
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

A Vespa Velutina é uma espécie exótica invasora de grandes dimensões (corpo entre 2,5 a 3

cm) sendo que os ninhos são geralmente feitos em árvores altas em áreas urbanas e rurais.

•

A Vespa Velutina é um predador de outras vespas e de abelhas, e tal como a vulgar vespa

europeia, também se alimenta de outros insectos, não sendo mais perigosa para os seres

humanos do que a vespa europeia.

•

Representa uma das pragas da colmeia, no entanto não constitui uma ameaça sanitária tendo

em conta que não é fonte de transmissão de nenhuma doença às abelhas.

•

4- A dispersão da Vespa Velutina é uma realidade, sobretudo a Norte do País, comprometendo

a produção apícola e, desta forma, a economia regional.

O problema com esta Vespa exótica está identificado, pelo menos, desde 2012.•

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;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à senhora

Ministra da Agricultura e do Mar por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Dispõe o Ministério de algum plano de combate e erradicação da Vespa Velutina? Se

sim, desde quando está em funcionamento e se já existem resultados desse plano.

•

Confirma que a destruição de ninhos é o método mais eficaz, uma vez que as

armadilhas poderão ser prejudiciais para muitos insetos não-alvo?

•

A destruição dos ninhos através da queima parece ser o método mais eficaz para a

destruição dos ninhos da Vespa Velutina. Quem é a entidade que efectua esta

destruição ? Há restrições ao uso deste método na época de Verão ? Existe outro

método que possa ser utilizado em alternativa ?

•

Tem havido por parte do MAM contactos com outros ministérios, nomeadamente o MAI,

que visem este problema e a sua rápida resolução?

•

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 7 de Agosto de 2014

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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