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1. Εισαγωγή 
 
Η Πορτογαλία διαθέτει μια μεγάλη αποκλειστική οικονομική ζώνη, αν και το μικρό μέγεθος της 
υφαλοκρηπίδας της περιορίζει την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους. Τα αλιεύματα 
μειώνονται σταδιακά και εκείνα της ηπειρωτικής χώρας προέρχονται σε ποσοστό 70% από τρία 
είδη (σαρδέλα με 48%, κολιό με 12% και σαυρίδι με 11%). Η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας 
αναπτύσσεται διαρκώς, παρότι πολλές εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια παραμένουν 
ανενεργές.  
 
Η συμμετοχή της αλιευτικής δραστηριότητας στο ΑΕγχΠ είναι μικρότερη του 1%. Ωστόσο, τα 
αλιευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 14% του ποσού που δαπανούν οι καταναλωτές για 
διατροφικά προϊόντα, η δε αλιεία προσφέρει το 23% των καταναλισκόμενων ζωικών 
πρωτεϊνών. Η Πορτογαλία έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθύων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 650 000 τόνους, αλλά η 
παραγωγή δεν υπερβαίνει τους 175 000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος των εκφορτώσεων 
αποτελείται από σαρδέλα, κολιό και σαυρίδι, τα οποία αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 37%, 
9% και 8% του συνολικού όγκου και το 13%, 1% και 8% της αξίας των εκφορτώσεων. Τα 
μαλάκια αντιπροσωπεύουν το 12% του όγκου των εκφορτώσεων και το 22% της αξίας τους. Τα 
οστρακοειδή μετά βίας υπερβαίνουν το 0,5% του όγκου των εκφορτώσεων, αλλά 
αντιπροσωπεύουν το 5% της αξίας τους. Περίπου το 15% των αλιευμάτων προέρχονται από 
αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα τρίτων χωρών. Το 2004, η συνολική παραγωγή της 
υδατοκαλλιέργειας στην Πορτογαλία ανήλθε σε 6 700 τόνους, με έμφαση κυρίως σε έξι είδη:το 
κυδώνι, το λυθρίνι, το λαβράκι, την πέστροφα, τα στρείδια και τα μύδια. 
 
Ο πορτογαλικός αλιευτικός στόλος αριθμεί περί τα 10 000 σκάφη και αποτελείται κυρίως από 
σκάφη μικρών διαστάσεων και ορισμένης ηλικίας. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου είναι 
απαρχαιωμένο από τεχνική άποψη και δυσκολεύεται να αντλήσει κέρδη από την αλιευτική 
δραστηριότητα, δεδομένων των περιορισμένων πόρων και των υψηλών τιμών των καυσίμων. 
 
Στην αλιεία απασχολούνται άμεσα περίπου 20 000 εργαζόμενοι, αλλά ο αριθμός αυτός βαίνει 
μειούμενος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, στην Πορτογαλία, ο κλάδος της 
αλιείας απασχολεί το 0,6% του ενεργού πληθυσμού. Η αλιευτική δραστηριότητα 
επικεντρώνεται σε μικρές παράκτιες κοινότητες, όπου διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
οικονομικό ρόλο. Από τις τριάντα περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται 
περισσότερο από την αλιεία, δύο (η Algarve και οι Αζόρες) βρίσκονται στην Πορτογαλία. 
Ωστόσο, η εξάρτηση από την αλιεία σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερη σε ορισμένα 
χωριά. Στη μεταποιητική βιομηχανία και στην υδατοκαλλιέργεια απασχολούνται συνολικά 
περίπου 13 000 εργαζόμενοι. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της πορτογαλικής βιομηχανίας μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 
αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν κυρίως γυναίκες. Ο 
κλάδος της κονσερβοποιίας απασχολεί το 40% του εργατικού δυναμικού και αντιπροσωπεύει το 
30% του όγκου των μεταποιούμενων προϊόντων και το 25% της αξίας τους. Η παρασκευή 
αποξηραμένου βακαλάου αντιπροσωπεύει το 46% του όγκου των μεταποιούμενων προϊόντων 
και το 55% της αξίας τους· με τη δραστηριότητα αυτή απασχολείται δε το 22% του εργατικού 
δυναμικού.  
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2. Γεωγραφικό πλαίσιο  
 
Η Πορτογαλία διαιρείται σε 18 διοικητικές περιφέρειες (Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo 
Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Λισαβόνα, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, 
Viana do Castelo, Vila Real και Viseu) και σε δύο αυτόνομες περιφέρειες (Αζόρες και 
Μαδέρα). Στην ηπειρωτική χώρα υπάρχουν 5 περιφέρειες NUTS 2: ο Βορράς, το Κέντρο, η 
Λισαβόνα και η κοιλάδα του Τάγου, η Alentejo και η Algarve. 
 
Η πορτογαλική ακτογραμμή εκτείνεται σε 1 793 χιλιόμετρα. Τα εγχώρια ύδατα εκτείνονται στα 
12 ναυτικά μίλια, με μια συνορεύουσα ζώνη 24 ναυτικών μιλίων και μια αποκλειστική 
οικονομική ζώνη 200 ναυτικών μιλίων. Η υφαλοκρηπίδα έχει βάθος 200 μέτρα, έως το βάθος 
εκμετάλλευσης, και καταλαμβάνει έκταση 28 150 τετρ. χλμ, εκ των οποίων τα 22 700 τετρ. χλμ 
αντιστοιχούν στην ηπειρωτική χώρα.  
 
Στον νότο, ο κόλπος του Cadix αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ του Ατλαντικού και της 
Μεσογείου και μεταξύ της ιβηρικής χερσονήσου και των αφρικανικών ακτών. Η τοπογραφική 
ποικιλομορφία και το μεγάλο φάσμα των υποστρωμάτων δημιουργούν μια μεγάλη ποικιλία 
παράκτιων οικοτόπων. Η υφαλοκρηπίδα είναι πολύ μικρή, κυρίως στην Alentejo, γεγονός που 
περιορίζει τους αλιευτικούς πόρους και δυσχεραίνει την πρόσβαση σε αυτούς. Το ανάγλυφο του 
θαλάσσιου βυθού είναι απότομο, γεγονός που καθιστά τη χρήση τρατών βυθού ιδιαίτερα 
δύσκολη και περιορίζει τη χρήση άλλων εργαλείων από τον στόλο αλιείας μικρής κλίμακας. Για 
τον λόγο αυτόν, η πορτογαλική αλιεία εξαρτιόταν πάντα από αλιευτικούς πόρους 
προερχόμενους από ύδατα εκτός της επικράτειάς της.  
 
Υπάρχουν πολλές υποθαλάσσιες κοιλάδες, ιδίως στον νότο της πορτογαλικής ακτογραμμής. Οι 
κοιλάδες αυτές επιτρέπουν στα ιζήματα που προέρχονται από την ηπειρωτική χώρα να 
μεταφέρονται προς τις ωκεάνιες λεκάνες, όπου συσσωρεύονται και δημιουργούν έναν ιδανικό 
οικότοπο για είδη όπως η καραβίδα. Η κοιλάδα της Nazaré αποτελεί σύνορο μεταξύ ζωνών 
διαφορετικής σύνθεσης όσον αφορά την πανίδα, αλλά όχι διαχωριστική γραμμή για τους 
πληθυσμούς.  
 
Στα ύδατα της χερσονήσου υπάρχουν αβυσσαίες πεδιάδες, όπως αυτή του Τάγου, και όρη, όπως 
το Ashton, δυτικά της Λισαβόνας. Στα νοτιοδυτικά του San Vicente, παρατηρείται μια 
συγκέντρωση υποθαλάσσιων ορέων, όπως το Gorringe, το Ormonde, το Gettysbug, το Ampere, 
το Horseshoe και το Coral Patch. 
 
Τόσο στα αρχιπελάγη των Αζορών και της Μαδέρας όσο και στα ύδατα της χερσονήσου, η 
Πορτογαλία διαθέτει πολλά υποθαλάσσια όρη, ορισμένα εκ των οποίων φτάνουν τα 4 000 
μέτρα βάθους. Οι γεωλογικοί αυτοί σχηματισμοί φιλοξενούν μια μεγάλη βιοποικιλότητα.  
 
