
VILA FERNANDO/VEIROS 

 
Código: PT020 
Alentejo: Elvas, Estremoz (Portalegre) 
Coordenadas geográficas: 38º55’N 07º23’W 
Área: 7.487 ha 
Altitudes: 250-470 m 
 
Critérios 
A1 (Tetrax tetrax, Otis tarda) 
B2 (Elanus caeruleus, Otis tarda, Burhinus oedicnemus) 
C1 (Tetrax tetrax, Otis tarda) 
C6 (Milvus milvus, Otis tarda, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra) 
 
Descrição do sítio 
Área de planície aberta, utilizada para agricultura cerealífera extensiva, com algumas manchas de 
montados de azinho. Esta área é utilizada sobretudo para agricultura e pastoreio, existindo somente 
algumas habitações dispersas. O sitío é constituido por duas áreas diferentes, a área de Vila 
Fernando e a área de Veiros, que distam cerca de 10 km. Parte deste sítio era designado no primeiro 
inventário IBA como ‘Planícies de Elvas’. 
 
Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Zonas artificiais (terra 
arada) 
 
Uso do solo: Agricultura, Silvicultura, Caça 
 
Importância ornitológica 
Área muito importante para a conservação de um conjunto de espécies com estatuto de 
conservação desfavorável, especialmente avifauna estepária. Área muito importante para a 
conservação da Abetarda Otis tarda. A nível nacional tem mais de 1% da população nidificante de 
Águia-caçadeira Circus pygargus, com 8 a 10 casais. Ambas as áreas, de Vila Fernando e de Veiros, 
são usadas pela mesma população de Abetarda. Está ainda refernciado o Cortiçol-de-barriga-preta 
Pterocles orientalis nesta IBA. 
 
Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 

Elanus caeruleus  Peneireiro-cinzento R 1994 6 6 A B2 

Milvus milvus  Milhafre-real R 2002 14i 14i A C6 

Tetrax tetrax  Sisão R 1996 80 100 A A1, C1 

Otis tarda  Abetarda R 1996 40 45 A A1, B2, C1, C6 

Burhinus oedicnemus  Alcaravão N 1994 15 20 A B2, C6 

Coracias garrulus  Rolieiro N 1996 comum - C6 

Melanocorypha calandra  Calhandra-real N 1996 abundante - C6 

 
Protecção legal 
Nacional: SIC proposta Caia (PTCON0030; Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 
de Agosto; 31.115 ha, inclui a IBA) 
Internacional: candidatura SIC Caia 
 
Conservação 
Não existe qualquer plano de ordenamento ou de gestão de conservação da natureza para o sítio 
Natura 2000. A intensificação agrícola e a reconversão da agricultura cerealífera extensiva em áreas 
florestadas constituem as principais ameaças, assim como o crescente tráfego nas estradas desta 
área, que são causa de perturbação para as aves nidificantes. 
 
Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (A), Florestação (B), Construção de barragens 
ou diques (B), Perturbação (U) 
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