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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Xylella fastidiosa constitui umagente biótico nocivo que se encontra na Lista A1 da OEPP e

está regulado como organismo de quarentena pela Diretiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de

maio (transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 243/2009, de 17 de setembro com a última redação

dada pelo Decreto-Lei n.º 170/2014, de 7 de novembro).

As plantas são infetadas com Xylella fastidiosa através de insetos vetores e desenvolvem a

doença na planta consoante a capacidade da bactéria de se deslocar desde o ponto de

inoculação e de desenvolver uma população sistémica na planta infetada.

Em Portugal, embora a DGAV tenha continuamente atualizado as zonas demarcadas (zona

infetada + zona tampão), as culturas afetadas não param de crescer pelas diferentes regiões do

país.

Considerando as culturas agrícolas e as zonas do país atacadas por esta e outras pragas, os

serviços centrais e regionais do Ministério da Agricultura têm procurado desenvolver trabalhos

no âmbito da inspeção fitossanitária, com vista à deteção precoce de pragas e doenças de

quarentena, no sentido de serem implementados mecanismo de controlo e erradicação.

Neste sentido, perante um mercado global, a circulação e transação de produtos vegetais

passou no espaço europeu passou a exigir um Passaporte Fitossanitário que ateste o

cumprimento de exigências específicas, com vista a reduzir o risco de transmissão.

Apesar dos esforços de controlar a Xylella fastidiosa continua a registar-se elevados prejuízos

em culturas agrícolas nas várias regiões do país. Neste contexto, o GP/PSD questionou a Sra.

Ministra da Agricultura e Alimentação sobre a necessidade de o Estado apoiar o controlo da

praga e os produtores/ agricultores/viveiristas afetados. Nesta sequência, foi aberto um período

de candidaturas para o «apoio à prevenção da propagação da bactéria Xylella fastidiosa,

abrangendo viveiros de produção de plantas de espécies ornamentais, fruteiras e de videira que

se encontrem em atividade, conhecidos como mais suscetíveis a esta praga», até ao dia 10 de

janeiro de 2023.

Todavia, não são conhecidas quaisquer medidas suscetíveis de apoiar os agricultores/viveiristas

pelos prejuízos efetivamente sofridos em virtude da infeção das suas plantas com Xylella

fastidiosa, sendo que em muitos casos, afiguram-se de tal forma elevados que colocam inclusive



em causa a sobrevivência económica das suas explorações.

Assim, e nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis, os Deputados abaixo-assinados

do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República, vêm endereçar através de V. Exa.,

as seguintes questões à Ministra da Agricultura e Alimentação:

Qual o balanço dos avisos das candidaturas de apoio à prevenção da propagação da

bactéria Xylella fastidiosa, abrigo do disposto na Portaria nº 72-D/2019, de 6 de março?

1.

Que outras medidas de apoio à prevenção da propagação da bactéria Xylella fastidiosa estão

a ser equacionadas?

2.

Que apoios adicionais estão previstos para os prejuízos efetivamente registados nas

explorações agrícolas cujas produções foram afetadas pela Xylella fastidiosa?

3.

Estão esses prejuízos devidamente contabilizados pelos serviços do Ministério da Agricultura

e Alimentação?

4.

Palácio de São Bento, 16 de dezembro de 2022
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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
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