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Caça menor 

 

ZONA DE CAÇA NACIONAL 

 

  

PROCESSO N.ª___ DGRF 

 

ZONA DE CAÇA  MUNICIPAL 

 

  

PROCESSO N.ª___ DGRF 

 

ZONA DE CAÇA  ASSOCIATIVA 

 

  

PROCESSO N.ª___ DGRF 

 

ZONA DE CAÇA  TURISTICA 

 

  

PROCESSO N.ª___ DGRF 

Legislação: 
Lei 173/99, de 21/09 e Decreto(s) 
202/04, de 18/08 e 201/05, 24/11 



Perdiz Vermelha-Alectoris rufa 

Ave de tamanho médio, conhecida como andarilha,  prefere  

zonas de culturas cerealíferas, encontrando-se também nas 

zonas montanhosas e incultas 

_____________________________________________ 

Exercício da caça ou acto venatório— É a procura, a espera e 

a perseguição, visando capturar vivo ou morto qualquer espé-

cie cinegética que se encontrar em estado de liberdade natu-

ral. 

Época venatória—Período anual  (1 Junho a 31 Maio do ano 

seguinte). 

Períodos venatórios—São aqueles em que é permitido caçar 

cada espécie , dentro dos limites legalmente definidos. 

………………………………………………………………… 

Terrenos cinegéticos  - são aqueles onde é permitido o exer-

cício da caça., podem ser: 

1. Terrenos ordenados: - (Zonas de caça,: Nacionais, 

Municipais, Associativas e Turísticas); 

2. Terrenos não ordenados: - (Todos aqueles que ainda 

são administrados directamente pelo Estado) 

 

Terrenos não cinegéticos - são aqueles onde é proibido o 

exercício da caça: 

1. Áreas de protecção—Onde o exercício da caça possa 

causar perigo ou danos às pessoas 

2. Áreas de refugio de caça- - Destinadas a assegurar a 

conservação ou fomento das espécies cinegéticas e 

protecção das não cinegéticas 

3. Campos de treino de caça—Áreas destinadas a trei-

nar cães de caça e aves de presa, bem como à realiza-

ção de provas e ao exercício de tiro, em qualquer 

época do ano e com espécies cinegéticas criadas em 

cativeiro 

4. Zonas interditas à caça nas áreas classificadas  - 

A caça é um recurso natural  renovável  de valor eco-

nómico e ambiental. 

Uma boa gestão proporciona o equilíbrio da fauna. 

Nunca  deverá ser abatido mais de 50% dos efectivos, 

em cada época venatória. 

Lebre-Lepus granatensis  

Pertence à família do coelho, o que se reflecte 
nalgumas semelhanças morfológicas: - (Tamanho 
superior, orelhas maiores, membros posteriores 
mais alongados e cor mais amarelada). Cujo habi-
tat, terras cultivadas e de pousio. 

Coelho-Bravo-Oryctolagus cuniculus 

Pequeno herbívoro de hábitos nocturnos e corpuscu-
lares, que habita em matos densos, preferindo os ter-

renos secos e arenosos. 

Raposa-Vulpes vulpes 

Mamífero de médio porte, inspiradora de fabulas pela 

sua destreza e inteligência, habita terrenos planos ou 

montanhosos, perto das populações. 

 

Biologia das espécies 
(Reservas integrais construídas em áreas pro-

tegidas e locais, sítios de interesse comunitá-

rio. 

5. Áreas de não caça—Terrenos onde for reco-

nhecido o direito à não caça 

………………………………………………………… 

CIVISMO: 

No exercício  da caça devemos ter sempre presente 

determinadas regras: 

1. Segurança: - (manter a arma com os canos 

voltados sempre para cima ou para baixo, 

tendo a patilha de segurança  sempre activada, 

até ao momento de fazer fogo). 

2. Abrir sempre a arma e descarrega-la quando 

se aproximar de alguém 

3. Ter presente que fora do exercício da caça a 

arma deve estar acondicionada com cadeado 

de gatilho e em estojo próprio 

4. Nunca atirar a espécies não autorizadas, res-

peitar o número de peças estipuladas por dia 

de caça. 

5. Apanhar  os cartuchos vazios  

6. Respeitar  os que não caçam e os bens alheios. 

 

 

PRESERVE-A, assegurando a sua continuidade, pois é 

um recurso cinegético ao seu dispor e das  gerações 

futuras. 

Só assim poderá subsistir 

 

Sr. caçador a caça é um desporto, 

saiba pratica-la. 


