
Classificação do 
Horário

Manhã Tarde Noite

Inverno 7h01 - 12h00 12h01 - 19h00 19h01 - 7h00
Verão 7h01 - 12h00 12h01 - 20h00 20h01 - 7h00

Taxa de picada

Taxa de Picada 2013: 67,6 %, 2014: 50,8 % e 2015: 42,9 % (p-value <0,05).

Declaração de criadouros Comentários

DSPAG-UTEIS AC-CV-MB-LA

14-08-2015

Nota: Foram excluídos 6 registos por incongruência na data de registo da declaração.

Nota: Categorias não são exclusivas

As declarações de avistamentos de mosquitos
são registadas maioritariamente no período da
tarde (46 %). O n.º de declarações no ano de
2014 (n=118) é inferior ao n.º do ano de 2013
(n=333) em -66 %. No ano de 2015, até à data,
apenas foram declarados 6 avistamentos. O
concelho do Funchal é o que reporta mais
avistamentos de mosquitos. Na globalidade os
avistamentos de mosquitos são reportados em
espaços interiores (69%) e no interior de casa
(55%) . Em espaços públicos é no exterior que se
declaram mais avistamentos (65%). Os tipos de
edifício com maior registo de n.º de avistamentos
de mosquitos são "Moradia" (31%) e
"Apartamento" (27%). A taxa de picada do
mosquito é de 63%, sendo que esta picada ocorre
maioritariamente no período da tarde (n=133).
Os tipos de criadouros mais reportados são
"Terreno Baldio " (33 %) e "Jardim Particular"
(29 %).

Declaração de avistamento de mosquitos por localização e respetivas características (Espaço e 
Tipo de Edifício)

PLATAFORMA: NÃO! MOSQUITO

Declaração de avistamentos de mosquitos de Março de 2013 a 7 de Agosto de 2015
Dashboard

Nota: Horário de Verão - Abril a Outubro
Horário de Inverno - Novembro a Março

N.º de declarações por concelho e freguesia, RAM, 2013-2015N.º de declarações por mês, RAM, 2013-2015
Declaração de avistamento de mosquitos no tempo e no espaço

N.º de declarações 2013: 333 
N.º de declarações 2014: 118 
N.º de declarações 2015: 7 
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