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Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores

COMMA() DE POLITICA GERAL

INTRODUCAO

A Comissäo de Politica Geral reuniu na sede da Assembleia Legislativa da Regrao

Aut6noma dos Agores, na cidade da Horta, no dia 12 de Margo de 2009.

Da agenda da reunião constava a apreciagão, relato e parecer sobre o Projecto de

Resolucho no 15/2009 (Bloco de Esquerda), sobre medidas para o

exterminio, controlo e prevengão da infestagão de termitas na Região

Aut6noma dos Acores, nos termos do Despacho de Sua Exceléncia, o Presidente

da Assembleia legislativa da Regi'ao Aut6noma dos Acores.

o Projecto de Resolugâo n o 15/2009 deu entrada na Assembleia Legislativa da

Regiào Aut6noma dos Agores em 12 de Margo de 2009, tendo sido remetido

Comissao de Politica Geral para apreciagào, relato e emissäo de parecer ate ao dia

13 de Abril de 2009.

Foi requerida ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, nos termos e para os

efeitos do disposto no n o 4 do artigo 1250 do Regimento, prorrogagâo do prazo de

apreciagao ate 1 de Julho de 2009.

CAPITULO I
ENQUADRAMENTO WRIDICO

A iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda exerce-se ao abrigo

disposto da alinea d) do no 1 artigo 31° do Estatuto Politico Administrativo da

Regiao AutOnoma dos Acores e a sua apreciagão, relato e emissao de parecer

ocorre nos termos do disposto na alinea b) do artigo 42 0, do Regimento da

Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos Agores.

Nos termos do disposto na alinea ii) do no 1 do artigo 1 0 da Resolugao da

Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos Acores n o 3/2009/A, de 14 de

Janeiro de 2009, a matória objecto da iniciativa é da competencia da Comissâo de

Politica Geral.
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CAPiTULO II

APRESENTACAO DA INICIATIVA

o Deputado Josa Cascalho, proponente da iniciativa legislativa, participou na

reuniao, tendo apresentado o Projecto de Resolug& n o 15/2009. Sobre o assunto,

disse que a recomendaa de urn estudo visa tentar controlar a expansao das

tarmitas, chamando a atena para o deice  do desempenho politico no combate a

esta praga. Comunicou que este Projecto de Resolua foi elaborado corn base na

informaa cientifica disponivel na internet (www.sostermitas.angra.uac.ot).

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propOe que o Governo Regional se

empenhe na implementaa das medidas propostas, jã aventadas pelos cientistas,

a saber:

a) Criaa de urn Gabinete de Coordenag& e Gestão, a fim de garantir a

articulaa entre as diversas entidades e a gest& das tarefas de controlo e

exterminio da praga;

b) Financiamento de estudos de investigaa, para a monitorizaa da

extens& e propagag& da praga e promocao acas de formaa para

profissionais da construe& civil;

c) °lag& de programa de incentivos financeiros para aquisicao de insecticidas

eficazes e utilizaa de madeiras resistentes;

d) Regulamentaa e controlo da entrada e saida da praga, atravds de

madeiras e mercadorias, depOsito, comercializaa e aplicagao de madeiras

tratadas, bem como a alteraa da Portaria n o 32/2006.

o Deputado Abel Moreira, do Grupo Parlamentar do CDS/PP interveio, dizendo que

nä° tern havido consenso relativamente ao combate as termitas, ern particular

quanto aos melhores matodos de exterminagão da praga.

A Deputada Carla Bretão, do Grupo Parlamentar do PSD, interveio para informar

que este assunto tern sido aventado, por diversas vezes, pelos Deputados do PSD,

desde 2004, inclusivamente apresentando urn Projecto de Resolua, corn base na

informaa cientifica do Prof Paulo Borges, da Universidade dos Acores, na qual se

apontam uma sarie de solugOes para o combate a praga e medidas a tomar para

evitar a disseminaa das tarmitas a outras ilhas. Tratando-se de urn problema
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regional, he necessidade de ser criado urn Gabinete Coordenador que articule a

accao das diversas entidades pUblicas que trabalham no controlo e exterminio

desta praga.

0 Deputado, Jose San-Bento, do Grupo Parlamentar o PS, na sua intervencao,

alertou para a situagao grave que se viva na cidade de Ponta Delgada,

manifestando uma nota positiva quanto a atitude que as pessoas est& a assumir

face a esta praga.

No entendimento deste Deputado, em S. Miguel existe urn grande dinamismo do

sector privado, havendo, no entanto, a necessidade de se alterar a legislagao

regional em vigor, a fim de envolver mais os privados nas soluciies de combate

praga, opinando que as autarquias devem tambern apoiar os municipes corn verbas

especificas para controlo e exterminio das termitas.

0 Deputado Paulo Estevao, da Representagao Parlamentar o PPM, entende que este

Projecto de Resolugao é fundamental, designadamente quanto as medidas de

prevengäo indispenseveis, bem como quanto a divulgagao dos conhecimentos

cientificos.

