistente em Portugal; 

(6) o valor global da taxas cobradas às ZC em Espanha, por unidade de superfície 

cinegética, tenderá a ser da mesma ordem de grandeza daquele que é praticado em 

Portugal, tendo em conta os valores unitários e a dimensão das regiões onde cada um 

desses valores é praticado. 

 

Um exemplo que aponta no sentido da afirmação feita em (6) encontra-se na região de Castilla 

e León, uma das autonomias espanholas onde o setor da caça tem mais importância relativa. 
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Nesta região, em 2014, o valor do total das licenças e taxas (sem imposto autárquico sobre 

gastos sumptuários) dividido pela área geográfica foi de 0,76 €/ha. 

Tabela 19. Comparação do regime de taxas sobre as zonas de caça em Portugal e Espanha 

  
Produtividade 

 

Proc. e 
Meios 

 
Espécies 

 

Regime 
Intensivo 

 

Imposto    
Municipal 

Sumptuário 

Imposto  
Ambiental 

 
Min/ha 

 
Max/ha 

 

Controlo 
específico 

AT 

Fundo 

Portugal - - - - - - 0,75 1,71 ? - 

Espanha: 
Andaluzia S S - - 

20% sobre a 
taxa - 0,052 0,21 S - 

Espanha: 
Extremadura S S S S 

20% sobre a 
taxa S 0,1 5,25 S - 

Espanha: Castilla la 
Mancha S - - S 

20% sobre a 
taxa - 0,06 0,78 S - 

Espanha: Castilla e 
León - - - S 

20% sobre a 
taxa - 0,41 0,91 S S 

França n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a S n.a 

 

4.3.3 Análise conjunta de licenciamento e taxas sobre zonas de caça 

Comparando o valor global recebido pelo Estado, resultante da soma das licenças de caça 

(Portugal e França) com as taxas de concessão de ZC (apenas em Portugal), e dividindo deste 

total pela área geográfica do País, verifica-se que os níveis de tributação da caça em França 

(1,26 €/ha) e em Portugal (1,05 €/ha) são semelhantes. Este número indica o esforço feito pelos 

caçadores e gestores de caça para pagar a administração da caça na superfície dos respetivos 

países, sendo nos dois casos próxima de 1 €/ha. 

No caso de Espanha, a obtenção de um valor agregado é bastante mais difícil dada a dispersão 

da informação por autonomias e a não disponibilização de informação com a desagregação 

adequada. No entanto, as informações obtidas e apresentadas nas secções 4.1.2 e 4.3.2 

apontam para valores totais de tributação por unidade de superfície entre 1,5 e 1,7 €/ha em 

Espanha. 

Na Tabela 20 apresenta-se o valor recebido por parte do Estado para os casos de Portugal, 

França e Espanha. 
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Tabela 20. Valor recebido pelo Estado para gestão da caça por unidade de área geográfica (Licenças de 
caça + taxas sobre zona de caça) / área geográfica 

 
€/ha 

França 1,26 

Portugal 1,05 

Espanha 0,8-1(licenças)*; 1,5-1,7 (total)* 
* o valor agregado para Espanha é difícil de estimar com precisão. 

Existe, assim, uma indicação clara que os valores entre administrações semelhantes (Portugal e 

França) são bastante comparáveis. Os valores conhecidos para Espanha parecem ser 

superiores, embora com grande variabilidade inter-autonómica, sendo contudo valores da 

mesma ordem de grandeza. 

Seria da maior utilidade, constituindo embora um exercício impossível de realizar no presente 

relatório, avaliar e comparar as receitas do estado em impostos diretos e indiretos, 

nomeadamente sobre o rendimento e o valor acrescentado provenientes da atividade cinegética, 

uma vez que essa é uma informação relevantíssima para a compreensão do equilíbrio entre os 

benefícios e os custos sociais da atividade. São conhecidos em Espanha e França esforços para 

aumentar a eficiência da cobrança de impostos nesta atividade. 
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5 Propostas do estudo e seu impacte 

Neste capítulo, apresentam-se as propostas do estudo em matéria de (1) variação dos níveis 

das taxas de concessão de ZC e de (2) fomento da caça e incentivo a melhorias de gestão dos 

recursos cinegéticos, através da criação de um Fundo de Fomento Cinegético para apoiar o 

investimento no setor. O capítulo discute ainda o impacte destas propostas nos diversos tipos de 

ZC e no equilíbrio entre receitas e despesas públicas associadas ao setor. 

