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Com a criação da Comissão de Acompanhamento para a Vigilância, 
Prevenção e Controlo da Vespa velutina (CVV), estabelecida pelo 
despacho do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural n.º 8813/2017, publicado a 6 de outubro, com a alteração dada 
pelo despacho, do Ministro da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, n.º 11351/2017, publicado a 27 de dezembro, 
foi revisto e atualizado o “Plano de Ação para a Vigilância e Controlo 
da Vespa velutina em Portugal” que tem por objetivo enquadrar a 
atuação nacional face ao estabelecimento e disseminação da vespa 
asiática que se tem vindo a verificar. 
 
A Vespa velutina nigrithorax, vulgarmente designada de Vespa 

velutina (VV) ou Vespa asiática, é uma espécie não nativa de Portugal, introduzida acidentalmente. É 
predadora da abelha europeia (Apis mellifera) e de outros insetos, encontrando-se, por enquanto, 
circunscrita ao norte e centro de Portugal, onde está dada como presente desde 2011. 
 
Esta espécie ocorre tanto em zonas rurais como urbanas, podendo ser observados, a partir de maio, 
grandes ninhos albergando muitas centenas de vespas, localizados sobretudo em árvores e estruturas 
construídas. 
 
O mais conhecido e extremamente negativo impacto causado pela Vespa velutina é a predação das 
abelhas. Com efeito, a velutina ataca e mata as abelhas, causando elevada mortalidade e afetando deste 
modo tanto a ação polinizadora, essencial à atividade de produção agrícola, como a atividade de produção 
de mel, nomeadamente podendo causar enfraquecimento e, eventualmente, a morte final da colmeia. 
Ainda na produção agrícola pode ter efeitos nefastos porque a velutina se alimenta de determinadas 
espécies vegetais, sendo já conhecidos vários relatos de estragos em pomares e vinhas na região invadida 
por estas vespas. 
 
Por outro lado, quando é perturbada, esta espécie também pode representar um risco para as pessoas e 
animais devido à sua picada, tal como acontece com as de outras vespas e abelhas. De facto, atendendo 
à fácil visibilidade dos ninhos de Vespa velutina e à probabilidade de contato com os mesmos, esta espécie 
pode constituir um risco acrescido para as populações. É uma vespa bastante agressiva quando sente o 
seu ninho ameaçado, podendo levar a uma reação de ataque e perseguição em grupo daquele que 
considerem como agressor.  
 
Os objetivos do Plano são a prevenção, vigilância e controlo da Vespa velutina em todo o território 
nacional com vista à segurança dos cidadãos, à proteção da atividade agrícola e do efetivo apícola bem 
como à minimização dos impactos sobre a biodiversidade. 
 
Estes objetivos podem ser atingidos observando-se alguns aspetos: 
 

 Implementação de sistema de prevenção e vigilância, que permita detetar precocemente a 
presença de exemplares ou de ninhos de Vespa velutina. 

 Definição de protocolos de atuação e seguimento 

 Destruição dos ninhos detetados 
 
Atualmente, em Portugal, é possível visualizar a localização exata dos ninhos de Vespa velutina detetados 
e avistamentos de insetos na plataforma SOSVespa (www.sosvespa.pt). Os mapas seguintes mostram 
essa localização, quer no que respeita aos ninhos, quer aos avistamentos de insetos. 
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Mapa 1 - Ninhos validados a 02Jan2018  Mapa 2 - Avistamentos de vespas validados a 

(Fonte: SOSVespa) 02Jan2018 (Fonte: SOSVespa) 

 

 
 

O ciclo de vida da Vespa velutina está representado no seguinte esquema: 
 

 
Figura 1 – ciclo biológico (extraído do plano de ação nacional) 

 
Uma vez que a Vespa velutina tem semelhanças com a vespa comum (europeia), pode ser encontrada 
informação detalhada nos documentos anexos, que permitem fazer a respetiva distinção. 
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O QUE PODEMOS FAZER?  
 
A deteção ou a suspeita de existência de ninho ou de insetos de Vespa velutina deverá ser comunicada 
através de um dos seguintes meios: 
 

 Preenchimento de um formulário disponível online na página do Plano de Ação para a Vigilância e 
Controlo da Vespa velutina no portal do ICNF, também acessível a partir dos portais da DGAV, do 
INIAV, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP), do SEPNA, das Câmaras Municipais 
(CM) e Juntas de Freguesia (JF), que deverá ser entregue na Câmara Municipal respetiva. 