CAPITULO III
DILIGENCIAS EFECTUADAS

Nesta reuniao, a Comissao deliberou efectuar as seguintes diligências:

- Audigão da Senhora Secreteria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social

- Audicao do Senhor do Secreterio Regional do Ambiente e do Mar

- Audicao da Senhora Presidente da Camara Municipal de Angra do Heroism°

- Audigão do Senhor Presidente da Camara Municipal da Horta

- Audicao do Senhor Presidente da Camara Municipal de Ponta Delgada

- Audicao por escrito dos Presidentes das outras Carnaras Municipais dos Acores

- Audicao do Gerente da Pest-Control

- Audicao do Gerente da Pestkil

- Audigão do Professor Paulo Borges

As audicOes tiveram lugar na Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos

Acores, na cidade da Horta, bem como nas suas Delegagaies em Angra do Heroismo

e Ponta Delgada.
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CAPiTULO IV
AuDa° DA SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO E DA

SOLIDARIEDADE SOCIAL

A Senhora Secreteria Regional informou a Comissao que reconhece que a legislagao

regional actual de apoio ao combate a praga das termitas é complexa e tern

impedindo que os muitos cidadaos se candidatem aos beneficios previstos na lei.

Por outro lado, apenas 100 casos de pedidos de apoio, formulados por particulares,

entraram no Laboraterio Regional de Engenharia Civil. Destes, apenas 10

particulares apresentaram candidatura ao sistema de apoio, dos quais 5 foram

apoiados e 2 desistiram.

Mais informou que importa reflectir acerca da diversidade da investigagao

academica produzida sobre o assunto, pois o Governo tern vindo a apoiar a

pesquisa cientifica, sendo necesserio passar agora para a parte prâtica e, bem

assim, a necessidade de se avaliar a aplicagao do diploma, que nä° se tern

mostrado apelativo para as pessoas corn problemas de termitas.

CAPiTULO V
AUDICAO DO SECRETARIO REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR

0 Secreted° Regional do Ambiente e do Mar informou que as competencias

determinantes, no controlo da praga, se encontravam no ambito da Secretaria

Regional da Habitagao e Assuntos Sociais. Enquanto especie invasora procura-se o

seu controlo ambiental.

Atendendo a que as termitas tern fraca capacidade de resistencia, as madeiras

contaminadas sac) consideradas como residuos especiais nao perigosos. Contudo, o

seu transporte para os aterros sanitarios sera acompanhado pela Secretaria

Regional do Ambiente e do Mar.

0 Projecto de Resolugao do BE nao est& no seu entender, especificamente

direccionado para a questao ambiental. Assim, nä° se encontrava preparado para
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analisar as medidas propostas para o combate a praga.

Ha uma preocupagao quanto ao licenciamento de pesticidas utilizadas nas casas de

moradia, dada trata-se de uma questa° de smide pUblica, cuja solugao pode ser

complicada, pelo que deve haver urn aprofundamento de estudos quanto

propagagao das espacies.

CAPITULO VI
AUDIO° DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ANGA

DO HEROISM°

A Presidente da Camara Municipal de Angra do Heroismo comegou por informar que

as Autarquias compete proceder as vistorias que sejam solicitadas pelos

proprietärios dos pródios. De Janeiro de 2005 e Abril de 2009, em Angra do

Heroismo, foram registadas 165 vistorias, as quais, ern 120 casos confirmaram a

infestagao de termitas e 45 foram negativos. Tais dados nâo reflectem a situagao

real, dado que muitos casos sac) direccionados para a Universidade dos Agores, sem

o conhecimento da Camara Municipal.

Informou que tecnicos da Autarquia participaram em acgOes de formagâo que

habilitaram a Edilidade a apoiar as candidaturas aos incentivos do Governo

Regional. No entanto chamou a atengão para a necessidades das autarquias de

Angra do Heroism°, Horta e Ponta Delgada estarem directamente representadas no

Grupo de Miss& e nä°, como ate agora, atraves a AMRAA.

A Camara Municipal de Angra do Heroismo financiou urn trabalho em parceria corn

a Universidade dos Acores, onde se procedeu ao levantamento da situagão, para se

conhecer a dimensao real do problema e se avangar com a monitorizagao e controle

da propagagâo das têrmitas.

Por outro lado, dado que, no entender do Prof. Paulo Borges, as camaras de

fumigagao devem ser colocadas de parte, devido a problemas de seguranga, a

Autarquia vai investir na aquisigao de camaras de frio, disponibilizando aos

municipes este servigo. Contudo, entende que devem surgir no mercado empresas

privadas para prestarem servigos com esta solugão.
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Vai apelar para que haja uma acgào concertada entre Autarquias e Governo

Regional, considerando que os apoios existentes se-0 insuficientes, pelo que importa

adoptar medidas mais abrangentes.

Apesar dos passos significativos que foram dados no conhecimento da propagag5o

desta praga, torna-se necessärio o envolvimento das Autarquias para urn

acompanhamento mais eficaz, designadamente nas vistorias corn base na geo-

referenciagão e na queima das madeiras nos aterros swifter-los.