5.1 Proposta de variação das taxas de concessão 

De acordo com as comparações internacionais realizadas no capítulo 4, concluiu-se que o nível 

de taxas cobrado pelo estado português, no setor da caça, não se afasta muito daquele que é 

praticado em países comparáveis, pelo que não encontramos aqui fundamento para alterar 

substancialmente o valor anualmente cobrado. 

Por outro lado, os resultados das análises realizadas nos capítulos 2 e 3, sobretudo no que se 

refere à elevada heterogeneidade de situações em matéria de produtividade cinegética e de 

relevância dos benefícios públicos associados à boa gestão da caça (biodiversidade, defesa 

contra incêndios e contributo para o desenvolvimento rural) aconselham a rever os atuais níveis 

das taxas praticadas em Portugal (uniformes através do território e que diferenciam apenas entre 

ZCA e ZCT) no sentido de os diferenciar de acordo com:  

i. A produtividade biofísica do recurso cinegético concessionado; 

ii. A relevância dos benefícios públicos oferecidos pela gestão cinegética no interior de 

áreas classificadas e em espaços rurais de menor densidade, mais desfavorecidos do 

ponto de vista económico e mais dependentes do emprego no setor primário. 

Nas duas subsecções que se seguem, são apresentadas as propostas do estudo relativamente 

a cada um destes fatores de diferenciação dos níveis das taxas. 

5.1.1 Ajustamento dos níveis das taxas à produtividade do recurso cinegético 

concessionado 

A concessão de uma ZC implica uma transferência temporária para a entidade gestora do direito 

de explorar, em exclusivo, um recurso natural com valor económico. O valor económico do 

recurso depende (1) do potencial biofísico do mesmo e (2) da boa (ou má) gestão que dele é 

feita (gestão de habitat, controlo sanitário, sustentabilidade dos abates, etc.). Faz sentido, do 
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ponto de vista económico, que exista proporcionalidade entre o nível da taxa a pagar por hectare 

e a componente biofísica da produtividade do recurso concessionado. Não faz, por outro lado, 

qualquer sentido taxar a componente “boa gestão” da produtividade cinegética, já que isso 

constituiria um incentivo à má gestão. 

Taxar com base apenas na produtividade biofísica do recurso concessionado tem a vantagem 

de sujeitar as ZC com gestão ineficiente a uma maior pressão de preço e aliviar essa mesma 

pressão nas ZC melhor geridas. Contribui-se, deste modo, para uma realocação progressiva do 

recurso cinegético a quem melhor o gere. Este efeito de alocação eficiente do recurso cinegético 

entre ZC com qualidade de gestão diferente é particularmente importante em territórios dotados 

de elevado potencial natural para a exploração cinegética. Se o nível das taxas for diferenciado 

com base no potencial biofísico do recurso, será, de facto, nesses territórios de elevado potencial, 

que o nível das taxas será mais elevado e, portanto, maior será a pressão de preço sobre as ZC 

que usem o recurso natural de forma mais ineficiente.  

Além disso, a diferenciação do nível das taxas de acordo com a produtividade biofísica do recurso 

concessionado tem a vantagem de estabelecer maior justiça económica entre ZC de territórios 

com potencial biofísico marcadamente diferente, que pagam hoje (injustamente) o mesmo preço 

por recurso de qualidade diferente. É também aliviada a pressão de preço sobre as ZC situadas 

em territórios com reduzido potencial natural, onde a sua permanência a prazo é assim 

beneficiada por um abaixamento do nível da taxa. 

Na secção 2.2 deste relatório desenvolveu-se e aplicou-se uma metodologia para mapear, ao 

nível concelhio, as classes de produtividade biofísica (elevada, média e baixa) do recurso 

cinegético para a totalidade do território do Continente (ver Figura 12). Este mapa fornece-nos 

uma base de partida objetiva para ajustar as taxas praticadas em cada concelho à produtividade 

biofísica média do recurso cinegético concessionado nos concelhos da classe de produtividade 

a que pertence. 

