
VESPA VELUTINA

A vespa velutina ou asiática pertence a uma espécie 
de vespa com recente expressão no Município da 
Amadora, mas que acarreta riscos para a saúde e 
bem-estar das populações, especialmente as mais 

vulneráveis.

Apesar de não existir ainda forma de as eliminar 
de�nitivamente, existem medidas de autoproteção 
que podem e devem ser tomadas pelos cidadãos.

Esta espécie em particular 
distingue-se das vespas pela 
sua dimensão superior (que 
pode chegar aos 3 centímetros 
de comprimento) e coloração. 

Os vespeiros, ou ninhos, apresentam 
uma coloração bege ou branca, de 
forma redonda ou em formato de pera, 
com dimensões que podem atingir       
os  80 centímetros de diâmetro.

A vespa velutina apresenta um corpo 
castanho-escuro ou preto, uma faixa 
abdominal, um segmento abdominal 

alaranjado e as extremidades                
das patas, de cor amarela.

Situam-se maioritariamente em 
árvores de altitude superior a 10 

metros e telhados ou fachadas de 
andares elevados de edifícios.

IDENTIFICAR AS VESPAS

IDENTIFICAR OS VESPEIROS



Em caso de reação alérgica muito grave, 
ligue imediatamente para o 112.

Serviço Municipal de Proteção Civil (21 436 90 15),                                     
Serviço Veterinário Municipal (21 492 84 12) 

Linha SOS Ambiente (808 200 520)

Se avistar vespas ou ninhos de vespa 
asiática, proceda à sua noti�cação 
através do portal STOPVespa em 
www.sosvespa.pt identi�cando o 
número de vespas observadas e (caso 
o aviste) a localização e dimensão 
aproximada do/s ninho/s.

Na presença de um ninho próximo à 
sua residência, mantenha as janelas  
e os estores fechados até ser 
con�rmada a remoção do ninho 
pelas autoridades competentes.

Mantenha a calma e proceda                  
à remoção do ferrão com uma           
pinça devidamente desinfetada.

Aplique gelo para reduzir o inchaço.

Se identi�car um ninho de vespa 
asiática, mantenha a distância 

do mesmo. Não o tente destruir 
ou dani�car. As vespas reagem 

agressivamente às ameaças 
exteriores.

Prossiga com a lavagem com água 
abundante (se possível, corrente)      

à temperatura ambiente.
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