 Comunicação online das observações através da plataforma eletrónica SOSVespa (www.sosvespa.pt), 
acessível diretamente ou a partir dos portais da DGAV, do INIAV, do ICNF, das DRAP, correspondentes 
entidades oficiais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, do SEPNA e das Câmaras 
Municipais. 

 Futuramente a Plataforma SOSVespa permitirá também a comunicação das observações via 
Smartphone (com possibilidade de fotografia e georreferenciação simultâneas); esta capacidade, 
contudo, está atualmente em reformulação, não estando por isso disponível. 

 Contatar a linha SOS AMBIENTE (808 200 520); neste caso o observador será informado do 
procedimento a seguir para a efetiva comunicação da suspeita, ou poderá também solicitar a 
colaboração da junta de freguesia mais próxima do local de deteção/suspeita, para o preenchimento 
do formulário atrás referido. 

 
Deverá, sempre que possível, ser anexada fotografia da vespa ou do ninho para possibilitar a sua 
identificação. 

Qualquer informação comunicada através dos meios atrás referidos será encaminhada para a Câmara 
Municipal correspondente ao local de deteção/suspeita, que dará o devido seguimento ao processo. 
 

 

MEDIDAS QUE IRÃO SER TOMADAS!  
 
A destruição de rainhas fundadoras, ninhos da Vespa velutina e o controlo da atividade das mesmas nos 
apiários, constituem os melhores métodos para limitar o impacto desta espécie predadora sobre as 
abelhas e outros insetos, bem como para evitar riscos para a segurança pública. 
 
A destruição dos ninhos é da responsabilidade da câmara municipal da área onde se registe a sua 
ocorrência ou de outra entidade que seja por si autorizada, devendo ser, sempre que possível, 
acompanhada pelo proprietário/arrendatário do prédio em causa. 
 
ALERTA! 
 
A destruição dos ninhos deverá ser efetuada, preferencialmente, por entidades ou agentes habilitados 
para o efeito (e.g. empresas especializadas em desinfestações, técnicos apícolas, sapadores florestais). 
 

NÃO FAZER  

 A destruição de ninhos com armas de fogo (por ex. armas de caça); 
 A destruição parcial dos ninhos (independentemente do método). 

Estas ações disseminam as vespas que podem vir assim a constituir novos ninhos. 
 
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no Plano de Ação nacional e demais documentação 
disponível na página da DRAPN. 
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COMO COMUNICAR OCORRÊNCIAS! 
(Fonte: página do ICNF) 

 
Para informar da ocorrência de ninhos de vespa velutina (asiática) deverá utilizar a Plataforma SOSVespa, 
de acordo com as instruções que se seguem.  

Em primeiro lugar deve cada utente proceder ao registo na página http://www.sosvespa.pt/web. 

Após o acesso à Plataforma, para se registar deve clicar em “login” (sobre a barra da direita, no canto 
superior), no qual abre uma caixa de texto e deverá clicar novamente em “Criar conta”, onde é 
indispensável o preenchimento de um simples formulário. Após clicar em “Submeter” receberá um e-mail 
com um link necessário para a ativação da sua conta, após o qual poderá efetuar o login. Ao clicar em 
“Submeter” é visível a seguinte mensagem “O seu registo foi efetuado com sucesso, receberá um e-mail 
quando este for ativado”. 
Após efetuar o processo de criação de conta o utilizador receberá um e-mail com um link de ativação da 
conta. Após clicar no link referido no e-mail, o utilizador tem acesso à mensagem “A sua conta de utilizador 
foi ativada com sucesso”. 

Para proceder à comunicação de localizações de Vespa velutina (inserção/georreferenciação de ninhos 
ou avistamentos) através da Plataforma SOS-Vespa, necessita estar previamente registado como 
utilizador. 

Depois de ativar a conta de utilizador, sempre que queira entrar na Plataforma deverá clicar em “login” e 
preencher o seu nome de utilizador e senha de acesso, e terá acesso ao conjunto de funcionalidades 
através da barra no lado direito do monitor. 

Selecionando “Ninhos”, após clicar no ícone assinalado com +  deverá clicar no mapa (no local onde 
observou a existência do ninho), o que abre uma caixa de texto na qual deverá preencher os campos que 
caracterizam a sua observação. Os campos assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório. O 
procedimento é semelhante caso queira registar o avistamento de vespas, devendo selecionar “Vespas”. 
 
Após o preenchimento do formulário deverá clicar em “Guardar”. 
 
 
Nota: O modelo de formulário anexo apenas ilustra o tipo de questionário; o seu preenchimento deve ser 
feito diretamente em http://www.sosvespa.pt/web. 
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