Το αρχιπέλαγος των Αζορών βρίσκεται στη μεσοατλαντική ράχη. Υπάρχουν, έτσι, 
υποθαλάσσια όρη, υδροθερμικές πηγές, ζώνες ρηγμάτων και κοραλλιογενείς ύφαλοι σε μεγάλα 
βάθη. Επίσης, υπάρχουν κοντά στο αρχιπέλαγος αυτό ορισμένα υποθαλάσσια όρη 
ηφαιστειογενούς προέλευσης, όπως τα πρανή της Πριγκίπισσας Αλίκης και του Dom João 
Castro και το όρος Sedlo. Στη Μαδέρα, αξίζει να αναφερθούν τα υποθαλάσσια όρη της Seine 
και τα πρανή του Μονόκερω, του Λέοντος και του Δράκου.  
 
Η πορτογαλική ηπειρωτική ακτή κυριαρχείται από το ρεύμα του Κόλπου, το οποίο προκαλεί 
σημαντικά φαινόμενα ανάδυσης βαθέων υδάτων στο βόρειο μέρος. Η ωκεάνια κυκλοφορία στη 
δυτική ακτή της ιβηρικής χερσονήσου χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο σύστημα εποχιακών 
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ρευμάτων. Από το καλοκαίρι έως τον χειμώνα, παρατηρείται μια αντιστροφή της κυκλοφορίας 
μεταξύ του πετρώδους πρανούς και του εξωτερικού τμήματος της υφαλοκρηπίδας. Η πτώση της 
αλατότητας των ανώτερων στρωμάτων που προκαλούν τα εκβάλλοντα ποτάμια ύδατα αποτελεί 
ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό. Τα ενδιάμεσα στρώματα κυριαρχούνται από μια ροή 
μεσογειακών υδάτων που παραπλέει τη νοτιοδυτική ακτή της ιβηρικής χερσονήσου με 
κατεύθυνση τον Βόρειο Πόλο.  
 
Την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα επιφανειακά ρεύματα κατευθύνονται προς τον νότο κατά 
μήκος της ακτογραμμής. Τα ρεύματα αυτά και οι κυρίαρχοι άνεμοι προς τον ισημερινό 
δημιουργούν σημαντικά ανοδικά ρεύματα μεταξύ της κοιλάδας της Nazaré και του 
βορειοδυτικού τμήματος της ιβηρικής χερσονήσου. Τα ανοδικά αυτά ρεύματα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάδυση θρεπτικών συστατικών και επηρεάζουν τη θερμική διαστρωμάτωση, 
γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη σημαντικής βιολογικής παραγωγής και τη συγκέντρωση των 
οργανισμών που τρέφονται με ζωοπλαγκτόν στα όρια της υφαλοκρηπίδας. Το φθινόπωρο, τα 
ανοδικά ρεύματα παύουν και σχηματίζεται ένα ρεύμα με κατεύθυνση τον Βόρειο Πόλο που 
διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Στη Μαδέρα, η ωκεάνια κυκλοφορία κυριαρχείται 
από το ρεύμα του Κόλπου. Οι δε Αζόρες βρίσκονται υπό την επιρροή του ανταρκτικού 
ρεύματος και του ρεύματος του Κόλπου. 
 
3. Απασχόληση 
 

Στον κλάδο της αλιείας 
απασχολούνται συνολικά 
περισσότεροι από 33 000 
εργαζόμενοι, δηλαδή το 
0,06% του συνόλου του 
ενεργού πληθυσμού. 
Παρότι η αλιεία 
αντιπροσωπεύει το 62% 
των θέσεων εργασίας του 
τομέα σε εθνικό επίπεδο, 
υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών. Η αλιεία 
αντιπροσωπεύει, έτσι, 
ποσοστό 71-76% των 
θέσεων εργασίας του 
κλάδου της αλιείας στη 

Μαδέρα, στην περιφέρεια του Κέντρου, στην περιφέρεια της Λισαβόνας, στην περιφέρεια του 
Βορρά και στις Αζόρες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Algarve και στην Alentejo είναι 37% 
και 42%. Στην Algarve, στην υδατοκαλλιέργεια απασχολούνται 60% περισσότεροι εργαζόμενοι 
από ό,τι στην αλιεία, ενώ, στην Alentejo, η μεταποιητική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου 
το ήμισυ των θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας.  

 
Πορτογαλία, % των άμεσων θέσεων 

εργασίας 

Αλιεία  62 %
Μεταποίηση  

19 % 

Υδατοκαλλιέργεια  
19 % 

 
Το 94% των θέσεων απασχόλησης στην υδατοκαλλιέργεια είναι συγκεντρωμένο στην Algarve. 
Οι θέσεις απασχόλησης στη μεταποιητική βιομηχανία είναι πολύ πιο διασκορπισμένες στις 
διάφορες περιφέρειες. Το 30% των θέσεων είναι συγκεντρωμένο στον Βορρά, το 22% στο 
Κέντρο, το 16% στις Αζόρες και το 15% στην Alentejo. 
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Από το 1998 έως το 2003, η απασχόληση στο σύνολο του κλάδου της αλιείας στην Πορτογαλία 
περιορίστηκε κατά 26%. Ενώ η απασχόληση στην υδατοκαλλιέργεια αυξήθηκε κατά 1% την 
περίοδο εκείνη, στη μεταποιητική βιομηχανία μειώθηκε κατά 3% και στις αλιευτικές 
δραστηριότητες κατά 36%. Πρέπει να τονιστεί ότι ένα μέρος των επιχειρήσεων που διαθέτουν 
άδεια παραμένουν σήμερα ανενεργές1. Εάν αυξανόταν το επίπεδο δραστηριότητας, με την 
επίλυση των προβλημάτων συμφόρησης, η απασχόληση στην υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε 
να αυξηθεί. 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, η απασχόληση 
στον κλάδο της αλιείας 
μειώθηκε κατά 45%, 
καταγράφοντας σημαντική 
πτώση το 1997, 
σταθεροποίηση το 1999 και 
νέα πτώση έως το 2004, 
οπότε άλλαξαν οι μέθοδοι 
συλλογής δεδομένων. 
Ακόμα και με τη νέα 
μεθοδολογία, η δομή του 
στόλου, η δημογραφία της 
απασχόλησης, η κατάσταση 

των αλιευτικών πόρων, η εξέλιξη των τιμών και η αύξηση του κόστους λόγω της αιφνίδιας 
αύξησης των τιμών του πετρελαίου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πτωτική πορεία της 
απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας πρόκειται να συνεχιστεί.  

Πορτογαλία. Απασχόληση στον κλάδο της αλιείας
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Η δομή της απασχόλησης χαρακτηρίζεται από έναν στόλο όπου κυριαρχούν τα σκάφη μικρού 
μεγέθους, τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. 

Σήμερα, η παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύει 
το 70% της απασχόλησης· από τις 
θέσεις εργασίας, μόνο το 65% 
είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ 
το 51% σχετίζονται με τους 
ιδιοκτήτες των σκαφών. Σχεδόν 
το 3% των πληρωμάτων είναι 
αλλοδαποί εργαζόμενοι.  

 
Περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης στον κλάδο 

της αλιείας 
(συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης 

και της υδατοκαλλιέργειας) 

Βορράς 24 %

Κέντρο  16 %

 Λισσαβόνα  9 %Alentejo  5 % 

Algarve 29 % 

Αζόρες 14 % 
Μαδέρα  3 % 

 
Η μέση ηλικία των εργαζομένων 
στον κλάδο της αλιείας είναι 42 
έτη. Τα μέσα εισοδήματα 
αντιστοιχούν στο 56% του 
εθνικού μέσου όρου· 
συγκεκριμένα, το μέσο εισόδημα 
από την αλιεία αυτή καθεαυτή 
ανέρχεται στο 48% του μέσου 
όρου, ενώ το μέσο εισόδημα στη 
μεταποιητική βιομηχανία και την 

                                                 
1 Βλ. 4.3. Υδατοκαλλιέργεια. 
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υδατοκαλλιέργεια στο 69%. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κίνητρα που θα μπορούσαν 
να προσελκύσουν εργαζόμενους νεαρής ηλικίας στην αλιεία, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις απασχόλησης. Προκύπτει, έτσι, το ζήτημα της εξάρτησης των περιφερειών και των 
τοπικών κοινοτήτων από την αλιεία. 
 