Para este efeito, calculou-se primeiro, para cada uma das três classes de produtividade, a 

produtividade biofísica média da totalidade dos concelhos incluídos nessa classe, dividindo o 

produto cinegético bruto total desses concelhos pela área total das respetivas ZC. Repetiu-se o 

mesmo procedimento para a totalidade dos concelhos do Continente, para estimar a 

produtividade biofísica média nacional – cerca de 4 € por hectare.   

Dividindo a produtividade biofísica média de cada classe de produtividade pela média nacional, 

obteve-se o valor do índice de produtividade média do recurso para cada uma das três classes 

de produtividade (ver segunda coluna da Tabela 21; este índice assume o valor 1,000 para o 

nível de produtividade correspondente à média nacional.) Subtraindo uma unidade ao valor do 

índice de produtividade do recurso obtém-se, para cada classe de produtividade, uma medida 
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relativa da disparidade de produtividade dessa classe face à média nacional (ver terceira coluna 

da Tabela 21). 

Este índice de disparidade seria o fator de ajustamento das taxas a utilizar diretamente, caso se 

pretendesse repercutir o total de disparidade de produtividade entre classes na diferenciação 

dos níveis de taxa a pagar por hectare entre concelhos incluídos em classes diferentes. Esta 

opção, apesar de ter fundamento objetivo, originaria uma variação entendida como excessiva 

(para cima e para baixo) relativamente aos níveis de taxa atualmente praticados. Por isso, o 

estudo propõe que se faça repercutir na diferenciação dos níveis de taxa, entre concelhos de 

diferentes classes, apenas 30% da disparidade observada entre classes. Isto corresponde a 

multiplicar o índice de disparidade na terceira coluna da Tabela 21 por 0,30. Deste modo obtêm-

se os valores do fator de ajustamento a utilizar (ver quarta coluna da Tabela 21) para ajustar o 

nível da taxa de concessão a praticar nos concelhos incluídos em cada uma das três classes de 

produtividade mapeadas na Figura 12. 

Tabela 21. Cálculo do fator de ajustamento da taxa de concessão às disparidades de produtividade do 
recurso cinegético concessionado em cada classe de produtividade 

Classes de 

produtividade do 

recurso (nível 

concelhio) 

Índice de produtividade do 

recurso (média nacional = 

1,000) 

Disparidade de 

produtividade face à 

média nacional 

Fator de ajustamento da 

taxa de concessão 

Elevada 2,348 1,348 40,4% 

Média 0,732 -0,268 -8,1% 

Baixa 0,318 -0,682 -20,5% 

5.1.2 Reduções percentuais da taxa em função dos benefícios públicos da gestão 

cinegética para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento rural 

Uma gestão cinegética eficiente e geradora de emprego pode contribuir, de modo decisivo, para 

a conservação da natureza e para o desenvolvimento rural – dois objetivos de política pública 

que a Lei da Caça define para as intervenções do Estado neste setor. Uma vez que a lei define 

e são aplicadas taxas de concessão de ZC, o Estado dispõe de um excelente instrumento fiscal 

para estimular modos de gestão da caça e modelos de negócio no setor da caça geradores deste 

tipo de benefícios: a atribuição de reduções parciais de taxa a determinadas ZC mediante 

compromissos ou metas de desempenho, objetivos e verificáveis, a assumir pela respetiva 

entidade gestora e a monitorizar pela autoridade nacional em matéria de caça.  
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A título exemplificativo, apresentam-se alguns compromissos e metas deste tipo:  

a) entidades e ZC formalmente envolvidas em Planos de Ação para a conservação de 

espécies classificadas, através da realização de ações neles previstas (e.g., PACLIP6 

para o lince-ibérico); 

b) entidades e ZC com monitorização certificada de espécies cinegéticas e que integrem 

essa informação no dispositivo nacional de monitorização de espécies cinegéticas; 

c) ZC formalmente envolvidas na gestão de combustível e no dispositivo de deteção e 

primeira intervenção de incêndios florestais; 

d) entidades gestoras com valor de vendas de caça por hectare superiores a limites 

definidos regionalmente (base de informação: contabilidade fiscal declarada à 

Autoridade Tributária); 

e) entidades com um quociente entre postos de trabalho alocados à caça (Guardas de 

Recursos Florestais e Gestores Cinegéticos) e vendas de caça dentro de limites 

definidos regionalmente; 

f) entidades que explorem unidades de alojamento e/ou restauração em conjunto com a 

caça.  