CAPiTULO VII
AUDIO. ° DO VICE-PRESIDENTE DA CAMAFtA MUNICIPAL DE

PONTA DELGADA

0 Vice-Presidente iniciou a sua interveng5o dizendo que todas as vistorias levadas a

cabo pela Cknara Municipal de Ponta Delgada se realizaram em resultado da

solicitagão dos moradores, tendo-se registado, entre 2005 a 2009, 134 vistorias,

ern que 129 casos se mostraram positivos, ou sejam com infestagOes e apenas 5

casos foram negativos.

A area infestada em Ponta Delgada n5o se confina ao centro histOrico da cidade:

em mapa anexo, assinalam-se os diversos casos espalhados pela cidade,

abrangendo o perimetro entre o antigo hospital, ate a Calheta, passando por S.

Gongalo. 0 Vice-Presidente presume, mesmo, que a situag5o de infestagào seja

muito pior do que é oficialmente conhecido.

De acordo corn os resultados das diversas vistorias, as infestagOes nao se confinam

aos tectos, antes atingindo todo o tipo de madeira, sendo as asnas as primeiras a

serem contaminadas, o que potencialmente aumenta o risco de ruir.

Salientou, ainda, que os apoios disponiveis para ultrapassar a situagäo nao cobriam

o apoio a utilizagäo de betäo e ferro nas obras de reparag5o. No seu entender e dos

tecnicos da autarquia, estes materials de construgäo deveriam ser

preferencialmente usados, a fim de se prevenir a repetigSo da infestagào por

termitas.

Questionou o destino dado as madeiras contaminadas, nos casos em que nào

houve lugar a vistorias camarerias, pois muitas pessoas procediam a reparagão das
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suas moradias, nao havendo controlo quanto destino final deste tipo de residuos,

que sào depositados em aterros comuns.

O Deputado Antonio Pedro Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, interrogou o Vice-

Presidente quanto a necessidade, aquando da venda de casas, se obrigar a que

transaccao seja acompanhada de urn certificado de isengao de termitas, como se

exige corn a certificagão energatica, a semelhanga do se faz no Norte da America.

Tal procedimento, embora considerado como uma burocratizagao do processo, seria

mais um meio para controlar a praga.

0 Deputado Lizuarte Machado, do Grupo Parlamentar do PS, interveio para

questionar se deveria generalizar o uso do ferro, na construgao, por substituigao

das madeiras, como forma mais eficiente de combate a propagagao das termitas.

Por seu lado, o Deputado Manuel Herbert° Rosa, do Grupo Parlamentar disse que a

intervengão camarthria é muito relativa, pois nao possui urn levantamento para se

saber a verdadeira situagâo do alastramento da praga, pedindo que fosse

clarificada a razao de se considerar os subsidios governamentais insuficientes e

corn uma grande carga burocratica.

O Vice-Presidente da Camara referiu-se ao facto do ago leve possuir grande

durabilidade e ser cada vez mais utilizado nas construgaes em Ponta Delgada.

Considerou que esta é uma forma de combater as termitas. Por outro lado, nao se

atreveu a prayer a dimensao real da situagao. Defendeu a necessidade de se

proceder a urn levantamento exaustivo, a fim de se saber corn rigor qual a

extensào da praga. Apontou ainda a opiniao generalizada de que as candidaturas

aos apoios sac) muito burocréticas, levando a desistancia dos cidadaos.

CAPiTULO VIII
AucagAo DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DA HORTA

O Presidente da Camara Municipal da Horta iniciou a sua intervengao comunicando

que o problema das termitas preocupa grandemente a sua autarquia, apesar dos

poucos casos vistoriados. Dos 14 casos denunciados, 10 revelaram-se positivos

(corn infestagao) e encontram-se espalhados por toda a cidade, mormente em

edificios pUblicos, encontrando-se todos ales a ser intervencionados, corn

armadilhas, substituigão de madeiras ou mesmo obras de melhoramento.
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Na Horta existem termitas subterraneas, em madeiras secas ou ainda em madeira

verde, tendo havido cursos especializados para os tecnicos camarerios, tendo em

vista a ir acompanhando cada caso, a fim de se identificar a evolugao da praga,

registando-se que a situagao se encontra estacionäria.

Felizmente que os casos conhecidos nao alastraram para os vizinhos, tendo o

Municipio acompanhado todos os casos, prestando informagao e encaminhando os

cidadâos afectados na resolugao do problema.

O Presidente da Comissäo interveio para questionar se os 14 casos registados

foram apenas os denunciados pelos cidadaos e qual era a posigao camareria acerca

da medida do BE, no sentido de serem as autarquias a adquirir camaras de

fumigagão para mOvels, em detrimento dos privados, bem como qual seria a wain

pela qual os privados nä° recorrem aos apoios governamentais.

O Deputado Claudio Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, perguntou se a

autarquia fez algum acompanhamento ate ao destino final dos materials

contaminados. Acrescentou que, no seu entender, as Carnal-as Municipais e o

Governo Regional deveriam estabelecer parcerias, a fim de se avaliar mais

correctamente a dimensao do problema.