Η εξάρτηση από την απασχόληση στον κλάδο της αλιείας είναι μεγαλύτερη στην Algarve και 
στις Αζόρες. Εάν εξετάσουμε αποκλειστικά τις αλιευτικές δραστηριότητες, εξαιρώντας την 
απασχόληση στη μεταποιητική βιομηχανία και στην υδατοκαλλιέργεια, η περιφερειακή 
κατανομή της απασχόλησης διαφέρει σημαντικά από εκείνη που παρουσιάζεται στον ανωτέρω 
πίνακα. Η συμμετοχή της Algarve στον αριθμό των θέσεων εργασίας στις αλιευτικές 
δραστηριότητες αυξάνεται από 18% σε 29% στο σύνολο του κλάδου της αλιείας, ενώ η 
συμμετοχή της Alentejo πέφτει έως το κατώτατο όριο του 3%. Ωστόσο, η συμμετοχή του 
Βορρά αυξάνεται στο 29%, του Κέντρου στο 20%, των Αζόρων στο 17%, και της Λισσαβόνας 
στο 10%. Υπό το πρίσμα αυτό, η εξάρτηση από τις θέσεις εργασίας στην αλιεία είναι 
μεγαλύτερη στις Αζόρες, ενώ στην Algarve, παρότι παραμένει σημαντική, είναι μικρότερη, 
λόγω του σημαντικού ρόλου της υδατοκαλλιέργειας. 
 
4. Παραγωγή 
 
Η πορτογαλική παραγωγή δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης. Τα 
αλιεύματα μειώνονται προοδευτικά και η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσεται 
διαρκώς, ενώ πολλές επιχειρήσεις παραμένουν ανενεργές. Τα αλιεύματα προέρχονται κυρίως 
από έναν περιορισμένο αριθμό ειδών, μεσαίας εμπορικής αξίας. Μεγάλο μέρος των αλιευμάτων 
από τα δύο βασικά είδη (σαρδέλα και τόνος) προορίζεται για την κονσερβοποιία.  

4.1. Αλιεύματα 
 
Τα αλιεύματα στην Πορτογαλία μειώνονται διαρκώς. Εξαιρουμένων των αλιευμάτων ανοικτής 
θαλάσσης, οι εκφορτώσεις ανήλθαν σε 153 238 τόνους το 2005. Το 89% των αλιευμάτων 
εκφορτώνονται σε λιμένες της ηπειρωτικής χώρας, το 6% στις Αζόρες και το 4% στη Μαδέρα.  

 
Το 86% των ιχθύων που 
εκφορτώνονται είναι 
νωπά ή διατηρημένα σε 
ψύξη, ενώ το υπόλοιπο 
14% είναι κατεψυγμένα. 
Ενώ οι εκφορτώσεις 
νωπών ιχθύων 
μειώνονται, οι 

εκφορτώσεις 
κατεψυγμένων ιχθύων 
καταγράφουν ανοδική 
τάση. Τούτο οφείλεται 
στο γεγονός ότι το 15% 
των εκφορτώσεων 

αφορούν ιχθύες που αλιεύονται στα ύδατα τρίτων χωρών από 59 σκάφη. Τα βασικά αλιευτικά 
πεδία είναι ο βορειοδυτικός Ατλαντικός, ο βορειοανατολικός Ατλαντικός (Νορβηγία, Svalbard, 
Ισπανία και, από το 2003, Γροιλανδία) και ο κεντρικός Ατλαντικός (Γουινέα-Μπισσάου, 
Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Μαυριτανία). Στον βορειοδυτικό Ατλαντικό, το κοκκινόψαρο 
αντιπροσωπεύει το 50% των αλιευμάτων, ενώ η σαρδέλα και το σαυρίδι αντιπροσωπεύουν το 

 Εκφορτώσεις στην Πορτογαλία, GT. 1992=100
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36% των αλιευμάτων στα ισπανικά ύδατα. Στα ύδατα της Νορβηγίας και του Svalbard, ο 
βακαλάος αντιπροσωπεύει το 82% των αλιευμάτων, ενώ το κοκκινόψαρο είναι το μόνο είδος 
που αλιεύεται στα ύδατα της Γροιλανδίας.  
 
Η Πορτογαλία ωφελείται από τις συμβάσεις που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη 
Μαυριτανία, τη Σενεγάλη, τη Γουϊνέα-Μπισσάου, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Σάο Τομέ, την 
Αγκόλα, τις Σεϋχέλλες, τη Μαδαγασκάρη, τον Μαυρίκιο και τη Γκαμπόν. Εξάλλου, η 
Πορτογαλία έχει συνάψει διμερή αλιευτική συμφωνία με τη Νορβηγία που της προσφέρει 
ορισμένες ποσοστώσεις βακαλάου και κοκκινόψαρου.  
 
Το 2003, η Πορτογαλία έλαβε ποσοστώσεις κοκκινόψαρου στο πλαίσιο της αλιευτικής 
συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας και των νήσων Φερόε, κατόπιν 
της μεταφοράς των γερμανικών ποσοστώσεων. Έχει λάβει, επίσης, συμπληρωματική 
ποσόστωση για το χάλιμπατ στα ύδατα της οργάνωσης αλιείας του βορειοδυτικού Ατλαντικού 
(NAFO). Εξάλλου, η Πορτογαλία έχει συνάψει συμφωνίες για τη δημιουργία μικτών 
επιχειρήσεων με τη Μοζαμβίκη και τη Βραζιλία.  
 
Ορισμένα πορτογαλικά παραγαδιάρικα αλιεύουν στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες του 
Πράσινου Ακρωτηρίου, της Αγκόλας, της Γουινέας-Κόνακρι, του Σάο Τομέ, των Κομορών, της 
Μαδαγασκάρης και των Σεϋχέλλων. Ωστόσο, η αλιεία σε απομακρυσμένες θάλασσες 
παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται με την αυτονομία των σκαφών, τις συνθήκες 
επεξεργασίας των ιχθύων στο σκάφος και, γενικά, την προχωρημένη ηλικία των σκαφών που 
αλιεύουν στις θάλασσες αυτές.  
 
Σε ό,τι αφορά τους ιχθύς, η πλειονότητα των εκφορτώσεων αποτελείται από σαρδέλα, κολιό και 
σαυρίδι. Οι εκφορτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 37,9% και το 8% του όγκου και 
το 13,1% και 8% της αξίας τους. Τα μαλάκια αντιπροσωπεύουν το 12% του όγκου των 
εκφορτώσεων και το 22% της αξίας τους. Τα καρκινοειδή μόλις υπερβαίνουν το 0,5% του 
όγκου των εκφορτώσεων, αλλά αντιπροσωπεύουν το 5% της αξίας τους.  

 
Από το 1992, τα αλιεύματα 
ιχθύων έχουν μειωθεί κατά 
37% και τα αλιεύματα 
μαλακίων κατά 45%. Η 
μείωση των αλιευμάτων 
ιχθύων οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση 
των αλιευμάτων σαρδέλας. 
Παρότι τα αλιεύματα 
μαλακίων παρουσιάζουν 
επίσης πτωτική τάση, 
παρατηρήθηκε αύξηση το 
1993, το 1996 και το 2002. 
Τα αλιεύματα 

καρκινοειδών αυξήθηκαν σταδιακά έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις να παρατηρούνται το 1999 και το 2001. Στη συνέχεια, περιορίστηκαν στα επίπεδα των 
αρχών της δεκαετίας του 1990, και μάλιστα αναμένονται περαιτέρω μειώσεις. 

 
Εκφορτώσεις στην Πορτογαλία, GT. 1992=100
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Η σαρδέλα αλιεύεται κατά κύριο λόγο από τον παράκτιο στόλο των σκαφών με γρίπο, αν και 
αντιπροσωπεύει σχετικά σημαντικό ποσοστό των αλιευμάτων του πολυδύναμου στόλου της 
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Alentejo. Το ένα τρίτο των εκφορτώσεων σαρδέλας πραγματοποιείται στην περιφέρεια του 
Βορρά και άλλο ένα τρίτο στη Λισσαβόνα. Παρότι τα αλιεύματα του πολυδύναμου παράκτιου 
στόλου αυξάνονται, στην Algarve οι εκφορτώσεις σαρδέλας είναι πολύ λιγότερο συχνές από 
ό,τι στο παρελθόν, κυρίως από τα σκάφη με γρίπο. Το 2000, το 28% των εκφορτώσεων 
σαρδέλας γινόταν στην Algarve, αλλά, έως το 2005, οι εκφορτώσεις εκεί είχαν περιοριστεί στο 
12%. Τα αλιεύματα σαρδέλας στον Βορρά της διαίρεσης ICES IXa κατέγραψαν ραγδαία πτώση 
το 1999 και το 2000. Μετά από μια μικρή ανάκαμψη το 2001, συνέχισαν την πτωτική τους 
πορεία. Στο Κέντρο και τον Βορρά της διαίρεσης IXa, τα αλιεύματα παρέμειναν σταθερά, αλλά 
άρχισαν να μειώνονται εκ νέου από το 2004. Στο Κέντρο και τον Βορρά, δεν παρατηρήθηκε 
καμία βελτίωση. Στην Algarve, τα αλιεύματα σαρδέλας (7 000 τόνοι το 2005) μειώθηκαν τόσο 
που ανέρχονται πλέον σε λιγότερο από το ένα τρίτο του όγκου τους στα μέσα της δεκαετίας του 
1990. 