Uma vez que, de acordo com a informação prestada por agentes e peritos do setor, não parece 

existir, neste momento, quer do lado das OSC quer do lado da Administração, capacidade efetiva 

para contratualizar e monitorizar este tipo de compromissos e metas, propõe-se que se dê 

apenas um primeiro passo neste sentido. Este primeiro passo deverá ser posteriormente 

aprofundado no sentido agora proposto, quando se julgue estarem já reunidas as referidas 

condições de capacidade efetiva.  

A proposta é assim, para já, a de se reduzirem os níveis das taxas em territórios em que sejam 

mais relevantes os benefícios públicos da boa gestão cinegética para a conservação da 

biodiversidade e para o desenvolvimento rural. Esta relevância depende obviamente da 

localização da ZC. Por exemplo, depende da existência de espécies de elevado estatuto de 

conservação, no local ou próximo dele, bem como do valor acrescido de cada posto de trabalho 

criado em espaços rurais economicamente mais desfavorecidos, e, portanto, mais dependentes 

do emprego gerado no setor primário da economia.  

De modo a poder avaliar de forma objetiva, embora simplificada, o efeito da localização da ZC 

na magnitude dos referidos benefícios públicos, propõe-se que se utilize: 

                                                      
6 PACLIP: Plano de Acção para Conservação do Lince-ibérico em Portugal 
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- no caso da biodiversidade, a inclusão (ou não) da ZC numa área classificada (áreas protegidas 

+ ZPE + SIC da Rede Natura 2000); tais áreas foram classificadas atendendo à particular riqueza 

dos valores naturais dentro dos limites das mesmas, a qual aumenta a relevância dos contributos 

da boa gestão cinegética, nesses locais, para a conservação da biodiversidade; além disso, a 

análise realizada no capítulo 3 demonstrou, em concreto, a particular ligação entre práticas de 

boa gestão cinegética, nos diversos tipos de ZC, e os valores naturais situados nas áreas 

classificadas correspondentes; 

- no caso do desenvolvimento rural, a localização da ZC dentro de um dos tipos de espaço rural 

definidos por Rolo e Cordovil (2014) para a totalidade do território do Continente (ver Figura 16); 

a análise realizada no capítulo 3 demonstrou que é sobretudo no denominado rural de baixa 

densidade que os efeitos económicos da caça na economia local são mais relevantes e 

necessários. 

        

Figura 16. Tipos de rural para Portugal Continental 

Fonte: Rolo e Cordovil (2014). BD-Baixa Densidade (três níveis), TRa-Transição Agrícola, TRis-Transição Indústria e 
Serviços, URB-Rural Urbano (dois níveis). 
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Propõe-se assim que, traduzindo a relevância dos benefícios públicos de uma boa gestão 

cinegética em diversos contextos territoriais, se realizem as seguintes reduções relativamente 

aos níveis de taxas de concessão atualmente praticados nas ZCA e ZCT (após ajustados ao 

nível de produtividade conforme proposto acima): 

a) redução do nível da taxa dentro de áreas classificadas (para valorizar efeitos positivos na 

biodiversidade): 20%; 

b) redução do nível da taxa em territórios de economia rural frágil (para valorizar efeitos positivos 

na economia local): 

 - Rural de transição Indústria e Serviços: 5% 

 - Rural de transição Agrícola: 10% 

 - Rural de Baixa Densidade: 15% 

Propõe-se que as duas reduções (a e b) sejam acumuláveis. Por exemplo, uma ZC localizada 

simultaneamente num concelho incluído no rural de baixa densidade e dentro de uma área 

classificada terá uma redução de 35%. Estas reduções acumulam-se ainda ao ajustamento da 

taxa ao nível de produtividade biofísica do recurso concessionado. Assim, por exemplo, uma ZC 

situada em município incluído na classe de baixa produtividade biofísica (fator de ajustamento -

20,5%) e que beneficiasse das duas reduções acima referidas veria a sua taxa reduzida em 

48,3% (este é o valor máximo de redução possível no âmbito da presente proposta). 

