EDITAL
OBRIGATORIEDADE DE DESTRUIÇÃO DE ESPÉCIES DE VEGETAIS SUSCETÍVEIS A X YLELLA FASTIDIOSA NA ZONA INFETADA
NOTIFICAÇÃO D OS PROPRIETÁ RIOS E GESTORES ABRANGIDOS PELA ZONA INFETADA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE ERRADICAÇÃO
LEGALMENTE PREVISTAS
O Conselho Di retivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), nos termos conjugados da alínea h) do artigo 4.2, do n.2 1 do artigo 10.2, do n.21 do
artigo 122 e da alínea e) do artigo 21.2 da Lei n.2 33/96, de 17 de agosto (Lei de Bases da Política Florestal), do n.2 3 do artigo 1.2, do n.21 do artigo 2.2, das alíneas a), b), f), q), e
w) do artigo 4 2, das alíneas b) e f) do n.2 3 e da alínea v) do n.2 6 do artigo 6.2 do Decreto-Lei n.• 43/2019, de 29 de março (Lei Orgânica do ICNF, 1. P.) e do disposto no artigo 32

do Decreto-Lei n.2 67/2020, de 15 de set embro, e atento ainda o disposto na alínea d) do n.2 1 do artigo 1122 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), torna público, e
procede à adequada notificação, com base no art igo n.2 17 do Decreto-Lei n.2 67/2020 de 15 de setembro e ao abrigo da Portaria n2243/2020 de 14 de outubro, que implementa
procedimentos e medidas de proteção fitossanitária adicionais, previstas no 272 artigo do mesmo Decret o-Lei n267/2020 de 15 de setembro, dos aqui destinatários, proprietários
e ou outros gestores florestais, o seguinte:
Considerando que:
A ocorrência da bactéria Xylel/a fastidiosa , praga de quarentena no território da União Europeia, obriga à aplicação de medidas fitossanitárias necessárias para erradicar a praga
e evitar a sua dispersão.
Tais medidas, conforme previsto no artigo 28.0 do Regulamento (UE) n.• 2016/2031 , do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, estão estabelecidas pelo
Regulamento de Execução (UE) 2020/1201, de 14 de agosto.
Foi confirmada laboratorialmente a presença da bactéria Xylel/a fastidiosa numa amostra colhida oficialmente pelos nossos serviços, no âmbito do programa prospeção daquela
bactéria, no local abaixo indicado, na Freguesia da Campanhã, concelho do Porto.
Conforme determinado pelo artigo 4.0 do Regulamento de Execução (U E) 2020/1201 , foi estabelecida de imediato uma zona infetada que inclui os vegetais que se detetaram
infetados e os vegetais abrangidos por um raio de 50m em redor dos vegetais que se detetaram infetados.
Nessa zona infetada, conforme estabelecido pelos artigos 7° a 9° e 18º do Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 . devem ser, de imediato, implementadas medidas de
erradicação.

Assim:

1 - Publicita-se através deste Edital as Zonas Infetadas, Zl-50m (17326-91 ); Zl-50m (17490-10); Zl-50m (17326-64); Zl-50m (17492-21); e Zl-50m (17655-50); Zl-50m (17656-31)
cujos mapas se anexam ao presente edital e dele fazem parte integrante, resultante da deteção da presença da bactéria Xylella fastidiosa, subespécie multiplex, nas plantas das
espécies, Cytisus sp.e Rosmarinus officinalis (Alecrim); Sambucus sp (Sabugueiro); Lavandula dentata (Lavanda brava); Lavatera cretica (Malva) e Quercus suber (Sobreiro),
respetivamente localizadas nos pontos com as coordenadas (41,16234; -8,585805); e (41, 161857; -8,586103); (41,165143; -8,582118); (41,160093; -8,573242); (41, 149812; 8,573655); e (41, 149533; -8,574048).
2- Perante a impossibilidade de proceder à notificação pessoal de todos os interessados, proprietários e/ou outros gestores florestais dos terrenos abrangidos pelas Zonas
Infetadas Zl-50m (17326-91); Zl-50m (17490-10); Zl-50m (17326-64); Zl-50m (17492-21 ); e Zl-50m (17655-50); Zl-50m (17656-31 ) em face de serem incertos ou de paradeiro
desconhecido, e atento ao acima exposto, ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º
67/2020 de 15 de Setembro, notifica-se pelo presente edital da obrigatoriedade de procederem à implementação imediata (no prazo m áximo de 10 dias) das seguintes medidas
de erradicação, nas suas propriedades:
a) Destruição imediata (no prazo máximo de 10 dias) da(s) planta(s) infetada(s) das espécies Cytisus sp.e Rosmarinus officinalis (Alecrim); Sambucus sp (Sabugueiro);
Lavandula denta/a (Lavanda brava); Lava/era cretica (Malva) e Quercus suber (Sobreiro), acima indicada(s), sob supervisão oficial;

b) Destruição imediata na Zona lnfectada (no prazo máximo de 10 dias) dos restantes vegetais aí presentes das espécies Cytisus sp., Rosmarinus officinaiis (Alecrim},
Sambucus sp, Lavandula dentata (Lavanda brava), Lavatera cretica (Malva) e Quercus suber (Sobreiro). bem como, de todos os vegetais das espécies ou géneros

cons1antes da lista em anexo ("Xyleiia fastidiosa - Espécies Vegetais detetadas infetadas na Zona Demarcada de Portugal"), sob supervisão oficial;
c)

Proibição de plantação na Zona infetada, em cumprimento do artigo 18.º do Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 , dos vegetais especificados suscetíveis à
subespécie multiplex da bactéria Xylel/a fastidiosa, constantes do anexo li do referido Regulamento.

3 -A destruição dos vegetais indicados em 2a) e 2b) deverá ser feita em cumprimento das medidas estabelecidas no nº1 do artigo 8° e no artigo 9° do Regulamento de Execução
(UE) 2020/1201, designadamente:
a) Antes da destruição deve ser realizado um tratamento inseticida com produto fitofarmacêutico devidamente autorizado pela DGAV;
b) Os troncos e ramos com mais de 10 cm de diâmetro sem folhas e rebentações podem ser retirados da zona infetada, sem restrições de movimento para outras utilizações
[ No caso desse material lenhoso se destinar a venda ou auto consumo para transformação industrial, deve nos termos dos artigos 1.º, 2.º e 4.0 do Decreto-Lei n.º 174/88.