 
Ο κολιός, όπως και η 
σαρδέλα, αλιεύεται με 
γρίπους. Το 38% των 
εκφορτώσεων κολιού 
πραγματοποιείται στον 
Βορρά, το 30% στην Algarve 
και το 20% στη Λισσαβόνα. 
Τα αλιεύματα, μετά από 
πτωτική πορεία που διήρκεσε 
έως το 2001, έχουν αρχίσει 
να αυξάνονται και πάλι. Το 
σαυρίδι αλιεύεται είτε με 
τράτες είτε με γρίπους. Τα 
αλιεύματα κατανέμονται με 
σχετικά ομοιογενή τρόπο 
κατά μήκος της ηπειρωτικής 

ακτής, εξαιρουμένης της Alentejo, όπου οι εκφορτώσεις είναι μικρότερες. Παρότι τα αλιεύματα 
σαυριδιού κατέγραψαν πτωτική πορεία, η μείωση αυτή ήταν μικρότερη από εκείνη των 
αλιευμάτων σαρδέλας. 

 
Εκφορτώσεις στην ηπειρωτική χώρα, GT 
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Η πλειονότητα των αλιευμάτων χταποδιού προέρχονται από τον στόλο της Algarve (34%) και 
της Λισσαβόνας (18%). Παρότι παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις όσον αφορά τις 
εκφορτώσεις, τα αλιεύματα συνεχίζουν να αυξάνονται.  
 
Από το 2003, οι εκφορτώσεις όσον αφορά το προσφυγάκι σημειώνουν διαρκή άνοδο και το 
2005 ανήλθαν σε 5 190 τόνους. Η πλειονότητα των αλιευμάτων προέρχονται από αλιεία με 
τράτες, αν και ορισμένα αλιεύματα προέρχονται από τις δραστηριότητες πολυδύναμων σκαφών, 
ενώ ένα μέρος αλιεύεται με γρίπους. Περίπου το ήμισυ των εκφορτώσεων πραγματοποιείται 
στο Portimão και στο Matosinhos, το 18% στο Sines και το 17% στη Vila Real de Santo 
António. 
 
Τα περισσότερα αλιεύματα βακαλάου μερλούκιου αλιεύονται το διάστημα μεταξύ Μαΐου και 
Οκτωβρίου. Περισσότερο από το ήμισυ των αλιευμάτων βακαλάου μερλούκιου 
πραγματοποιείται από σκάφη με γρίπο (56%), τα οποία εκφορτώνουν στους λιμένες του 
Κέντρου της Πορτογαλίας. Στον Βορρά, οι πιο σημαντικοί λιμένες είναι το Matosinhos, το 
Aveiro και η Figueira da Foz, στο Κέντρο το Nazaré, η Λισσαβόνα και το Sines, και στον Νότο 
το Portimão και η Vila Real de Santo António. Το 42% των αλιευμάτων βακαλάου μερλούκιου 
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που προέρχεται από την αλιεία μικρής κλίμακας εκφορτώνεται σε λιμένες του Κέντρου. Οι 
βασικοί λιμένες εκφόρτωσης βακαλάου μερλούκιου που αλιεύει ο στόλος αλιείας μικρής 
κλίμακας είναι το Póvoa do Varzim (Βορράς), η Sesimbra (Κέντρο) και το Olhão (Νότος). 
 
Η πεσκαντρίτσα αλιεύεται με τράτες βυθού ή με στάσιμα απλάδια δίχτυα. Είναι ένα σημαντικό 
είδος για τα σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια δίχτυα (92% των αλιευμάτων πεσκαντρίτσας), 
αλλά και αρκετά σημαντικό συμπληρωματικό αλίευμα για τις τράτες που αλιεύουν βακαλάο 
μερλούκιο και καρκινοειδή (8% των αλιευμάτων). Η πεσκαντρίτσα αντιπροσωπεύει, σε βάρος, 
το 1% των εκφορτώσεων των τρατών και το 2% των σκαφών του στόλου αλιείας μικρής 
κλίμακας.  
 
Τριάντα πέντε σκάφη διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας καρκινοειδών με απλάδια δίχτυα. Τα 
τελευταία χρόνια, τα σκάφη αυτά αντικαθίστανται σταδιακά με άλλα μεγαλύτερης ισχύος και 
χωρητικότητας. Η καραβίδα αποτελεί συμπληρωματικό αλίευμα μικρού μεγέθους αλλά μεγάλης 
αξίας για τα σκάφη που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη.  
 
Το μαύρο σπαθόψαρο (Aphanopus carbo) αποτελεί το βασικό είδος βαθέων υδάτων. Το 2005, 
τα αλιεύματα ανήλθαν σε 6 261 τόνους, εκ των οποίων το 51% αλιεύθηκε στη Μαδέρα και το 
44% στην ηπειρωτική χώρα από τον στόλο αλιείας μικρής κλίμακας της Sesimbra και της 
Peniche. 
 
Στη Μαδέρα, το μαύρο σπαθόψαρο αποτελεί το 48% των αλιευμάτων και τα τονοειδή το 32%. 
Στις Αζόρες, η αλιεία ειδών βαθέων υδάτων έχει στο στόχαστρό της διάφορα είδη και 
χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία εργαλείων. Τα αλιεύματα αποτελούνται κυρίως από τονοειδή 
(33%), σπαρίδες (16%) και σαφρίδια (14%). Ωστόσο, η εν λόγω αλιευτική ζώνη χαρακτηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από τη δυναμική του πελαγίσιου λυθρινιού (Pagellus bogaraveo). Η 
πλειονότητα των αλιευμάτων προέρχονται από σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων.  

4.2. Κατάσταση των αλιευτικών πόρων 
 
Ορισμένα πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα (η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των 
πορτογαλικών αλιευμάτων), το σαυρίδι και ο γαύρος παρουσιάζουν πολύ χαρακτηριστικές 
διακυμάνσεις. Παρότι το 2004 η αναπαραγωγική βιομάζα της σαρδέλας μειώθηκε σε σχέση με 
το 2003, παραμένει σχετικά υψηλή (431 000 τόνοι) και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Τα μέτρα 
διαχείρισης που ελήφθησαν οδήγησαν στη μείωση, από το 1998, της θνησιμότητας λόγω 
αλιείας, η οποία σταθεροποιήθηκε το 2002.  
 
Τα αλιεύματα γαύρου στη διαίρεση ICES IXa ανήλθαν σε 5 761 τόνους το 2004, επίπεδο 
παρόμοιο εκείνου του 2003 (5 269 τόνοι) αλλά πολύ κατώτερο του 2002 (8 806 τόνοι). Το 
2005, θεσπίστηκε ένα όριο συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) ανερχόμενο σε 
6 400 τόνους. Το ICES πρότεινε, ωστόσο, το όριο TAC να περιοριστεί στους 4 700 τόνους 
(όγκος που, εξαιρουμένου του 1995, του 1998, του 2001 και του 2002, αντιστοιχούσε στον 
μέσο όρο των αλιευμάτων την περίοδο 1988-2002) και να διατηρηθεί ο όγκος αυτός των 
αλιευμάτων, ωσότου καταστεί δυνατή η απόκτηση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τους 
πόρους. 
 
Για τον βακαλάο μερλούκιο και την καραβίδα εφαρμόζεται ένα σχέδιο ανασύστασης των 
αποθεμάτων, που μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση και στην πεσκαντρίτσα. Οι εκτιμήσεις του 
ICES και άλλων ινστιτούτων σχετικά με τους πόρους δείχνουν μια σταθερή τάση μείωσης της 
βιομάζας και της συγκαταρίθμησης νέων ιχθύων στα αποθέματα, ιδίως όσον αφορά τον 
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βακαλάο μερλούκιο, την πεσκαντρίτσα και την καραβίδα (Nephrops), που φαίνεται πως 
παραμένουν κάτω από τα βιολογικά όρια ασφαλείας.  
 
