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Assunto: Vespa das galhas do castanheiro, Dryocosmus kuriphilus

Destinatário: Min. da Agricultura e Mar

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Em Portugal, a produção de castanha é da maior relevância económica e social.
A sua importancia é especialmente acrescida nos distritos de Bragança e Vila Real,
representando 80% da produção nacional, o que corresponde a 40.000 toneladas, traduzindo-se
num valor anual de 70 milhões de euros.
No entanto, esta produção de castanha está ameaçada pela invasão da pragaDryocosmus
kuriphilus comumente conhecida por vespa das galhas do castanheiro.
A vespa do castanheiro, como é conhecida, é um inseto que ataca o castanheiro, induzindo a
formação de galhas nos gomos e folhas, provocando a redução do crescimento dos ramos e a
frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção (70% a 80%) e a qualidade, conduzindo
a um declínio dos soutos.
Esta praga tem já evidências muito intensas noutros países, nomeadamente Itália, traduzindo-se
na devastação maciça da produção e numa consequente quebra acentuada do rendimento dos
produtores.
Em 2014, há já registos do seu aparecimento em Portugal, constatando-se a sua larga difusão
em diversos concelhos do País, especialmente em plantações recentes.
A situação encontra-se plenamente diagnosticada e teme-se uma propagação imparável da
praga, o que seria profundamente drástico para a economia local e nacional, para além das
consequências imprevisíveis a nível ambiental.
Urge atuar rapidamente, tanto numa lógica preventiva como numa lógica curativa, envolvendo
diferentes agentes, nomeadamente o governo, a administração central, a administração local camaras municipais e juntas de freguesias - Instituições científicas, e naturalmente os próprios
produtores e suas organizações.
Importa ainda, sem perda de tempo, disponibilizar recursos financeiros para levar a cabo uma
ação eficaz.
Os deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo circulo eleitoral de Bragança, ao abrigo
das disposições Legais e Regimentais aplicáveis vêm requerer de Vª Exª , á Ministra da
agricultura e Mar, a seguinte informação:
1. Está o governo a trabalhar no diagnóstico da situação?
2. Com que meios, com que agentes e com que ações está a levar a cabo esse trabalho?

3. Prevê o governo atuar numa lógica de proximidade, articular-se com as autarquias locais, as
associações de produtores e mesmo com os próprios produtores?
4. Com que meios técnicos e financeiros vai ser feita esta eventual articulação?
5. Tal como acontece com o memato do pinheiro, prevê o governo implementar um programa
nacional de controlo da vespa das galhas do castanheiro, devidamente financiado?
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