
Perfil de Água Balnear

Nome Ilhéu de Vila Franca do Campo

Código de identificação PTAV7H

Ilha São Miguel

Concelho Vila Franca do Campo

Freguesia São Pedro (Vila Franca do Campo)

Região hidrográfica RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude 25,44339 O

Latitude 37,70576 N

Sistema de coordenadas WGS84

Ponto de amostragem da água balnear Zona balnear

Legenda Época Balnear 2021

Ponto de amostragem da água balnear 15jun-14out

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA  DA ÁGUA BALNEAR

Descrição 

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias Sem risco

Macroalgas Sem risco

Fitoplâncton Sem risco

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Inserido nas áreas protegidas de Gestão de Recursos da Caloura – Ilhéu de Vila Franca do Campo e de 

Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do Campo, devido aos seus valores geológicos, 

biológicos, histórico-culturaisl e paisagísticos. O ilhéu corresponde aos escombros de um antigo cone 

vulcânico submarino; a cratera, de forma circular e com cerca de 150 m de diâmetro, forma uma 

piscina natural com fundo de areia cuja cobertura varia com a maré. Acessível por transporte 

marítimo regular durante a época balnear, a partir do porto de Vila Franca do Campo. Temperatura 

média da água de banhos na época balnear 2018: 22,5ºC. A grande riqueza biológica do ilhéu passa 

pela diversidade faunística escondida no mar, como também pelo território de nidificação para 

algumas aves marinhas migratórias, como o cagarro e o garajau-comum.

Região Autónoma dos Açores



Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO 

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO  (duração inferior ou igual a 72 horas)

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO  

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Boa Boa Boa Boa Aceitável Boa Aceitável Boa Má

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional dos Assuntos do Mar Telefone: 292 202 400

E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima

Capitania do Porto de Ponta Delgada Telefone: 296 205 240

E-mail: capitania.pdelgada@amn.pt

Autoridade de saúde

Delegação de Saúde de Vila Franca do Campo Telefone: 296 205 260

E-mail: sres-dsvfc@azores.gov.pt

Autarquia

Município de Vila Franca do Campo Telefone: 296 539 100 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional dos Assuntos do Mar Data de elaboração do perfil abr/21

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet da Direção Regional dos Assuntos do Mar www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares

E-mail: geral@cmvfc.pt

No ano 2021 está em curso o programa que visa melhorar a qualidade da água balnear do Ilhéu de Vila Franca do 

Campo numa ação concertada, baseada no conhecimento e na sustentabilidade, entre a Direção Regional dos 

Assuntos do Mar, o Parque Natural da Ilha de São Miguel, a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, o Clube 

Naval de Vila Franca do Campo, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a Direção Regional das Pescas e a 

Delegação de Saúde de Vila Franca do Campo. Por forma a avaliar as causas que possam originar a contaminação, 

está a ser desenvolvida uma campanha de abril a dezembro que vai monitorizar não só a qualidade da água na 

cratera como também no exterior e ainda a população de gaivotas e dos seus hábitos, nas zonas de nidificação e 

de alimentação. Paralelamente, devem ser implementadas medidas para diminuir a contaminação fecal do 

ambiente e da água do mar, como sejam as relacionadas com a adequada gestão dos resíduos urbanos e das 

águas residuais, a higiene e limpeza dos espaços públicos, a diminuição da disponibilidade de alimento fácil para 

as gaivotas, a fiscalização do cumprimento de normas ambientais e a sensibilização da população para a adoção 

de boas práticas ambientais.

1 - Registo da ocorrência.

2 - Deteção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.

3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com 

causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca 

de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a 

autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.
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http://www.aguasbalneares.azores.gov.pt/

