COMUNICADO DO CONSELHO CINEGÉTICO E DA CONSERVAÇÃO DA FAUNA MUNICIPAL
Esclarecimentos relativos à época venatória
Na sequência da deliberação do Conselho Cinegético reunido ontem, dia 14 de setembro, no edifício da Câmara Municipal, de forma a esclarecer
a comunidade de caçadores sobre a forma como irá decorrer a presente época venatória, prestam-se as seguintes informações:











O Conselho Cinegético, presidido pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, e onde têm assento representantes dos caçadores (nomeadamente
das três associações de caçadores do concelho), dos agricultores, das zonas de caça turísticas, dos autarcas de freguesia e do Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), deliberaram, por unanimidade dos presentes, emitir um parecer positivo relativo à extinção
da atual Zona de Caça Municipal (ZCM) de Alvaiázere, processo n.º 3272 – ICNF, e emitir pareceres positivos relativos à criação
de três novas zonas de caça municipais no concelho, que vão ocupar a área da zona de caça a extinguir.
As três novas zonas de caça que vão ser criadas são as seguintes:
o Zona de Caça Municipal de Almoster, que irá ser gerida pela MosterCaça – Associação de Caçadores de Almoster, que ocupa,
maioritariamente, o território da freguesia de Almoster;
o Zona de Caça Municipal de Pelmá, que irá ser gerida pela Associação de Caçadores da Freguesia de Pelmá, que ocupa,
maioritariamente, o território da freguesia de Pelmá.
o Zona de Caça Municipal de Alvaiázere, que irá ser gerida pelo Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere, que ocupará
territórios das restantes freguesias;
Embora os processos de extinção da atual ZCM e de criação das novas zonas de caça já estejam a decorrer no ICNF há vários meses, não é
passível de antever com rigor quando é que os mesmos estarão concluídos. No fundo, não é possível saber com precisão quando é que as
novas zonas de caça podem começar a admitir inscrições e a vender jornadas de caça. Prevê-se, contudo, que que os processos estejam
concluídos em novembro, a tempo de as novas zonas de caça poderem iniciar as respetivas caçadas no início do mês de dezembro. Para todos
os efeitos, o Município de Alvaiázere mantém-se como a entidade gestora da ZCM de Alvaiázere, até à oficialização da decisão do ICNF.
O Conselho Cinegético considerou, por unanimidade, que o início da caça no concelho apenas em dezembro iria prejudicar,
essencialmente, as legítimas espectativas dos caçadores Alvaiazerenses. Neste sentido, o Município de Alvaiázere já
diligenciou a aprovação de um Plano Anual de Exploração para a presente época de caça, que estará em vigor até à emissão
da decisão de extinção oficial por parte do ICNF.
Quando a decisão do ICNF for comunicada, cessa a caça na atual ZCM de Alvaiázere e inicia-se o período de inscrições nas novas zonas de
caça, conforme as regras que cada entidade gestora instituir.
Em resumo:
o Previsivelmente, a partir da próxima semana, os caçadores interessados, podem proceder às respetivas
candidaturas/inscrições para caçarem na atual ZCM de Alvaiázere, conforme tem ocorrido nos últimos anos.
o As caçadas vão ser vendidas apenas ao dia e semanalmente. Isto sucederá desta forma, visto que se espera que em meados do
mês de Novembro haja a extinção da atual ZCM de Alvaiázere, o que levaria à necessidade de se proceder à devolução de caçadas
adquiridas para além desta data. Tratando-se de uma câmara municipal, a devolução de dinheiro requer um procedimento administrativo
complexo, que resultaria em prejuízos para o próprio caçador, especialmente pela morosidade e burocracia envolvida.
o Embora o Plano Anual de Exploração que a atual ZCM de Alvaiázere enviou para aprovação tenha em conta a época venatória
toda, prevê-se que o mesmo só vigore até meados de novembro, altura em previsivelmente esta ZCM será extinta.
o Desde 09 de outubro, que será o primeiro dia de caça, até novembro, serão promovidos dias de caça às sedentárias e
pombos, apenas aos domingos e feridos e até às 13:00. A partir do dia 01 de novembro, é possível a caça ao tordo de
salto.
o Quando for publicada a extinção da atual ZCM de Alvaiázere será interrompida a caça (previsivelmente em meados de
novembro).
o O período de inscrições das novas zonas de caça inicia-se com a aprovação oficial das mesmas e respetiva publicação
dos Planos de Exploração Cinegética no site do ICNF.
o Durante este período os caçadores deverão inscrever-se junto da zona de caça, ou zonas de caça, onde pretenderão caçar até ao
términus da época de caça, no concelho de Alvaiázere.
o A caça nas novas zonas de caça municipais inicia-se a 4 de dezembro, de acordo com os Planos Anuais de Exploração definidos
por cada uma das associações.

Alvaiázere, 15 de setembro de 2016

A Presidente da Câmara Municipal e Presidente do Conselho Cinegético,

______________________________________
(Célia Margarida Gomes Marques)