O Deputado lose San-Bento, do Grupo Parlamentar do PS, perguntou se das areas

detectadas, algum caso teria sido localizado fora da cidade. Sublinhou, ainda, a

reabilitagao urbana da cidade da Horta como umas das formas de combate as

termitas com a revitalizagäo do repovoamento do centro urbano, elogiando o

trabalho desenvolvido pela Camara Municipal da Horta, neste dominio.

O Presidente da Camara manifestou a sua discordancia quanto a proposta do BE de

fumigagao, por envolver produtos tOxicos. Por outro lado, manifestou a opinläo de

que devem ser empresas privadas a realizar esta actividade, com o incentivo

póblico.

A Edilidade tem acompanhado de perto os materials contaminados ate serem

queimados no aterro comum.

0 Presidente da Camara Municipal acrescentou, ainda, que as entidades pablicas

devem articular esforgos no combate as termitas, devendo as autarquias fazer

parte da solugao, acompanhando e fiscalizando os casos nos respectivos concelhos.
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As tarmitas surgem como urn problema individual que acaba por afectar os

agregados habitacionais vizinhos. A reabilitagao urbana e a reconstrugäo ocorrida

apOs o sismo, sac) factores que podem justificar o reduzido nirmero de casos

registados no Faial.

CAPITULO IX
AUDIO. ° DO GERENTE DA PEST-CONTROL

O Gerente da Pest-Control, Josê Serpa, comegou por dizer que a sua empresa

trabalha ha cerca de 6 anos na area das tarmitas, designadamente nas ilhas dos

Grupos Central e Oriental, informando que os apoios governamentais sao

praticamente inacessiveis.

Apontou que o problema das tarmitas reside essencialmente nos centros histOricos,

devido ao abandono das moradias e ao valor diminuto das rendas, pois a classe

media que neles habita, de faixa etaria elevada, nao se encontra minimamente

motivada para proceder aos trabalhos de restauro, devido a burocratizagão dos

sistemas de apoio e a incapacidade financeira dos particulares para investir nas

moradias.

Informou que o (wilco produto homologado é o Xylophene SOR40 que tern tido bons

resultados, o mesmo nao acontecendo corn o tratamento por fumigagao, atendendo

a que as moradias sao geminadas. Tal facto impede a sua utilizagao.

O Deputado Antonio Pedro Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, solicitou

esclarecimentos quanto ao nOrnero de casos tratados por aquela empresa e qual a

dimensao do problema em Angra e Ponta Delgada.

O Deputado Ricardo Cabral, do Grupo Parlamentar do PS, questionou o que é que

aquela empresa considerava urn born resultado da aplicagao do Xylophene SOR40 e

se é feito urn acompanhamento e avaliagao dos casos tratados.

O Deputado Abel Moreira, do Grupo Parlamentar do CDS/PP, por sua vez perguntou

qual era o custo módio de uma desinfestagao.

O Deputado Manuel Herberto Rosa, do Grupo Parlamentar do PS, interpelou o

Gerente da Pest-Control sobre as madeiras menos propicias a infestagao.
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0 Deputado Cleudio Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, inquiriu quanto ao

period() de tempo que os moradores deveriam estar fora das moradias, alp& o

tratamento das madeiras infectadas.

Clarificando as questiies levantadas, o Gerente da Pest-Control explicou que uma

aplicag5o eficaz poderà significar que o problema não serth detectado ate aos 9

anos.

Disse que a sua empresa já tratou entre 70 a 80 casos, sem contar corn as

situageies pontuais, sobretudo em Ponta Delgada e em Angra do Heroismo, onde na

mesma rua regista problemas diferentes, considerando, contudo, ser ao nivel de

cobertura das moradias, que reside a principal fonte de propagacäo da praga.

A sua empresa, apOs o tratamento, não procede de forma sisternthtica a avaliaciks

subsequentes.

Informou que o custo mêdio do tratamento eficaz de uma moradia muito infestada

pode atingir o valor mddlo de 5/6 mil euros, aplicando-se cada injeccão do produto

entre os 20 e 25 cm de distôncia e em 2/3 da profundidade.

As madeiras mais "apeteciveis" para as tármitas sao as mais consistentes, como o

eucalipto, sendo a criptomeria o tipo de madeira que menos sofre com infestaciies,

desaconselhando-se os meses de Junho e Julho para se proceder a desinfestagOes,

atendendo a que se trata do period() de enxameamento.

CAPITOL° X
AuDia° DO GERENTE DA PESTKIL

0 Gerente da Pestkil, Miguel Amaral, iniciou a sua abordagem ao problema,

informando que a actividade da empresa é limitada, visto que são poucos os

produtos homologados no mercado, tendo je procedido a variadissimos tratamentos

com bons resultados, no sentido de controlar a praga, dado que ela nunca poderà

ser erradicada definitivamente, presumindo que as termitas tenham vindo para os

Acores, provenientes dos Estados Unidos.

Considerou que a Regiäo deveria aprender corn a experiencia de outros 'Daises, em

que sac, verios os produtos homologados e que o tratamento preventivo por meio
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da fumigac5o nao tern resultados praticos favoraveis, se nao for complementado

corn outros produtos.

O Presidente da Comissäo solicitou a informagão quanto ao mimero de casos jã

tratados por aquela empresa e qual o tipo de interveng go, adiantando que o

nürnero de casas vistoriadas pelas Carnal-as Municipals era muito baixo.

