
Xylella fastidiosa— atualização da Área Demarcada 

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária - DGAV, elaborou o ofício circular nº 13/2019, de 16 de abril sobre 
a “Atualização da Área Demarcada” que contem a nova lista das freguesias abrangidas pela Área Demarcada 
(AD) o qual divulgamos em anexo e se encontra disponível em http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/
portal/DGV/genericos?generico=14076974&cboui=14076974  

Foram detetados até à data 13 focos bactéria 
Xylella fastidiosa, subsp. multiplex em espa-
ços públicos e jardins particulares no conce-
lho de Vila Nova de Gaia. 

As espécies de plantas identificadas infetadas 
compreendem diversas ornamentais e espon-
tâneas, designadamente Lavandula dentata, 
Lavandula angustifolia, Rosmarinus officina-
lis, Artemisia arborescens, Coprosma repens, 
Myrtus communis, Vinca, Ulex europaeus, 
Ulex minor e Cytisus scoparius. 

 

 

 

 

 

Divulgamos em anexo, as medidas de proteção fitossanitária estabelecidas, as 
restrições ao movimento de plantas para a Área Demarcada (AD) e a informação 
escrita que os vendedores devem fornecer aos compradores, na comercialização 
excecionalmente autorizada, dentro da Zona Tampão (ZT). 

Os vendedores devem ainda afixar nos locais de venda, o mapa atualizado da 
Área Demarcada (AD). 

 

Renovamos o alerta a todos os operadores económicos, agricultores e público em geral que se detetarem qual-
quer sintoma suspeito, devem de imediato contactar a Direção Regional de Agricultura e Pescas ou o Instituto 
da Conservação da Natureza e Florestas, da Região em que se situa a planta ou cultura afetada. 

Para mais informações consultar o site da DGAV em: http://www.dgv.min-agricultura.pt >>Página principal >> 
Fitossanidade - Inspeção Fitossanitária - Informação Fitossanitária e da DRAPLVT em: http://
www.draplvt.mamaot.pt >> Alimentação e Fitossanidade >> Prospeção de Pragas e Doenças.  

O sucesso da erradicação de qualquer organismos prejudicial está na deteção precoce, pelo que reforçamos o 
pedido da vossa colaboração, fazendo-nos chegar toda a informação e fotografias de eventuais casos suspeitos, 
utilizando para o efeito, preferencialmente o endereço de e-mail prospecao@draplvt.gov.pt na área de interven-
ção da DRAPLVT. 

Disponibiliza-se no seguinte link, o mapa da área de intervenção da DRAPLVT : http://www.draplvt.mamaot.pt/
DRAPLVT/Informacao-Institucional/Area-Intervencao/Pages/Area-Intervencao.aspx 
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