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Zona Dematca da para XyIeIIa fas tidios a

A l)iretora Regional cle Âgricr"rlrura e Pescas do Norte, ao abrigo do disposto no n." 1 do art." 3." do Decreto-Lei n."

67 /2020, cle 15 cle setembro, dos ns." 1 e 2 dt¡ arngc:, 2Î do Decreto Regulamentar n." 39 /2072, de 11 de abril, que

clefìne a missão e attibuiçõcs da Diteção Regionai de Agricultura e Pescas do Notte, do art." 28." do Regulamento

(JE) 
^." 

2016/2031 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro, do Regulamento de Execução (JE)

n." 2020/1,201 cla Comissão, cie 14 de agosto, da Pottaria n." 243/2020, de 14 de outubro, que implementa

proceclimentcrs e mediclas cle proteção fitossanitária destinaclas à ercadicação no território nacional dabactêria þlalla

fmtidiosa $lells at al.), do Despacho n." 48/G/2022, de 3 de junho, da Direção Geral de Alimentação e Veterinária,

atcnto aincla o clisposto na aßnea d) do n." 1 do artigo 1,1.2." do Código do Procediment<¡ Administrativo, torna

púrbl-ico e procede à adecluada notificação dos respetivos destinatários o seguinte:

Consiclerando que:

A ocorrôncia dal>actéria Xl,lella.fa¡tidiosa, ptãg de quarentena no território da União Eur<;peia, obriga a aplicação de

mecliclas fitossanitárias necessárias pata etradicar 
^ptaga 

e evitar a sua dispersão.

Tais medidas, conforme previsto no ârt." 28.' do Regulamento flJE) r." 201,6/2031, do Padamento Europeu e do

Conseilro de 26 de outubro, estão estabelecidas pelo Regulamento de Execução (UE) n." 2020/1201 da Comissão,

cle 14 de âgosto, alteraclo pelo Regulamento de Execução Qlr) n." 2021/1688 da Comissão, de 20 de setembro, e

pela Portaria n." 243/2020, de 1,4 cle outubro,

'\ prcsença da bactéria Xylelkfætidiosa, foilabontorialmente confìrmada pela primeira yez em Portugal a 3 de janeiro

de 2019 numa amostra de l-naandula dentata colhída na freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, no

ânrbito do Progtarna cle Prospeção Nacional levaclo a cabo pelos serviços oficiais cle inspeção fitossanitária.

Conf<rrme determinacl<¡ pelo art." 4." clo Regulamento de Execução (UE) n." 2020/120L e pelo art." 5." da Portaria

n." 243/2020, foi estabelecida cle imediato uma zona demarcacla, compreendida pelas zonas infetadâs - que incluem

toclos os vegetais que se sabe estarem infetados p<>r \1/e/la Jàttidiosa, todos os vegetais com sintomas de possível

infeção e tock¡s os oLrtros vegetais suscclíveis de estar infctados devido à sua proximidade imediata com vegetais

infetados, ou a uma origem comum cle produção, se esta for conhecida, com vegetais infetados ou com vegetais

detivados de vegetais infetados - e uma zon^ tampão, circundante às zonas infetadas, de pelo menos 2,5 km de raio

a contâr a pattir clos limites dessas zonas.

Ainda em cumprimento do artþ 10." do Regulamento de Execução (tJE) n.' 2020/1201 e do art." 5." da Portaria

nÎ 243 /2020, é levada a cabo umâ prospeção intensiva na, zoîa, dernarcada e sempre que é oficialmente confìrmada

a preserlça dabzctêria em novos locais há lugar ao alargamento da zona dematcada em conformidade.
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A 3 dc junho de 2022, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGA$, na qualidade de .Autoridade

Fitossar-ritária Nacional e em cumprimento clo estipulado nos n."s 2 e 3 da ârt." 5." cla Portaria n." 243/2020,

determi¡ou a última atualização da zona demarcada na âteametropolitâna do Porto e as medidas que devem ser

aplicadas para a euadicação dal>actêria þlellafastidiola, atfavés do Despacho n." 48 /G /2022,

Â inexistência de um instrumento que permita a identifìcação inequívoca e expedita clos visados, torna necessário <r

reclrrso ao Presente meio cle clivulgação, cle acordo com o n." 4 clo art," 5." da Portarian." 243/2020, de 14 de outubro.

Assim:

1) Publicita-scâtrâvésdeste Edital aaú:r.l"ZonaDemarcaclaparaX-yktlafastidiosana,A,teaMetropolitanadoPorto"

que abrange os concelhos e fregr.resias com os limites tepresentados no mapa anexo e cuja lista de freguesias

totalmente ou parcialmente abrangidas se divuþa a seguir:

2) Atento ¿o acima exposto e ao disposto na alínea a) clo n." 1 do arr." 124." do Código do Procedimento

Adrninistrativo, notificam-se todos os proprietários, usufrutuários, possuidores, cletentores ou rendeiros de

quaisquet parcelas de prédios tústicos ou urbanos Iocahzadas n "Zon^Tampão" da"ZonaDematcada",pata

a obrigatoriedade do cumprimento dâs seguintes medidas de proteção fìtossanitária:

¡ Proibição de plantação nas Zonas Infetadas dos vegetais susceríveis à subespécie multþlex da bactêtia

detetada na Zona Demarcada em causa (lìsta disponível da pâgtna eletrónica da DGAV 1 
), excero sob

condições de proteção física contra a inttodução da bactéria peios insetos vetores, ofìcialmente aprovadas;
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Freguesias totalmente abrangidas pela
Zona DEMARCADA:

Freguesias parcialmente abrangida s pela Zona
DEMARCADA:

. CONCþJ.HO DE MAIA: Pedrouços.