Στον Βορρά της Πορτογαλίας, οι εκφορτώσεις καραβίδας μειώνονται σταδιακά από το 1980 και 
παραμένουν σήμερα σε χαμηλά επίπεδα. Η συγκαταρίθμηση νέων ιχθύων στα αποθέματα είναι 
πολύ ισχνή και, έτσι, η βιομάζα περιορίζεται. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας παρουσιάζει 
διακυμάνσεις χωρίς ποτέ να αναπτύσσει σαφή τάση. Το ICES συνέστησε τη διακοπή κάθε 
δραστηριότητας στην εν λόγω αλιευτική ζώνη, ωσότου επιτευχθεί η συγκαταρίθμηση νέων 
ιχθύων στα αποθέματα. Πρότεινε, επίσης, την υποδιαίρεση του ορίου TAC στη ζώνη αυτή.  
 
Στη νοτιοδυτική και νότια Πορτογαλία, οι εκφορτώσεις καραβίδας κατέγραψαν σημαντική 
μείωση το διάστημα 1992-1996. Η συγκαταρίθμηση νέων ιχθύων και η αναπαραγωγική 
βιομάζα περιορίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας 1990 και παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
έκτοτε. Η θνησιμότητα λόγω αλιείας αυξήθηκε τα τελευταία αυτά χρόνια. Το ICES συνιστά τον 
περιορισμό των αλιευμάτων στη ζώνη αυτή σε επίπεδα κάτω των 20 τόνων.  
 
Οι εκφορτώσεις γαρίδας, σημαντικού είδους για τις τράτες, μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. 
Ωστόσο, αυτό μπορεί να οφείλεται στις φυσικές υδρολογικές συνθήκες που επηρεάζουν τη 
συγκαταρίθμηση νέων ιχθύων στα αποθέματα.  
 
Από τα κεφαλόποδα, το χταπόδι παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για την αλιεία μικρής 
κλίμακας, η οποία χρησιμοποιεί επιλεκτικά εργαλεία. Η ποικιλομορφία των αλιευμάτων 
χταποδιού δείχνει πως δεν έχει υποστεί υπεραλίευση.  
 
Η πλειονότητα των δίθυρων μαλακίων (κυδώνια, σωλήνες) που αλιεύονται στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής παράκτιας αλιείας παρουσιάζει σημάδια υπεραλίευσης που μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη θέσπιση μέτρων ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας.  
 
Ορισμένα είδη βαθέων υδάτων, όπως το μαύρο σπαθόψαρο και ορισμένοι καρχαρίες, που είναι 
σημαντικοί κυρίως για τις νησιωτικές περιφέρειες, φαίνεται πως παραμένουν σταθερά.  

4.3. Υδατοκαλλιέργεια 
 
Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας περιοριζόταν στην 
παραγωγή πέστροφας σε γλυκά ύδατα και διθύρων στις εκβολές. Σήμερα, η υδατοκαλλιέργεια 
γλυκών υδάτων, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην πέστροφα, δεν αντιπροσωπεύει παρά το 
13% του όγκου της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας και το 5% της αξίας της. 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε και στη 
συνέχεια εισήλθε σε μια περίοδο σταθερότητας, αν και σε ορισμένα είδη καταγράφηκαν 
ορισμένες διακυμάνσεις. Παρότι στην Πορτογαλία υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής και το 
σύστημα αδειοδότησης εκσυγχρονίστηκε, η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας επηρεάζεται από 
τις ικανότητες παραγωγής των άλλων κρατών μελών: της Ελλάδας για το λυθρίνι και το 
λαβράκι, της Γαλλίας για το στρείδι και της Ισπανίας για το μύδι.  
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Το 2004, η συνολική 
παραγωγή της πορτογαλικής 
υδατοκαλλιέργειας ανήλθε 
σε 6 700 τόνους και 
επικεντρώνεται κυρίως σε 
έξι είδη: κυδώνι, λυθρίνι, 
λαβράκι, πέστροφα, στρείδι 
και μύδι. Παρότι 
παρουσιάζει σημαντικές 
διακυμάνσεις, η παραγωγή 
περιστρέφεται σε μεγάλο 
βαθμό γύρω από το κυδώνι 
(2 011 τόνοι). Το λυθρίνι 
(1 685 τόνοι) και το λαβράκι 
(1 235 τόνοι) καταγράφουν 
αύξηση, παρότι η παραγωγή 

λυθρινιού δεν έχει αυξηθεί από το 2000. Το 2002, οι τιμές για το λυθρίνι και το λαβράκι 
σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση. Η μείωση αυτή των τιμών οφείλεται στην έκρηξη της 
παραγωγής όσον αφορά το λυθρίνι και το λαβράκι στην Ελλάδα, γεγονός, μάλιστα, που έπληξε 
και την αγορά της πέστροφας. Το λαβράκι πωλείται φθηνότερα κατά 55%, το λυθρίνι κατά 46% 
και η πέστροφα κατά 45%. Η μείωση αυτή της κερδοφορίας περιορίζει την ανάπτυξη της 
παραγωγής.  

Παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, GT 
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Η παραγωγή πέστροφας (821 τόνοι) μειώνεται σταδιακά. Η παραγωγή στρειδιών, παρότι είναι 
μόλις 432 τόνοι, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τον γαλλικό 
ανταγωνισμό.  

 
Δεδομένης της υψηλότερης 
μοναδιαίας αξίας τους, τα τρία είδη  
(κυδώνι, λυθρίνι και λαβράκι) 
αντιπροσωπεύουν από μόνα τους 
το 81% της αξίας της παραγωγής. 
Ωστόσο, παρατηρούμε σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά το καθεστώς 
παραγωγής. Έτσι, παρότι το 
καλκάνι αντιπροσωπεύει μόλις το 
5% της συνολικής παραγωγής της 

υδατοκαλλιέργειας, 
αντιπροσωπεύει το 39% της 
παραγωγής της εντατικής 
υδατοκαλλιέργειας, μπροστά και 
από το λαβράκι. Από την πλευρά 
τους, τα κυδώνια, που 
αντιπροσωπεύουν λίγο 
περισσότερο από το ήμισυ της 
αξίας της παραγωγής της 
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, 

έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στην αξία της παραγωγής της εντατικής υδατοκαλλιέργειας 
στο 70%. Σε ό,τι αφορά την ημιεντακτική υδατοκαλλιέργεια, την υψηλότερη τιμή παραγωγής 
έχουν το λυθρίνι και το λαβράκι.  

 
Αξία της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας 

2004 

Πέστροφα 5 %

Λυθρίνι  22 %

Στρείδι 2 %

Κυδώνι 48 % 

Καλκάνι  
6 % 

Λαβράκι 16 % 
Άλλα  0 % 
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Γενικά, τα προϊόντα που προέρχονται από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια έχουν τιμές τρεις 
φορές υψηλότερες από εκείνα που προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων. 
Μεταξύ των προϊόντων της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με την υψηλότερη μοναδιαία τιμή 
είναι η γλώσσα, το κυδώνι και το καλκάνι. 
 
Το 2004, υπήρχαν 1 481 τοποθεσίες με άδεια παραγωγής με υδατοκαλλιέργεια. Μεταξύ αυτών, 
37 ήταν τοποθεσίες υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων (22 εκτάρια), και 1 444 τοποθεσίες σε 
θαλάσσια ή σε υφάλμυρα νερά (1 922 εκτάρια). Πολλές αδειοδοτημένες τοποθεσίες δεν 
λειτουργούσαν. Σε λειτουργία βρισκόταν μόνο το 35% των τοποθεσιών που βρίσκονται σε 
γλυκά ύδατα, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 31% της επιφάνειας που διατίθεται για παραγωγή 
με υδατοκαλλιέργεια. Στα αλμυρά νερά, το ποσοστό δραστηριότητας ήταν υψηλότερο, καθώς 
λειτουργεί το 96% των αδειοδοτημένων τοποθεσιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 76% της 
επιφάνειας. Ωστόσο, το ποσοστό δραστηριότητας στα αλμυρά νερά μειώνεται τα τελευταία 
χρόνια.  
 