Sublinha-se, de novo, que esta proposta constitui um primeiro passo no sentido de, logo que 

estejam reunidas as condições de capacidade efetiva para contratualizar e monitorizar 

compromissos e metas de desempenho, vir a atribuir estas reduções de taxa mediante 

compromissos ou metas de desempenho, objetivos e verificáveis, a assumir pela respetiva 

entidade gestora e a monitorizar pela Administração. Só nesse momento é que será obtido o 

máximo efeito da isenção fiscal atribuída em termos de melhoria de gestão e respetivos 

benefícios públicos. 
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5.2 Proposta de criação de um Fundo de Fomento Cinegético 

As tendências negativas do setor da caça em Portugal referidas no capítulo 1 são preocupantes 

quanto ao futuro do setor da caça em Portugal. Para inverter estas tendências será necessário 

promover a economia do setor e mudar a imagem do mesmo para a generalidade da sociedade, 

nomeadamente através do incentivo aos benefícios públicos propostos na secção anterior. Trata-

se de devolver a este setor, presentemente em declínio, um papel na economia e na sociedade.  

Para vencer este desafio é necessário inverter a tendência de diminuição do número de 

caçadores, aumentando principalmente os caçadores nacionais e desejavelmente também os 

caçadores estrangeiros. Os agentes principais do aumento do número de caçadores são as 

associações e federações de associações de caçadores. As OSC deverão ser apoiadas nesta 

sua tarefa essencial e deverão assumi-la, sendo certo que se os caçadores, através das suas 

associações, não tomarem como objetivo fomentar o seu desporto, nenhuma outra entidade terá 

capacidade para o fazer. 

De forma simultânea ao aumento do número de caçadores, é necessário aumentar a 

produtividade (em volume) do recurso e a produtividade (em valor) da exploração cinegética. As 

ZC de todos os tipos devem contribuir para este aumento de produtividade. 

No âmbito de uma estratégia de fomento e aumento da produtividade no setor, propõe-se a 

criação de um Fundo de Fomento Cinegético destinado a apoiar: 

(1) projetos de investimento privado conducentes à promoção da caça ou à melhoria da 

gestão da caça; 

(2) projetos de demonstração na área da gestão cinegética; 

(3) iniciativas de promoção comercial da caça em mercados externos por parte das 

entidades gestoras ou das suas organizações; 

(4) ações de promoção do aumento do número de caçadores, em particular o 

recrutamento de novos caçadores entre os jovens. 

Propõe-se que a atribuição do fundo seja feita em função de prioridades definidas pelo Estado, 

ouvidas as OSC de 1º nível.  

Os projetos candidatados ao fundo deverão ser aprovados por concurso, com critérios de mérito 

predefinidos e avaliados de forma transparente. Propõe-se ainda que os resultados dos projetos 

apoiados pelo Fundo sejam alvo de avaliação por uma entidade independente com uma 

periodicidade a definir. 
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Tendo em conta a evolução conjunta das receitas (taxas e licenças) e despesas públicas 

associadas ao setor, propõe-se a seguinte evolução para a dotação do fundo:  

• 500 000 € (ano 1)  

• 700 000 € (ano 2)  

• 900 000 € (ano 3) 

• 1 000 000 € (ano 4 e seguintes) 

5.3 Impactes da proposta 

5.3.1 Impactes nos diversos tipos de zonas de caça 

Nesta secção, avaliam-se os impactes da proposta de variação dos níveis das taxas apresentada 

nas secções 5.1.1 e 5.1.2 nos diversos tipos de ZC.  

Para este efeito, foi utilizada a base de dados construída para definir a tipologia (ver secção 

2.3.1) e aplicou-se, a cada uma das 3 675 ZC nessa base, as regras propostas pelo estudo para 

diferenciar os níveis das taxas de concessão de acordo com (1) a classe de produtividade do 

concelho em que se situa (ver Figura 12), (2) a sua inclusão (ou não) numa área classificada (ver 

Figura 14) e (3) a sua localização relativamente aos tipos de rural definidos por Rolo e Cordovil 

(2014) (ver Figura 16). 

