
  

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º123, de 02 de agosto de 2019 

 

I – CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL  

E SEMANA DEDICADA À TECNOLOGIA 

Vimos por este meio convidar o vosso órgão de comunicação social para uma 

conferência de imprensa, com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, sobre o processo e 

a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e de apresentação de uma semana 

dedicada à Tecnologia em Aveiro, a ter lugar hoje, sexta-feira, dia 02 de agosto, pelas 15h30, 

nos Paços do Concelho. 

 

II – MUNICÍPIO COM APOIO FINANCEIRO PARA DESTRUIÇÃO 

DE NINHOS DE VESPA VELUTINA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) recebeu a aprovação da candidatura de apoio 

financeiro para destruição dos ninhos de Vespa velutina, no valor de 10.000,00€. Este apoio 

financeiro faz parte do Fundo Florestal Permanente e destina-se apoiar os municípios na tarefa 

de deteção e destruição dos ninhos e colónias de Vespa asiática, como também é designada, 

grande predador de abelhas e de outros insetos que, ao colocar em risco os recursos apícolas, 

surge como uma ameaça ao cumprimento, pelos espaços florestais, da imprescindível função 

ecológica e, por consequência, agrícola e económica, que é a polinização das plantas. 

A CMA ao longo dos anos tem encetado um relevante trabalho no sentido de destruir os 

ninhos detetados, utilizando o método considerado mais recomendado, em função das suas 

características e localização, de acordo com as técnicas aconselhadas pela Comissão de 

Acompanhamento para a Vigilância, Prevenção e Controlo da Vespa velutina.  



No Município de Aveiro o primeiro ninho denunciado desta espécie, ainda um ninho 

primário, data de julho de 2016, na freguesia de Santa Joana. A partir de então, a espécie tem 

evoluído de forma exponencial por todas as freguesias, pelo que o número de ninhos validados e 

exterminados tem sofrido aumentos significativos, estando neste momento identificados 126 

ninhos, conforme se pode verificar pelos números do SOS Vespa. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

http://www.sosvespa.pt/

