ILHÉU DA VILA
Código: PT068 (antiga QQ014)
Açores: Vila do Porto
Coordenadas geográficas: 36º56’N 25º10’W
Área: 8 ha
Altitudes: 0-52 m
Critérios
A4i (Sterna dougallii)
A4ii (Oceanodroma castro)
B1i (Sterna dougallii)
B1ii (Puffinus assimilis, Oceanodroma castro)
B2 (Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro, Sterna dougallii)
C2 (Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro, Sterna dougallii, Sterna hirundo)
C6 (Bulweria bulwerii, Oceanodroma castro, Sterna dougallii, Sterna hirundo)
Descrição do sítio
O Ilhéu da Vila é um ilhéu rochoso de basalto, com acentuados declives e falésias. No seu topo e
nas falésias a rocha é coberta por solo, que alberga plantas anuais características das comunidades
costeiras dos Açores e de entre as quais se destacam as espécies Lotus azoricus, Myosotis maritima e
Spergularia azorica. O ilhéu é desabitado, sendo no entanto visitado regularmente por pescadores e
ocasionalmente pelos turistas. O ilhéu foi usado para criar gado até 1993. No primeiro inventário
das IBAs este sítio incluía a costa adjacente, mas presentemente este sector não suporta números de
aves que justifiquem a classificação de acordo com os critérios revistos.
Habitats: Prados, áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas com cascalho)
Uso do solo: Conservação da natureza e investigação, Turismo/recreio
Importância ornitológica
Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas, reunindo todas as espécies que
nidificam regularmente nos Açores, excepto Fura-bucho do Atlântico Puffinus puffinus. É o único
local conhecido de nidificação de Alma-negra Bulweria bulwerii nos Açores, embora existam registos
de ocorrência desta espécie noutras zonas. A mesma situação ocorre com a Gaivina-de-dorso-preto
Sterna fuscata, constituindo, juntamente com as Selvagens, no Arquipélago da Madeira, os únicos
locais conhecidos de nidificação da espécie na Europa. Em alguns anos, nidificou também neste
ilhéu a maior colónia de Gaivina-comum Sterna hirundo dos Açores.
Espécie
Bulweria bulwerii Alma-negra
Puffinus assimilis Pintainho
Oceanodroma castro Roquinho
Sterna dougallii Gaivina-rosada
Sterna hirundo Gaivina
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B2, C6
B1ii, B2, C2
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Protecção legal
Nacional: nenhuma
Internacional: ZPE Ilhéu da Vila e Costa Adjacente
Conservação
As cabras foram erradicadas do ilhéu em 1993. Os juvenis e adultos de Cagarra Calonectris diomedea
são regularmente capturados pelos pescadores. No Ilhéu da Vila têm sido conduzidos estudos sobre
a ecologia de aves marinhas, e encontra-se em fase de finalização um plano de gestão para a ZPE
Ilhéu da Vila e Costa Adjacente. A ausência de diploma legal das ZPE por diploma legal

nacional/regional diminui a eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância
existente.
Ameaças: Perturbação das aves (A), turismo/recreio (B)
Referências
Del Nevo et al. (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro et al. (1998, 1999, inédito), Pereira et al.
(2000), Rodrigues & Nunes (2002)