Deste modo, foi possível apurar o montante de taxa a pagar por cada ZC caso estivessem em 

vigor as propostas avançadas neste estudo, e comparar este montante com o montante de taxas 

atualmente pago pela mesma ZC. A variação estimada (positiva ou negativa) constitui uma 

estimativa do impacte das propostas deste estudo em cada ZC. 

Para facilitar a leitura desta estimativa de impacte em cada uma das ZC, esta foi somada para o 

total das ZC de cada tipo e este total foi expresso em percentagem relativamente ao montante 

total de taxa atualmente paga pelo conjunto das ZC do tipo. Neste sentido, os impactes 

estimados devem ser interpretados como variação de taxas pagas, em média, pelo conjunto das 

ZC de cada tipo.  

A Tabela 22 apresenta os resultados desta estimativa do impacte médio por tipo. Na coluna 3 da 

tabela, apresenta-se o número total de ZCA e ZCT em cada tipo (as únicas que pagam taxa de 

concessão), de modo a poder ver-se diretamente quantas ZC são afetadas pelas variações em 

cada tipo. 
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Sublinha-se que as variações em percentagem do montante de taxas atualmente pagas refletem 

o efeito médio no conjunto das ZC do tipo. As variações individuais podem ser maiores do que 

as estimadas. Por exemplo, para o tipo 1.b), o montante de taxa a pagar por cada ZC reduz-se 

em média em 32% com a adoção das propostas deste estudo. Contudo, para uma exploração 

situada cumulativamente num concelho de baixa produtividade, dentro de uma área classificada 

e dentro do rural de baixa densidade (como acontece em bastantes ZC do tipo) a redução será 

de 48,3% (ver secção 5.1.2). Dependendo da localização, noutras ZC do tipo, a redução da taxa 

a pagar será inferior a 32%. Sublinha-se, assim, que a redução de 32% apresentada na Tabela 

22 reflete a variação percentual média no conjunto das 201 ZC do tipo.      

Para melhor avaliar o efeito separado das duas componentes de ajustamento das taxas 

propostas no estudo, apresentam-se separadamente o efeito do ajustamento das taxas de 

acordo com a produtividade biofísica do recurso (coluna 4 da tabela) e o efeito da redução das 

taxas em função da relevância dos benefícios públicos para a biodiversidade e o 

desenvolvimento rural (coluna 5 da tabela). Finalmente, apresenta-se o impacte conjunto das 

duas componentes da proposta (Variação total, na coluna 6 da tabela). Assim, por exemplo, nas 

100 ZC do tipo 4.c) (um tipo localizado em concelhos de elevada produtividade biofísica do 

recurso, mas também em rural de baixa densidade e com um peso importante de áreas 

classificadas), o montante de taxa a pagar aumenta, em média, 30% por efeito do ajustamento 

à produtividade do recurso. Mas esse montante é depois reduzido, em média em 22%, por estar 

situado maioritariamente em rural de baixa densidade e frequentemente incluído em áreas 

classificadas. O resultado combinado dos dois fatores de ajustamento é que, em média, nas 100 

ZC do tipo, o montante de taxa a pagar aumenta apenas 2%.   

Pode-se concluir desta avaliação de impacte que, na grande maioria dos tipos (11 tipos em 14; 

o tipo 7 não tem ZC sujeitas a taxa), o montante de taxa a pagar se reduz em mais de 10%. Em 

5 tipos, ele reduz-se mesmo, em média, 25% ou mais. Contudo, em 2 tipos (2.a) e 4.c)), o 

montante de taxa a pagar varia muito pouco (-3% a +2%) e, num tipo (2.b)), ele aumenta mesmo 

significativamente (+24%). Este último tipo caracteriza-se por uma localização predominante 

(região Oeste) em concelhos de elevada produtividade, não desfavorecidos e com muito pouca 

área classificada.  