Miguel Amaral informou que a sua empresa ja tratou cerca de 30 a 40 situagOes,

considerando que o custo do tratamento é muito elevado para as pessoas. Urn T3

corn tecto muito infestado podera custar entre os mil e dois mil euros.

Informou que entre 70% a 80% dos casos, a sua empresa nä° intervern, preferindo

aconselhar as pessoas a substituirem as madeiras, dado que o tratamento ;I go sera

eficaz.

Considera que a maioria das medidas propostas pelo BE sac) coerentes,

aconselhando que nas transaccOes imobilierias deveria haver uma certificagäo de

urn engenheiro civil, apOs vistoria a moradia.

O Deputado Claudio Lopes, perguntou se, nos casos intervencionados, aquela

empresa foi confrontada corn alguma vistoria camarthria, sugerindo qual o tipo de

tratamento aconselhavel.

Por seu lado, o Deputado Abel Moreira confrontou o Miguel Amaral corn o facto dos

ambientalistas criticarem os produtos utilizados.

O Deputado Ricardo Cabral, perguntou se tern havido bons resultados face aos

trabalhos de desinfestagão levados a cabo por aquela empresa e se voltaria a

construir a sua casa corn madeira.

Por sua vez, o Deputado Manuel Herberto Rosa questionou o Gerente da Pestkil se

considerava que seria razoavel haver legislagão obrigando ao tratamento previo na

venda de madeiras.

O Deputado Jose San-Bento pediu para ser informado ha quantos aos anos aquela

empresa esta a proceder a desinfestagão da praga e se tern havido evolugào nas

tecnicas de tratamento. Por outro lado, perguntou se ha falta de diagnOstico do

problema por alheamento das autarquias.
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Havendo da parte do Governo Regional uma grande disponibilidade para avangar

corn a investigag5o, os Agores deveriam criar urn "cluster tecnolOgico", tendo em

vista o desenvolvimento de tdcnicas de tratamento especificas, desafiando os

privados a i nteg rth-los.

0 Deputado Claudio Lopes fez urn reparo quanto a responsabilizagäo das autarquias

avangada pelo Deputado Josè San-Bento, entendendo que os municipios devem ser

parceiros e nunca criticados pela falta de avaliagäo e diagnOstico da situagào,

considerando importante a criagao de urn Gabinete Tacnico, corn o envolvimento de

todas as entidades, a fim de se proceder a uma avaliagâo do grau de infestagäo da

praga.

0 Gerente da Pestkil, respondeu as questOes dos Deputados, informando que a sua

empresa estä de "mãos atadas", devido a falta de homologagao de outros produtos,

tendo conhecimento que nalguns 'Daises se utilizam produtos menos tOxicos.

Considerou que a alternativa da fumigagäo é invievel, atendendo a que se teria de

desalojar muitas pessoas, num grande raio a volta das moradias infestadas.

No seu entender, näo havere nenhuma entidade que possa garantir que uma casa é

vendida sem tarmitas, apenas poderth existir um certificado de que como houve

lugar ao tratamento da praga. Dum modo geral, as intervengOes da sua empresa

ocorrem por iniciativa directa dos particulares, WS° resultando das vistorias

camarerias realizadas.

Explicou que as resultados dos tratamentos levados a cabo sâo bons e que ha

trabalhos de repicagem que perduram ate as 5 anos; outros, ao fim de urn ano,

voltam a registar a existéncia de termitas, adiantando que a madeira viva não

contamina as casas.

Aconselhou que nas construgOes novas se deveria utilizar madeiras mais

resistentes, nao resinosas e corn tratamento ern autoclave, que conseguem ser

indemnes ate aos 50/60 anos, alertando para o facto das serragOes nä° fazerem

tratamento preventivo, pois nào estâo preparadas para tratamento por autoclave.

Seria no seu entender razoavel existir legislagao obrigando o tratamento previo de

madeiras, pois seria uma forma de prevenir a disseminagao desta praga.

Considera que nâo existe urn histOrico da evolugão da disseminagão desta praga e
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entende que se nada for feito ela tendera a crescer, nâo concordando corn a

proposta do BE quanto a aquisigão pelas autarquias das camaras de expurgos,

porque seria uma forma das empresas desaparecerem do mercado.

CAPITULO XI
AUDIO0 DO PROFESSOR PAULO BORGES

No entender do Prof. Paulo Borges, da Universidade dos Agoras, o problema das

tarmitas na Região estarâ presente nas pr6ximas clacadas, parecendo estar a

despertar mais a atengOo das autoridades. Afirmou que existem dificuldades

resultantes de lacunas a nivel cientifico que, ainda não permitem prestar uma

informagão precisa aos decisores politicos.

0 trabalho que realizou incidiu apenas sobre Angra do Heroismo e refere-se ao ano

de 2004, sendo os 6Itimos dados referentes a 2006. Informou a Comissào que a

tacnica quimica não é garantida a 100%, havendo muitos riscos para quern a

aplica. Acrescentou que, infelizmente, a tacnica de fumigagão não se revelou como

a mais eficaz.