Υπάρχουν δεκατρείς αδειοδοτημένες μονάδες αναπαραγωγής ειδών γλυκών υδάτων και δώδεκα 
για είδη αλμυρών υδάτων. Από αυτές, λειτουργούν μόνο τρεις για τα είδη γλυκών υδάτων και 
πέντε για τα είδη αλμυρών υδάτων.  
 

Η παραγωγή της 
υδατοκαλλιέργειας γλυκών 
υδάτων συγκεντρώνεται στην 
περιφέρεια του Βορρά (98% της 
παραγωγής). Το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής 
πραγματοποιείται σε δεξαμενές. 
Παρότι η πλειονότητα των 
αδειών που έχουν χορηγηθεί είναι 
για εντατικές καλλιέργειες, ο 
ρυθμός δραστηριότητας των 
ημιεντατικών εκμεταλλεύσεων 

είναι υψηλότερος, κυρίως εάν ληφθεί υπόψη η έκταση των εκμεταλλεύσεων.  

Περιφερειακή κατανομή της παραγωγής της 
υδατοκαλλιέργειας στην ηπειρωτική χώρα 

Σύνολο Γλυκά ύδατα Θαλάσσια ύδ.Περιοχή 
Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Βορράς 14% 6% 98% 98% 1% 1% 
Κέντρο 14% 13% 2% 2% 16% 14%
Λισσαβόνα 13% 10%   14% 10%
Alentejo 9% 8%   10% 8% 
Algarve 51% 63%   58% 67%
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού 
αλιευτικού στόλου  

 
Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε εκτατικό καθεστώς, μέσα 
σε δεξαμενές. Παρότι υπάρχουν πολυάριθμες ημιεντατικές εκμεταλλεύσεις, κυρίως εάν ληφθεί 
υπόψη η έκτασή τους, ο βαθμός δραστηριότητάς τους είναι μικρότερος από εκείνον των 
εντατικών εκμεταλλεύσεων.  
 
Δεδομένης της ύπαρξης δύο μεγάλων λιμνοθαλάσσιων ζωνών, στην περιφέρεια της Ria 
Formosa και της Ria d’Alvor, η παραγωγή της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας είναι 
συγκεντρωμένη στην Algarve. Η μεγαλύτερη συμμετοχή της στην αξία των προϊόντων της 
υδατοκαλλιέργειας οφείλεται στο γεγονός ότι το 90% της παραγωγής κυδωνιών και στρειδιών 
είναι συγκεντρωμένο στην περιφέρεια αυτή. Η θαλάσσια παραγωγή άρχισε πρόσφατα να 
αναπτύσσεται. Το επίπεδο δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων της Algarve είναι, ωστόσο, 
μικρότερο από τον μέσον όρο, γεγονός που δείχνει, αφενός, το παραγωγικό δυναμικό της 
περιοχής αυτής, και αφετέρου, ότι η κατάσταση των αγορών αποτελεί παράγοντα ανασταλτικό 
για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Πορτογαλία. 
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Παρότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι περιφέρειες του Βορρά και του Νότου παράγουν είδη 
μικρότερης αξίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα καθεστώτα παραγωγής και τα εκτρεφόμενα 
είδη. Έτσι, παρότι η επίπτωση της εντατικής παραγωγής καλκανιού μπορεί να επισκιάζεται από 
την κυριαρχία της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, κυρίως στην περιφέρεια του Βορρά, τα 
οικονομικά αποτελέσματα είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα του συνόλου των μέσων τιμών των 
προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας. 
 
5. Αλιευτικός στόλος 

Ο πορτογαλικός αλιευτικός 
στόλος αποτελείται κατά κύριο 
λόγο από σκάφη αρκετά μεγάλης 
ηλικίας και μικρών διαστάσεων. 
Μεγάλο μέρος του στόλου είναι 
απαρχαιωμένο από τεχνική άποψη 
και δυσκολεύεται να αντλήσει 
κέρδη από την αλιευτική 
δραστηριότητα, δεδομένων των 
περιορισμένων πόρων και των 
υψηλών τιμών των καυσίμων. 
 
Ο πορτογαλικός στόλος κατέχει 
σημαντική θέση στον αλιευτικό 
στόλο της ΕΕ των 15 όσον αφορά 
τα μικρότερα σκάφη. Παρότι το 

12% των σκαφών του αλιευτικού στόλου της ΕΕ των 15 είναι εγγεγραμμένο σε πορτογαλικά 
μητρώα, ο πορτογαλικός στόλος αντιπροσωπεύει μόλις το 6% της συνολικής ισχύος. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στην κυριαρχία των σκαφών μήκους κάτω των 6 μέτρων στον 
πορτογαλικό στόλο. Τα σκάφη αυτά αντιπροσωπεύουν το 19% του συνόλου των σκαφών, το 
15% της μικτής χωρητικότητας και το 14% της ισχύος αυτής της κατηγορίας του κοινοτικού 
στόλου. Τα ποσοστά συμμετοχής των σκαφών των λοιπών κατηγοριών στον κοινοτικό στόλο 
είναι πολύ μικρότερα. Ιδιαίτερα μικρό είναι το ποσοστό αντιπροσώπευσης των σκαφών μήκους 
24-36 μέτρων, κυρίως όσον αφορά τη μικτή χωρητικότητα ή την ισχύ. Το δε ποσοστό 
συμμετοχής των σκαφών μήκους 36-42 μέτρων είναι εξαιρετικά μικρό.  

 
Συμμετοχή του πορτογαλικού αλιευτικού 

στόλου στην ΕΕ-15  (σε %) 
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Σε γενικές γραμμές, ο 
πορτογαλικός αλιευτικός στόλος 
έχει πολύ μικρότερη μικτή 
χωρητικότητα και ισχύ από τον 
μέσο όρο του κοινοτικού στόλου 
(κάτω του 50%). Η κατάσταση 
αυτή είναι ακόμα πιο έντονη 
στην περίπτωση των σκαφών 
μήκους κάτω των 12 μέτρων. Για 
τα σκάφη μήκους 24-36 μέτρων, 
αντίθετα, οι δείκτες αυτοί είναι 
ανώτεροι από τον μέσο 
κοινοτικό όρο. Επιπλέον, αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα σκάφη 
μήκους άνω των 36 μέτρων 
έχουν χωρητικότητα ανά σκάφος 

 
Μέσος όρος παραμέτρων του πορτογαλικού στόλου 

στην ΕΕ των 15 (%) ανά κατηγορία μήκους 
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ανώτερη του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ η ισχύς ανά σκάφος είναι μικρότερη. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην παλαιότητα αυτής της κατηγορίας του στόλου. 
 
Ο πορτογαλικός αλιευτικός στόλος παρουσιάζει σημαντικές διαφορές όσον αφορά το επίπεδο 
στο οποίο δραστηριοποιείται – τοπικό επίπεδο, παράκτιο επίπεδο ή ανοικτή θάλασσα. Ο στόλος 
που αλιεύει σε τοπικό επίπεδο αποτελείται από παραδοσιακά μικρά σκάφη χωρητικότητας 
μικρότερης των 5 GT, και αντιπροσωπεύει το 86% του συνόλου το σκαφών και το 9% της 
συνολικής χωρητικότητας. Τα σκάφη αυτά είναι πολυδύναμα και, παρότι, σε σχετικούς όρους, ο 
όγκος των αλιευμάτων τους είναι μικρός, αλιεύουν είδη μεγάλης εμπορικής αξίας, όπως το 
χταπόδι, το μαύρο σπαθόψαρο, το μουγγρί, το σύκο του Ατλαντικού, ο βακαλάος μερλούκιος 
και η πεσκαντρίτσα. Εξάλλου, χρησιμοποιούνται και τα γρι-γρι από τον τοπικό στόλο, ο οποίος, 
στην ηπειρωτική χώρα, στοχεύει αποκλειστικά στην αλίευση σαρδέλας. Το είδος αυτό 
αντιπροσωπεύει το 35% του συνολικού όγκου των εκφορτώσεων.  
 
