
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem vindo a acompanhar com preocupação a evolução da

situação da vespa velutina no nosso país tendo para o efeito enviado a V. Exa. perguntas sobre

o tema. Na última delas, a 9 de outubro de 2017, questionámos sobre a avaliação e revisão do

“Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal”, sobre as medidas

que estariam a ser tomadas, sobre mecanismos de ajuda aos apicultores afetados e sobre a

formação de Bombeiros na área de combate à vespa.

É sabido que a vespa velutina é uma espécie invasora com uma ação extremamente negativa

sobre os enxames de abelhas, representa perigo para a agricultura em geral e para o setor da

apicultura em particular.

Na resposta do Governo à citada pergunta, o Ministério da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento Rural garantiu que tudo estava a ser feito dentro do previsto no Plano de Ação

e que não havia perdas de produção de mel comunicadas por esta causa.

No final da semana passada, o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento

Ruraldeclarou aos órgãos de comunicação social que “efetivamente tem havido uma expansão,

apesar de todo o esforço que tem vindo a ser feito para identificar e destruir os ninhos de vespa

asiática. A sua capacidade de reprodução, pela ausência de predadores, tem sido de facto

impressionante”.

Na mesma comunicação, refere que o Governo está a “reequacionar” o programa de combate à

vespa asiática com base numa comissão de acompanhamento. No entanto, já a 5 de maio de

2017 o CDS-PP havia questionado o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento Rural sobre para quando estava prevista a revisão do “Plano de Ação para a

Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal”. Na resposta, recebida a 20 de junho do

mesmo ano o Gabinete do MAFDR afirmava que “o Governo estima que a avaliação deverá

estar concluída dentro de três meses”, prazo esse já largamente ultrapassado e que “a



apresentação de eventuais alterações ao plano de ação está, naturalmente, dependente da

conclusão da avaliação referida […]”.

A vespa asiática foi já avistada em 12 distritos de Portugal o que vem confirmar a sua expansão

e o seu impacto, pelo que urge passar, literalmente, do plano, à ação.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural por intermédio de Vossa Excelência, nos termos

e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Está ou não concluída a revisão do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa

Velutina em Portugal? Se não, para quando prevê V. Exa a sua conclusão e a

implementação das medidas aí previstas?

•

Que medidas estão a ser tomadas para eliminar o maior número possível de colónias de

vespa asiática e conter a sua expansão?

•

Mantém-se a situação que existia à data de outubro de 2017, de não haver perdas de

produção de mel como consequência da vespa asiática?

•

Que mecanismos de ajuda vai o Governo implementar para ajudar os apicultores que

vierem a ter a sua produção ou as suas colónias afetadas pelo ataque da vespa asiática?

•

Palácio de São Bento, 16 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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