. CONCELHO DO PORTO:Bonfìm;
Campanhã; Cedofeita; Santo Ilclefonso;
Sé; Miragaia; São Nicolau; Vitória; L<¡rclelo

do Ouro e Massarelos; Paranhos.

. CONCþ]LHO DE SANTA MARI,A DA
FEIRA: Argoncilhe; F'iães; Fornos;
Mozel<ls; Sangueclo,

. CONCEi.HO DE VII-A NOVA DE
GAIA: Arcozelo; Avintes; Canclas;

Caniclelo; Grifó e Sermonde; IVladalena;

Mafamude e Vilar do Paraíso; Oliveira do
Dor.rro; Pedroso e Seixezelo; Sandim,
Olival, l.ever e Crestuma; Santa Marinha e

São Peclro de Afurada; São Félix da

Marinl-ra; Serzedo e Perosinho; Vilar de

Anclorinho.

o CONCELHO DE ESPINHO: Anta e Guetim; Espinho;Silvalde.

. CONCBLHO DE GONDOMAR: Foz do Sc¡usa e Covelo;
Fânzeres e São Pedro cla Cova; Gondomat (São Cosme), Valbom e

Jovim; Lomba; Melres e Medas; Rio Tinto.

r CONCELHO DA MAIA:Águas Santas;Cidade da}/raia;
Milheirós.

. CONCELHO DE MATOSINHOS: Custóias, Leça do Balio e

Guifões; São Mamede da Infesta e Senhora da Hora.

. CONCELHO DO PORTO: Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde;
Ramalde.

. CONCELHO DE SANTA MARIA DA FEIRA: Arciîana; Caldas

de São Jorge e de Pigeiros; Canedo, VaIe e Vila Maior; Escapães;

Lobão, Gião, Louteclo e Guisande; Lourosa; Nogueira da

Regedcrura; Paços de Branclão; Santa Maria da Feira, Ttavanca,
Sanfìns e Espargo; Santa Maria de Lamas; SãoJoão de Vet; São

Miguel do Souto e Mosteirô; São Pai<¡ de Oleiros.

. CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA: Gulpilhares e

Valadares.
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¡ Prcribiçãcr do mc>vimento para fclra das Zonas Demarcadas e daZonas Infetadas pârâ âs ZonasTampáo de

qualquet vegetal, destinado a plantação, suscetível à subespécie dabactéria uultþlex (tstadisponível dapâgna

eletrónica da DGÁV 1);

¡ Proibiçã<l cle comercialização, nas Zonas Demarcadas, em feiras e mercados, de qualquer vegetal, destinado

a plantação, suscetível à subespécie dabactê,ria mal.tiþlex (lista disponív el da pâgna eletrónica da DGAV 1);

I Pocle ser excecionaltnente autorizada a produção e comercialização dentro das Zonas Tampão, após

avaliação dos pedidos de autorização âpresentâdos por fornecedores devidamente licenciados pela DGAV,

clc plantas pertcncente aos génel:os e espécies vcgctais suscetíveis à subespécic da !¡actêria ruøltþlex,

condicionada à transmissão cla informação escrita pelos vendedores aos compradores cla proibição de

nrovimento das plantas adquiridas pala fora das Áreas Demarcadas e respetiva declaração escrita de

compromisso por partc dos compradores c entteguc aos vencledores;

o Os fornececlores que forem âutorizaclos devem afixar nos locais de venda o m^pà atûalizado das Zonas

I)cmarcaclas e ¡;uardat as declarações cle compromisso, pot um período mínimo de 6 meses, para âpresentar

atrs serviços de inspeção fitossanitária ou outras enticlades de îtscahzøção, sempre que solicitaclo;

r SernPre clue solicitaclo, deve ser facultado o acesso aos serviços oficiais para a realização de trabalhos de

prospeção, em curso em toda a, zona clemarcada, iclentificação das espécies de plantas suscetíveis e colheita

de amostr¿s.

r Qualquer suspeita da ptesença da doença, deve ser de irnediato comunicada para o e-mail

inf o rnação @clrapnortc. gov.p t.

3) O não curnpritnento clas rnedidas mencionadas no ponto 2 está suieito a procedimento contra-ordenacional e à

aplicação cle coimas, cc¡nforme previsto nos ârt.os 21-," e 22Î do Decreto-Lei 67 /2020, de 15 de setembro;

4) A presente notificação tigora até à pubücação posterior de outra no mesmo âmbito;

5) ¿\ leitura clo presente Edital não clispensa a consulta da lei vigente;

f, Para qualquer esclarecimento adicional relativo a este assunto, os interessados deverão consultar o Portal da

DGAV 1 e os Serviços Regionais cia Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Divisão de Apoio ao

Setor Agroalìmentar, Estrada Exterior da Circunvalação, 1.'1,846, 4460-28I Senhora da Hora, e-mail

i n form acaofg) drap nc.¡rte.gor,,pt, telefone (+ 3 5 1) 229 57 401 0.

A Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte

As5lnado deforma dlgltal por Carla Alves
DN: c=PT, t¡tle=Diretora Regional, o=D¡reçáo
Regional deAgricultura e Pescas do Norte,
sn=Alves. givenNamê=Carla, cn=Carla Alves
Dados: 2022,06.09 I 7141 :5 1 +01'00'

F

Carla Alves

t https://www.dgav.pt/plantas/conteudo/sanidade-vegetal/inspecao-f¡tossanitaria,/informacao-fitossanitaria/xylella-fastidiosa/
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ANEXO

Zona Demarcada para xylellø føstidioso na Área Metropol¡tang do porto

¿onet

fl ronas demarcada

El ¿ona infectad¿

Concclhos abrungldos
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