Os resultados na Tabela 22 permitem ainda avaliar o impacte de uma adoção apenas parcial das 

propostas do estudo. Assim, caso as taxas fossem apenas ajustadas de acordo com a 

produtividade biofísica do recurso concessionado, apenas 7 tipos teriam, em média, reduções 

no montante de taxas pago, as quais só seriam significativas em apenas 2 tipos. Nesse caso, 6 

tipos teriam, em média, aumentos de taxas, os quais seriam bastante significativos em 2 casos.  
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Caso as taxas fossem apenas reduzidas de acordo com os benefícios públicos da gestão 

cinegética, todos os tipos teriam reduções de taxas; em 12 tipos, essas reduções seriam, em 

média, superiores a 10%; e, em 4 tipos, superiores a 20%.  

 

Tabela 22. Impactes da proposta de variação das taxas nos diversos tipos de zonas de caça 

Tipologia das Zonas de Caça 

Núm. 

(*) 

Variação de taxa paga (%) 

Grupo Tipo 
Ajustamento 

produtividade 

Benefícios 

públicos 

Biod. e DR 

Variação 

Total 
 

1. ZCA Montanha Norte e Centro. 

Produtividade muito baixa 

a) Coelho 68 -17 -17 -31  

b) Coelho e perdiz 201 -15 -21 -32  

2. ZC litoral Norte e Centro. Coelho 
a) ZCM produtividade baixa 79 +1 -4 -3  

b) ZCA produtividade muito elevada 211 +28 -3 +24  

3. ZC Orla costeira ocidental, 

barragens e regadios Sul. Espécies 

aquáticas. Produtividade baixa 

a) ZCA e ZCM sem especialização 80 0 -11 -12  

b) ZCA e ZCT especialização patos 311 -8 -19 -25  

4. ZC Interior. Caça menor 

a) ZCA especialização tordos 253 -4 -16 -19  

b) ZCA especialização perdiz 312 +10 -19 -10  

c) ZCT e ZCA esp perdiz e coelho 100 +30 -22 +2  

d) ZCA produtividade elevada 788 +6 -19 -14  

e) ZCT produtividade média 457 +4 -19 -16  

5. ZCT Interior Centro e Sul. Caça 

maior 

a) Especialização veado 67 -4 -24 -27  

b) Especialização javali 64 -7 -21 -27  

6. ZCM não especializadas. Produtividade muito baixa 6 -4 -12 -16  

7. ZCN especialização veado. Produtividade muito baixa 0        

(*) Número de ZCT e ZCA incluídas no tipo. As restantes não foram contabilizadas porque não pagam taxa. 
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5.3.2 Impacte no equilíbrio entre receitas e despesas públicas associadas ao setor 

Nesta secção, estimam-se os impactes das propostas avançadas pelo estudo nas receitas e 

despesas públicas associadas ao setor da caça. O impacte destas propostas é essencialmente 

devido à diminuição de receita resultante das reduções dos níveis de taxas em função da 

relevância dos benefícios públicos da gestão da caça e ao aumento de despesa relacionado com 

a dotação do Fundo proposto. Para avaliar o seu efeito no equilíbrio orçamental associado ao 

setor, é necessário também prever a redução futura no nível de receitas associadas às licenças 

de caça, em diversos cenários de redução previsível do número de caçadores. 

Começa-se por apresentar sinteticamente as diversas categorias de despesa pública associadas 

ao setor. Os custos anuais para a administração pública associados às ZC e ao licenciamento 

de caçadores, numa situação de gestão completa e eficiente, são estimados em 7 432 394 € e 

distribuem-se pelas diversas atividades apresentadas na Figura 17.  

 

Figura 17. Distribuição dos custos anuais para a administração pública associados ao setor da caça numa 
situação de gestão completa e eficiente (incluindo já o Fundo proposto pelo estudo). 