Adiantou que se podem tratar-se mOveis infectados corn frio, adiantando a

inexistencia, nos Agoras, de camaras frigorificas destinadas a esse fim.

Sublinhou, de modo impressivo que, na sua opiniao, se deveria avangar para uma

estratêgia p6blica de colocagäo de armadilhas em espagos p6blicos e nos edificios.

Corn esta estratagia, seria possivel combater ate 25% da populagOo e proceder a

urn controlo a longo prazo.

As tarmitas sac) organismos sociais corn urn comportamento complexo e muito bem

adaptado ao habitat urbano, e consequentemente muito dificeis de controlar e a

provocar grandes prejuizos em Angra do Heroismo, Ponta Delgada e Horta. No seu

entender, prevé-se que nas prOximas dacadas o seu impacto seja ainda major

nessas mesmas ilhas e possam igualmente ocorrer noutras partes do arquipêlago.

0 Governo Regional dos Acores para combater este problema tern executado uma

sada de acgOes, como sejam a criagão de legislagäo especifica para apoio

substituigão de estruturas e acabamentos ern madeira prê-tratadas nas habitagOes,
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promoveu a forma*, de tecnicos das Camaras Municipais no processo de
diagnOstico e identificagao das especies e apoiou 3 projectos de investigagao, em

colaboragao corn investigadores Canadianos e Americanos.

Neste momento temos jth equipas das Camaras Municipais que visitam as

habitagees e confirmam a presenga de tèrmitas.

A Camara Municipal de Angra do Heroismo financiou urn Projecto de investigagão

em 2004, realizado pela Universidade dos Acores, a partir do qual se passou a
conhecer a real dimensao do problema nos Acores.

Adiantou que a têrmita subterranea esti limitada a ilha do Falai e que é possivel a

sua erradicagao, necessitando para tal de urn investimento que poderth rondar os
400 a 500 000 Euros.

Alertou para o facto de todos os tipos de madeira serem susceptiveis de serem
atacados pela tármita de madeira seca, tudo levando a crer que o pinho resinoso
resiste mais tempo.

Referiu-se que existem no mercado o Xylophene e o Wocosen que sac) produtos

eficazes se bem aplicados na erradicagão do problema.

Afastou a hipOtese de utilizagao de fumigagäo nos Acores, devido a problemas de

seguranga.

Considerou que as medidas do Governo Regional e das Camaras Municipals, tal

como a investigagâo cientificas sac) insuficientes, devendo ser alargada a formagao
a tacnicos das Secretarias Regionais nas areas da Habitagão, do Ambiente e da

Agricultura, bem como aos Têcnicos das Alfandegas, Proflssionais de Carpintaria,
Pintores, Eng. de Construgao Civil, etc.

0 Prof. Paulo Borges sintetizou o actual estado do problema nos Acores, do
seguinte modo: i) desconhecimento por parte dos cidadaos em como lidar corn o
combate domestico as tèrmitas; ii) inexisténcia de medidas prâticas para combater
a praga; inexisténcia duma politica adequada para os residuos sOlidos infectados
por têrmitas.

Prop& que seja identificada a extensao da praga no arquipdlago, de forma a propor
estratagias de controlo a curto, mèclio e longo prazo a escala do arquipêlago,
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entendendo como medida importante ser reservado nos aterros sanitarios areas

para a destruigao de madeiras, pals é fundamental que qualquer madeira infestada

que seja substituida numa habitagao tenha coma destino um espago adequado nos

aterros municipals onde possa ser destruida.

As tarmitas adultas na madeira seca na altura dos enxames entre Maio e Agosto de

cada ano podem ser eliminadas, atravas da distribuigao de armadilhas de baixo

custo cam cola e lampadas.

Considerou, por fim, coma importante e urgente a criagäo de uma equipa de

trabalho num departamento do governo regional para lidar cam esta praga a medic)

e longo prazo.

Deputado Jose Cascalho do BE interveio para perguntar se Grupo de Missao referido

corresponde ao Grupo de Coordenagao e Gestao e se o trabalho sera publicitado.

Par outro lado inquiriu o que fazer para termos a nogao da real situagao da praga

nos Acores, coma informar a populagao sobre a forma coma deve actuar e se a

praga 4 geral.

0 Deputado foi esclarecido que 0 Deputado foi esclarecido que este grupo é ainda o

Grupo Consultivo e que portant° tem apenas a fungao de aconselhamento e que

reuniu vthrias vezes em 2004, tendo produzido urn documento pUblico, disponivel

no portal WWW.SOSterMitaS.allgra.UaC.Dt. Reuniu em Abril deste ano uma

segunda vez, mas as pessoas que estavam presentes nesse grupo já nao eram as

mesmas que estavam presentes em 2004. Acrescentou, ainda que a Camara

Municipal de Angra recebeu uma proposta de modelo de armadilhas, para ser

implementado este Vera°, mas nunca respondeu.