Παρότι ο παράκτιος στόλος αριθμεί το 13% των σκαφών, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο όσον 
αφορά τη χωρητικότητα (93%). Τα σκάφη αυτά αλιεύουν πιο μακριά από την ακτή και μάλιστα 
ενίοτε εξέρχονται της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ο παράκτιος στόλος αποτελείται από 
πολυδύναμα σκάφη, τράτες και σκάφη με γρίπο. Οι τράτες δραστηριοποιούνται μόνο στο 
επίπεδο της υφαλοκρηπίδας για την αλίευση βενθοπελαγικών ειδών, όπως το σαυρίδι, το 
προσφυγάκι, το χταπόδι και τα καρκινοειδή. Οι τράτες που αλιεύουν καρκινοειδή στοχεύουν 
στην αλίευση καραβίδων, γαρίδων της Αρκτικής και κόκκινων γαρίδων. 
 
Ο πορτογαλικός βενθοπελαγικός στόλος που αλιεύει στα ύδατα πλησίον της ηπειρωτικής χώρας 
(διαίρεση ICES IXa) αποτελείται από τράτες βυθού και σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας που 
χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία (απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής, παραγάδια, κ.λπ.). 
Υπάρχουν 108 τράτες, εκ των οποίων 35 ασχολούνται με την αλίευση καρκινοειδών. 
 
Οι τράτες που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη χρησιμοποιούν μάτι 70 mm και 
δραστηριοποιούνται σε ύδατα βάθους 100-200 μέτρων. Ωστόσο, οι τράτες που επικεντρώνουν 
τις δραστηριότητές τους στην αλίευση καρκινοειδών χρησιμοποιούν μάτι 55 mm και 
δραστηριοποιούνται σε ύδατα βάθους 100-750 μέτρων.  
 
Το 1999, σαράντα πορτογαλικά σκάφη αλίευαν στα μαροκινά ύδατα. Επρόκειτο, τότε, για το 
βασικό αλιευτικό πεδίο του πορτογαλικού στόλου εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας. Μετά 
τη λήξη της αλιευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο και έπειτα από την επαναδιαπραγμάτευση της 
συμφωνίας με τη Μαυριτανία, τα αλιεύματα του πορτογαλικού στόλου στα ύδατα τρίτων 
χωρών μειώθηκαν σημαντικά. Η μη ανανέωση της συμφωνίας με το Μαρόκο επηρέασε 
περισσότερο τα σκάφη από την Algarve και την περιφέρεια της Λισσαβόνας.  
 
Η νέα αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου2 επιτρέπει σε δεκατέσσερα 
πορτογαλικά σκάφη να αλιεύουν στα ύδατά του. Η Πορτογαλία απέκτησε, για την αλιεία μικρής 
κλίμακας του Βορρά, άδειες για επτά παραγαδιάρικα βυθού κάτω των 40 τόνων και για άλλα 
τρία χωρητικότητας 40-150 τόνων. Εξάλλου, τέσσερα παραγαδιάρικα βυθού διαθέτουν άδεια 
βενθοπελαγικής αλιείας και έχουν τη δυνατότητα να ασκούν βιομηχανική πελαγική αλιεία έως 
τους 1 333 τόνους.  
 
Σε ύδατα τρίτων χωρών αλιεύουν 59 σκάφη. Από αυτά, 38 είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα της 
ηπειρωτικής χώρας. Τα σκάφη αυτά αλιεύουν ουσιαστικά στον βορειοδυτικό Ατλαντικό, στον 
                                                 
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου. 
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βορειοανατολικό Ατλαντικό (Νορβηγία, Svalbard, Ισπανία και, από το 2003, Γροιλανδία) και 
στον κεντρικό Ατλαντικό (Γουινέα-Μπισσάου, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Μαυριτανία). 

5.1. Διαρθρωτική προσαρμογή του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου 
 
Τα τελευταία χρόνια, για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας στην κατάσταση των 
πόρων, ο πορτογαλικός αλιευτικός στόλος άλλαξε εκ βάθρων, τόσο στο επίπεδο του μεγέθους 
του όσο και σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του. 

Την τελευταία εικοσιπενταετία, ο 
αριθμός των σκαφών του 
πορτογαλικού αλιευτικού στόλου 
μειώθηκε κατά 31%, η συνολική 
χωρητικότητα κατά 39% και η 
συνολική ισχύς κατά 20%. Η 
εξέλιξη της χωρητικότητας και 
της ισχύος δείχνει ότι η συνολική 
μείωση του στόλου 
πραγματοποιήθηκε μέσω της 
εξόδου απαρχαιωμένων σκαφών 
από τον στόλο και της εισόδου 
πιο σύγχρονων σκαφών με 
μεγαλύτερη ισχύ. Η εντονότερη 
μείωση καταγράφηκε το 1995. 

Έκτοτε, η ισχύς ουσιαστικά σταθεροποιήθηκε. Ωστόσο, συνεχίστηκε αδιάλειπτα η μείωση της 
χωρητικότητας, ενώ και ο αριθμός των σκαφών εξακολούθησε να μειώνεται μετά το 1998.  

 
Εξέλιξη του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου 
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Η μόνη κατηγορία του στόλου όπου σημειώθηκε αύξηση είναι εκείνη των σκαφών μήκους 
36-42 μέτρων. Η ελαφρά αύξηση σε αυτή την κατηγορία του στόλου παρατηρείται μόνο στον 
πορτογαλικό αλιευτικό στόλο. Στην κατηγορία αυτή προστέθηκε ένα σκάφος το 2003 και δύο 
το 2004· το 2005 αποσύρθηκε ένα σκάφος. Έτσι το 2006, ο πορτογαλικός στόλος διέθετε εννέα 
σκάφη αυτής της κατηγορίας.  
 
Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των σκαφών μήκους άνω των 
42 μέτρων. Από τα 79 σκάφη που υπήρχαν το 1991, σήμερα υπάρχουν μόνο 24, δηλαδή 
συντελέστηκε μείωση 68%. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, καταγράφηκε μείωση σχεδόν 
κατά 40% σε τρεις κατηγορίες του στόλου: στις κατηγορίες των σκαφών μήκους 30-36 μέτρων, 
12-18 μέτρων και κάτω των 6 μέτρων. Από τα 102 σκάφη μήκους 30-36 μέτρων που υπήρχαν 
το 1991, σήμερα απομένουν μόνο 58.  
 
Ο αριθμός των σκαφών στην κατηγορία των 18-24 μέτρων μειώθηκε κατά 31%, από 274 σε 
189· η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε πριν το 1995. Ο αριθμός των σκαφών μήκους 6-
12 μέτρων μειώθηκε μόνο κατά 11%, μείωση που πραγματοποιήθηκε πριν το 1995.  
 
Η κατηγορία των σκαφών μήκους 24-30 μέτρων εξελίχθηκε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, 
αντικατοπτρίζοντας ξεκάθαρα τη διαδικασία ανανέωσης του στόλου. Από το 1991, ο αριθμός 
των σκαφών έχει μειωθεί κατά 20%, από 191 σε 145. Στην κατηγορία αυτή, ο αριθμός των 
σκαφών κατέγραψε μείωση έως το 1995· στη συνέχεια, σταθεροποιήθηκε στα 162 σκάφη μέχρι 
το 1998. Από το 1998 έως το 2001, καταγράφηκε αύξηση, με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
σκαφών να ανέλθει στα 176, αλλά, στη συνέχεια, υπήρξε νέα μείωση και ο αριθμός έφτασε στο 
σημερινό επίπεδο των 145 εν ενεργεία σκαφών.  
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Παρά τη συνεχή αυτή τάση 
μείωσης του στόλου, τα 
αποτελέσματα της –έως έναν 
βαθμό– ανανέωσης του στόλου 
ήταν εμφανή. Από την αρχή της 
εφαρμογής του καθεστώτος 
εισόδων-εξόδων, ο 
πορτογαλικός στόλος παρέμεινε 
πάντα κάτω από τα όρια που 
είχαν τεθεί. Ωστόσο, ενόψει του 
τερματισμού των ενισχύσεων 
για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανανέωση του στόλου, 
ξεκίνησαν πολλές διαδικασίες 
ανανέωσης, οι οποίες στη 
συνέχεια οδήγησαν το μέγεθος 

του στόλου κοντά στα όρια. Παρά ταύτα, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο, έχει τερματιστεί η τάση αυτή. Στην περίπτωση της αλίευσης 
καρκινοειδών με τράτες, είχε ήδη αρχίσει μια κάποια διαδικασία ανανέωσης. Εξάλλου, πριν τον 
τερματισμό των ενισχύσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό, είχαν επίσης κινηθεί 
ορισμένες σχετικές διαδικασίες για τον στόλο των σκαφών με γρίπο. Ως εκ τούτου, η πορεία 
συρρίκνωσης του στόλου ενδέχεται να συνεχιστεί στο μέλλον, γεγονός που θα οδηγήσει στην 
απόσυρση των παλαιότερων σκαφών, ο αριθμός των οποίων παραμένει ακόμη πολύ υψηλός.  

