Assembleia Municipal de Almada

Exm.º Sr. PRESIDENTE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMADA

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar
Requerimento à Câmara Municipal de Almada

Assunto: Alerta e preocupações com a vespa velutina

Uma vez que se sabe que a denominada vespa asiática, de nome cientifico de vespa
velutina, vulgarmente originária aa Ásia, tem sido localizada em Portugal continental,
primeiramente no norte e depois centro do país, há já relatos de fixação de ninhos
desta espécie na cidade Lisboa, mesmo no centro urbano da capital.
Sendo mais usual a fixação destes ninhos nas zonas mais rurais ou florestais, este
insecto encontra-se identificado como um verdadeiro predador destruindo de forma
cruel colmeias de abelhas, dizimando toda a colónia num curto espaço de tempo
causado um incalculável número de prejuízos deixando um cenário devastador.
As autoridades competentes na matéria já identificaram a mesma como um problema
de saúde pública, pois podem insurgir-se também contra seres humanos ou outros
seres vivos causando, no limite, a morte depois de atacados.
Em Portugal já é conhecido pelo menos um caso de uma vitima mortal num ser
humano causado pelo ataque da vespa velutina, como já foram detectados alguns
casos preocupantes de fixação de ninhos desta espécie, causando alarmismo e temor
por parte das populações que se tentam proteger tal como aos seus animais se bem
que, com muita escassez de informação.
O mais recente caso detectado foi em plena Lisboa, num meio densamente urbano,
mais concretamente na zona da Quinta das Conchas e dos Lilases, tendo sido mesmo
encerrada a zona do paque para se efectuar uma inspecção e o ponto da situação e
avaliar o nível de perigosidade do problema.

Tendo em consideração que as entidades públicas, incluindo as autarquias, têm um
papel fundamental nesta matéria, em caso de ocorrência, e tendo sido detectado tão
próximo do concelho de Almada a presença deste insecto nocivo para a saúde pública
e para as restantes espécies animais, o CDS-PP ao abrigo do Regimento da Assembleia
Municipal de Almada, no que concerne aos direitos de deveres dos eleitos, vem por
este meio, questionar a Câmara Municipal de Almada nos seguintes termos:
1 - Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento de algum caso de presença de
vespa velutina no concelho de Almada?
2 - Em caso afirmativo, questiona-se em que zonas do concelho foi detectada a
presença da vespa velutina e se o problema foi devida e atempadamente resolvido
tal como que medidas foram tomadas para a sua resolução?
3 -Tem a Câmara Municipal de Almada pensado e delineado algum plano e
campanha de informação e de protecção à população onde se inclua as medidas que
devem tomar os munícipes em caso de detectarem ou confrontarem-se com ninhos
de vespa velutina?

O Deputado Municipal do CDS-PP
António Pedro Maco
Almada, 02 de Setembro de 2019