A Universidade dos Acores apresentou ao Secretario Regional do Ambiente e do Mar

urn projecto de trabalho a realizar nos prOximos dais anos, para a realizagão de

vistorias sistemâticas a edificio e sua geo-referenciagao, corn levantamento

estatistico, com um custo estimado de € 150.000,00. A Universidade dos Acores

aguarda uma resposta governamental a sua proposta.

Em resposta ao Deputado Josa Cascalho sabre o que entendia ser uma npraga

geral", referiu que no modelo realizado cam base nos dados climataricos recolhidos

de todo o mundo e comparando-as cam as Agoras, foi possivel concluir que a praga
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podia expandir-se por todas as ilhas e por todos os lugares onde existem

aglomerados populacionais.

Disse, ainda, que daqui a urn tempo havere uma culpabilizacão generalizada por

auséncia de decisào politica para evitar o alastramento praga.

o Deputado Lizuarte Machado interveio para perguntar se o resultado final é

idéntico corn a utilizacgo da tecnica do frio ou da fumigagào.

O Prof. Paulo Borges informou que a desvantagem do frio é a eventual danificagäo

dos mOveis por nao reagirem bem ao frio e que se trata de uma estrutura cara.

Esta é uma solugao mais lenta, embora mais amiga do ambiente. A tecnica da

fumigagäo é mais repida, muito embora envolva maiores riscos ambientais, pois

recorre ao uso de quimicos.

o Deputado Jose San-Bento interveio para afirmar que o Governo Regional tern tido

grande abertura para abordar este problema e que cidadéos devem ser agentes

activos. 0 Governo este a preparar legislacão para adoptar soluglies para este

problema, incentivando os privados a participarem no processo.

Considera que neo entende porque razão, designadamente a Cernara Municipal de

Ponta Delgada, nâo procede a inspeccees a areas circundantes quando detectadas

termitas, empurrando o problema para o Governo.

O Prof. Paulo Borges respondeu afirmando que a Camara Municipal de Angra so foi

prO-activa apenas em 2004, clarificando que o Governo Regional tambern nao tern

sido prO-activo. 56 neste momento se comega a assistir a prO-actividade das

entidades, havendo necessidade de haver urn pacto politico entre o Governo, as

Cernaras Municipais, empresas e populace-cp.

De acordo com a investigagào realizada, as termitas se expandem entre os 100 e

os 150m de altitude, sobretudo na vertente sul das ilhas. A Universidade ire testar,

na prOxima semana, a tecnica da temperatura no combate as termitas em edificios,

a qual pressuplie a existéncia de equipamento apropriado para elevagão da

temperatura, ern casa divisào, a temperaturas de cerca de 50 graus centigrados.

o Deputado Jose Cascalho pediu a palavra para dizer que ficara incomodado corn a

comparacao feita quanto as Cernaras Municipais mais prO-activas, lamentando a

sua utilizagäo politica desta forma.
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Em resposta, o Presidente da Comissäo referiu que os Deputados säo politicos e

que todas as questOes säo apreciadas politicamente na Comissäo e na Assembleia

Legislativa. 0 projecto de Resolugão do BE é uma iniciativa politica, a qual tern uma

leitura politica, desde quanto as opgaes que faz a propOsito da expressâo da

dimensào palica no combate as tarmitas.

O Deputado Josè San-Bento, em resposta ao Deputado Josa Cascalho, afirmou que

aquele Deputado deveria vir mais vezes a esta Comissão e que o seu registo

pessoal é de tratar todos os assuntos corn respeito, tendo-se limitado a fazer urn

enquadramento programatico sobre as perspectivas que o seu Partido tern sobre os

assuntos.

O Deputado Paulo Estévào pediu a palavra para dizer que reconhece que as

autarquias näo fazem o necessario, mas que nào houve, no seu entender, uma

politizagào no tratamento deste assunto, sintetizando a intervengäo do Prof. Paulo

Borges ern trés niveis, a saber: i) dimensâo do problema; ii) levantamento de

eventuais solugOes eficazes; iii) aplicagäo das medidas propostas no terreno.

O Deputado Claudia Lopes interveio no debate, dizendo que, nesta Comissão, como

noutras, se faz trabalho politico, rrao havendo lugar a hierarquizagào da imporrancia

dos assuntos.

CAPiTULO X
APRECIA00 NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE

O Projecto de Resoluck) do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na defesa da

seguranga dos cidadOos e cidadäs, do patrimOnio cultural e arquitectOnico da

Região AutOnoma dos Acores, pretende recomendar ao Governo Regional medidas

para o exterminio, controlo e preveng8o da infestagio de tèrmitas na

Região Autimoma dos Acores.

CAPiTULO XI
SiNTESE DAS POSICE5ES DOS DEPUTADOS

O Grupo Parlamentar do PS vota contra o Projecto, enquanto as Grupos

Parlamentares do PSD, do CDS/PP e a Representagâo Parlamentar do PPM se
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abstem, reservando a sua posicao para Plenärio.

CAPITULO XII
CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciagào efectuada, na generalidade e na especialidade, a Comissào
de Politica Geral, por maioria, dá parecer desfavorthvel ao Projecto de Resolugao no
15/2009.

Em consequencia, o Projecto de Resolucio n o 15/2009 esti em condigees
de ser agendado para debate e votacio em Plenario.