Fonte: elaborado pelo estudo com base em informação fornecida pelo ICNF. 
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A avaliação de impactes nas receitas e despesas públicas realizada nesta secção assenta nos 

seguintes pressupostos de evolução da receita e despesa públicas: 

i. Em 2013/2014 as receitas totais com licenciamento dos caçadores foram de  

6 013 272 €; 

ii. Entre 2013/2014 e 2014/2015, a receita de licenças variou em -8,6%; 

iii. Entre 2008/2009 e 2014/2015, a variação anual média das receitas com o licenciamento 

foi de -4,22%; 

iv. A redução global do valor das taxas decorrente das alterações propostas é de  

604 686 €; assumindo-se que terá lugar em 2016; 

v. A variação do índice de preços no consumidor em 2014 foi de -0,28%. As previsões do 

Banco de Portugal é que seja de 0,7%, em 2015, e 1%, em 2016; 

vi. Assume-se a entrada em funcionamento, em 2016, do Fundo Cinegético com dotações 

anuais nesse ano e seguintes conforme indicado na secção 5.2. 

Construíram-se dois cenários de diminuição das receitas das licenças de caça no período 2015-

2020: 

- Cenário 1 – taxa de variação verificada entre 2008/2009-2014/2015 (-4.22% ao ano). 

- Cenário 2 – taxa de variação verificada entre 2013/2014 e 2014/2015 (-8.6% ao ano). 

A variante “base”, para cada cenário não considera nem a redução de taxas nem o custo do 

Fundo. Dá a evolução previsível de receita e despesa sem implementação das propostas 

apresentadas neste estudo. Por diferença, obtém-se o impacte destas propostas. 

A Figura 18 e a Figura 19 apresentam a evolução das receitas e despesas no cenário 1 de 

evolução das receitas das licenças, respetivamente com e sem implementação das propostas 

do estudo. Verifica-se que, sem implementação das propostas do estudo (base), chega-se a 

2019/2020 com um saldo positivo entre receitas e despesas públicas associadas ao setor. 

Contudo, com a implementação das propostas do estudo, esse saldo torna-se negativo a partir 

de 2017/2018.  

A Figura 20 e a Figura 21 apresentam a evolução das receitas e despesas no cenário 2 de 

evolução das receitas das licenças, respetivamente com e sem implementação das propostas 

do estudo. Verifica-se que, sem implementação das propostas do estudo (base), chega-se a 

2019/2020 com receitas das licenças já inferiores às das taxas e com uma situação de quase 
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equilíbrio entre receitas e despesas públicas associadas ao setor. Com a implementação das 

propostas do estudo, o saldo torna-se já bastante negativo em 2017/2018 e é muito negativo em 

2019/2020. 

 

Figura 18. Evolução das receitas e despesas com implementação das propostas no cenário 1 de evolução 
das receitas das licenças 

 

Figura 19. Evolução das receitas e despesas sem implementação das propostas (base) no cenário 1 de 
evolução das receitas das licenças 
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Figura 20. Evolução das receitas e despesas com implementação das propostas no cenário 2 de evolução 
das receitas das licenças 

 

Figura 21. Evolução das receitas e despesas sem implementação das propostas (base) no cenário 2 de 
evolução das receitas das licenças 

A variante base do cenário 2 (Figura 21) é bastante plausível tendo em atenção a estrutura etária 

atual da população dos caçadores. Este cenário informa que, no prazo de cinco anos a atividade 

cinegética passa a representar um custo líquido para o Estado. Considerando a variante base 

do cenário 1 (Figura 19) a mesma situação irá verificar-se em cerca de dez anos. 

As propostas apresentadas antecipam o momento em que os custos do Estado são superiores 

às receitas tanto no cenário 1 (Figura 18) como no cenário 2 (Figura 20). Esta antecipação pode 

justificar-se se constituir uma componente da revitalização do setor da caça, com benefícios 
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sociais que o justifiquem. Isto é, a redução global do montante recebido pelo Estado em taxas 

pagas pelas ZC e a constituição do Fundo Cinegético não constituem uma reforma do setor, mas 

apenas um estímulo à sua manutenção e apoio a projetos portadores de mudanças positivas. 

Se os fatores determinantes da crise do setor não forem diagnosticados de forma rigorosa e 

independente e encontrados remédios para a sua atenuação ou inversão, a antecipação acima 

referida poderá ter de ser revertida no futuro, uma vez que não será admissível um cenário onde 

o Estado se veja confrontado com uma escolha entre a impossibilidade de regular e fiscalizar 

adequadamente o setor versus a necessidade de repercutir sobre o conjunto dos cidadãos os 

custos de atividade cinegética sem que sejam claros os seus benefícios sociais. 
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