Angra do Heroismo, 26 de Junho de 2009

0 Relator

Antinio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade

0 Presidente

?is\ dr
Pedro Gomes
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42101111D

A
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SUA REFERENCIA	 SUA COMUNICACAO	 NOSSA REFERENCIA
2565	 5/2380/2009

2005/2009	 8/4979/2009 

DATA
05/06/2009

ASSUNTO: PROJECTO DE RESOLKAO N. 15/2009 - "MEDIDAS PARA 0 EXTERMINIO,
CONTROLO E PREVEKAO DA INFEST/00 DE TÉRMITAS NA REGIAO
AUT6NOMA DOS ACORES"

Para cumprimento do despacho, datodo de 30 de Maio de 2009, do Vereadora ern regime de

nao permanencio, no uso dos competencias delegadas pelo Despacho n.° 1/197/2009, de 22 de

Janeiro, publicado no Jornal Oficiol, Aviso n.° 33/2009, de 11 de Fever°fro, incumbe-me

informar V. Ex.°, que, no area do nosso Municipio, nao temos conhecimento de quaisquer cows

relativos a edifkios infestados pelas termites.

Mais se informa, que nunca foi efectuada qualquer vistoria por parte dos nossos servicos tecnicos

no ambito desta materia, dodo o total desconhecimento desta praga no nosso concelho.0
1 Corn os melhores cumprimentos.

0 Coordenador Titcnic

Rui anuel • Silva Azevedo
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Carla Machado

De:	 Bella Tavares
Envlado:	 quarta-feira, 3 de Junho de 2009 10:21
Para:	 arquivo
Assunto: FW: PROJECTO DE RESOLUCAO N.° 15/2009
importencia: Alta
Anexos:	 image001.png

Da: Pedro Gornes
Envlada: quarta-feira, 3 de Junho de 2009 10:14
Para: Berta Tavares
Assunto: FW: PROJECT° DE RESOLUa0 N.° 15/2009

Berta

Para dar entrada.

CumprImentos

Pedro Gomes

De: Duarte Pimento! [mallto:dp@cmvfc.pt ]
Enviada: ter 6/2/2009 16:50
Pars: Pedro Gomes
Assunto: PROJECT° DE RESOLUCAO N.° 15/2009

Exrno. Senhor,

Corn referenda ao assunto em eplgrafe, a quo se reporta o ottcio ALRA/CPG corn a ref. 2558, de 26.05.09,
encerrega-me o Presidents da Camara Municipal de Vila Franca do campo de comunicar a V.Exa que apes
leitura do document° em aprego, nada temos a opor ao mesmo, considerando-o como urn element° fundamental
no combate aquele tipo de prage.

Mais se infomia quo Oro temos conhecimento de qualquer relato da existencia de ediffcios afectados por termites
no Concelho.

Corn os melhores cumprimentos,

CamauLtitunigimislall.ahmordartamps
sowasnetaat

Duarte Pimentel
Chafe da Div. Administrative e Operacional
Telt - 298 539 100
Fax - 298 539 1051109
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Camara Municipal da Horta - Gestao Documental

Documento
Referenda do Documento

	 Data do Documento

Assunto
Termitas no Concelho da Horta - Audigao pela comissào de politica geral da Assembleia Legislafiva Regional

Tipo de Documento	 Livro de Registo
Informacao (I) 	 Informacao Interne

Data de Entrada	 Data do Registo
2009-05-26	 2009-05-25

Niimero de Informaceo Interna	 Classificador/Processo
I/1839/2009

Movimentos
Data	 Utilizador Departamento Destinatario Despacho 	 Conhecimento

Relafivamente ao assunto em questa° inform° quo,
neste memento o munlcipe dingo-se a camera
solicitando a deslocacao do tact° ao local, de
forma a recolher exemplares, quo sao enviados

2009-05-	 para o Dr. Paulo Borges , especialista nas tennitasAndreia	 Presidente da29	 dos Acores, em Angra do Heroism°, e 	 SecretarioSilva	 Camara10:08:49 S	 postedorrnente informa-se o munIcipe. Ate a data
form contabilizados 14 casos, dos quais 10
confinnaram se serem fermi/as. Esta sItuacao ate a
data apenas foi verificada nas 3 freguesias da
cidade. Planta segue em suporte de papal.

2009-05- Cidalia29

	

	 Andreia Silva
Silveira08:42:00
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Freguesia	 Vistorias	 c/termitas Mei-mites

Conceicao	 29	 20	 9
Santa Luzia	 28	 23	 5
sao Pedro	 52	 43	 9
Se	 41	 31	 10
sao Bartolomeu	 2	 2
Riberinha	 2	 2
Raminho	 1	 1
sao Bento	 2	 1	 1
sao Mateus	 2	 1	 1
sao Sebastiäo	 1	 1
Terra cha	 2	 2
Serreta	 1	 1
Porto Judeu	 1	 1
Posto Santo	 1	 1
TOTAL	 165	 120	 45

72,70% 27,30%

Vistorias efectuadas pelos tecnicos da CMAH entre Janeiro de 2005 e Abril de 2009
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