Πορτογαλικός στόλος. % σε σχέση με το 
μέγιστο του καθεστώτος εισόδων/εξόδων 
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Ο πορτογαλικός αλιευτικός 
στόλος ακολούθησε μια πορεία 
που μοιάζει αρκετά με εκείνη του 
συνόλου του στόλου της ΕΕ. 
Παρατηρείται, ωστόσο, ότι οι 
μειώσεις του αριθμού των 
σκαφών ή της συνολικής ισχύος 
ήταν ελαφρώς κατώτερες από τον 
κοινοτικό μέσο όρο, ενώ η 
μείωση της χωρητικότητας ήταν 
ελαφρώς υψηλότερη. Εν 
προκειμένω, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες που 
είναι συνυφασμένες με την 
κυριαρχία των σκαφών μικρών 

διαστάσεων στους κόλπους του πορτογαλικού στόλου.  

 
Συμμετοχή του πορτογαλικού αλιευτικού 

στόλου στην ΕΕ-15 
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Παρατηρείται, επίσης, ότι στον 
πορτογαλικό στόλο, η ισχύς ανά 
σκάφος ανέρχεται στο ήμισυ του 
επιπέδου του συνόλου του 
στόλου της ΕΕ των 15. Η μέση 
χωρητικότητα ανά σκάφος 
μειώθηκε σε επίπεδα ελαφρώς 
ανώτερα του μέσου κοινοτικού 
όρου. Ωστόσο, η ισχύς ανά τόνο 
αυξήθηκε ελαφρώς, παρότι 
παραμένει κατώτερη του μέσου 
όρου της ΕΕ των 15. Η εξέλιξη 
των παραμέτρων αυτών δείχνει, 
εξάλλου, ότι παράλληλα με τη 
μείωση του αριθμού των σκαφών, 
έλαβε χώρα και μια διαδικασία 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού. Θεσπίστηκαν προοδευτικά νέα συστήματα συντήρησης των 
αλιευμάτων στο σκάφος και αυτοματισμού της εργασίας, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα 
πλοήγησης και εντοπισμού των κοπαδιών ιχθύων. 

Σύγκριση των βασικών παραμέτρων του 
πορτογαλικού στόλου 
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Για τη μείωση του αντικτύπου της αναδιάρθρωσης του κλάδου, η απόφαση 437/2002 της 22ας 
Απριλίου 2002, που τροποποίησε την υπουργική απόφαση 1261/2001 της 31ης Οκτωβρίου 
2001, θέσπισε το σύστημα ατομικών επιδοτήσεων με στόχο την αποζημίωση των αλιέων που 
χάνουν την εργασία τους όταν τα σκάφη στα οποία απασχολούνται αποσύρονται οριστικά από 
τον στόλο.  

5.2. Δομή του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου 
 
Ο πορτογαλικός στόλος αποτελείται από 9 945 σκάφη. Κατέχει την τέταρτη θέση στον 
κοινοτικό στόλο, όσον αφορά τον αριθμό των σκαφών και την πέμπτη θέση όσον αφορά τη 
συνολική χωρητικότητα (108 525 μικτοί τόνοι). 2 050 σκάφη είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
των εξόχως απόκεντρων περιφερειών των Αζόρων και της Μαδέρας. Σχεδόν 7 500 από τα 
σκάφη της ηπειρωτικής χώρας είναι τράτες μήκους κάτω των 12 μέτρων.  
 

Κατανομή του πορτογαλικού στόλου βάσει των ειδών εργαλείων. Χωρητικότητα και ισχύς  

Είδος εργαλείου Αριθμός σκαφών 
Χωρητικότητα 
(GT) Ισχύς κινητήρα (kW) 

Σταθερά εργαλεία  94% 45% 65%
Συρόμενα 
εργαλεία 

6% 55% 35%

Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
 
Τα σκάφη που χρησιμοποιούν σταθερά εργαλεία κυριαρχούν στον πορτογαλικό αλιευτικό 
στόλο. Ωστόσο, τα σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία έχουν μεγαλύτερη ισχύ και 
ελαφρώς μεγαλύτερη χωρητικότητα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι τα σταθερά εργαλεία 
χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα σκάφη μικρότερων διαστάσεων. Μάλιστα, τα σκάφη 
μήκους κάτω των 12 μέτρων αντιπροσωπεύουν το 91% του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου, 
το 12% της χωρητικότητας και το 36% της ισχύος του. 
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Κατανομή του πορτογαλικού στόλου βάσει του μήκους.  
Μέση χωρητικότητα και ισχύς  

  % σκαφών >12 m % σκάφων <12 m 
Αριθμός σκαφών 9% 91%
Χωρητικότητα (GT) 88% 12%
Ισχύς (kW) 64% 36%
Μέση χωρητικότητα 
(GT/σκάφος) 

11 110

Μέση ισχύς (kW/σκάφος) 39 281
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι 2 150 σκάφη (το 22% του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου) 
δηλώνουν ότι δεν κάνουν χρήση κινητήρα. Τα σκάφη χωρίς κινητήρα έχουν ως επί το πλείστον 
την έδρα τους στην ηπειρωτική χώρα, αλλά 641 σκάφη δραστηριοποιούνται από τους λιμένες 
των Αζόρων και της Μαδέρας. Σε γενικές γραμμές, τα σκάφη των Αζόρων και της Μαδέρας 
είναι μικρότερα από αυτά της ηπειρωτικής χώρας.  
 
Ο πορτογαλικός αλιευτικός στόλος είναι πολύ απαρχαιωμένος. Η μέση ηλικία του στόλου είναι 
27 έτη, αλλά στα νησιά πλησιάζει τα 34 έτη. Τα σκάφη μήκους άνω των 42 μέτρων είναι 
παλαιότερα, καθώς η μέση ηλικία τους είναι 38 έτη. Η μέση ηλικία των σκαφών μήκους κάτω 
των 24 μέτρων κυμαίνεται από 25 έως 28 έτη. Τα πιο σύγχρονα σκάφη είναι εκείνα που έχουν 
μήκος 24-36 μέτρων (μέση ηλικία 16 έτη), και τα σκάφη μήκους 36-42 μέτρων (μέση ηλικία 19 
έτη).  
 
Το 73% των σκαφών είναι εξοπλισμένο με ξύλινο κύτος, αλλά για τα σκάφη μήκους άνω των 
12 μέτρων το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 65%. Μόνο το 16% των σκαφών έχουν 
κύτος από ίνες υάλου και το 5% μεταλλικό κύτος, αν και τέτοιο κύτος έχουν το 26% των 
σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων. Το μέσο μήκος των σκαφών που είναι εξοπλισμένα με 
ξύλινο κύτος είναι 7 μέτρα, εκείνων με μεταλλικό κύτος 18 μέτρα και όσων διαθέτουν κύτος 
από ίνες υάλου 7 μέτρα. Η μέση ηλικία των σκαφών που διαθέτουν ξύλινο κύτος είναι 32 έτη, 
ενώ όσων έχουν μεταλλικό κύτος είναι 11 και εκείνων με κύτος από ίνες υάλου 18 έτη.  

5.3. Περιφερειακή κατανομή του αλιευτικού στόλου 
 
Γενικά, τα μεγαλύτερα σκάφη αλιεύουν έχοντας ως βάση λιμένες που βρίσκονται στις 
βορειότερες περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας. Η περιφέρεια του Κέντρου είναι αυτή που 
διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών. Σε αυτήν είναι συγκεντρωμένη, επίσης, η πλειονότητα 
των σκαφών που προορίζονται για αλιεία ανοικτής θαλάσσης. Στην Algarve και στην Alentejo, 
οι στόλοι είναι αρκετά μεγάλοι αλλά αποτελούνται από σκάφη μικρότερων διαστάσεων. Ο 
αλιευτικός στόλος της περιφέρειας του Βορρά χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό σκαφών 
μεσαίων διαστάσεων.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
% του συνόλου του στόλου    

Αριθμός σκαφών Χωρητικότη
τα (GT) 

Ισχύς 
κινητήρα 
(kW) 

GT / 
Σκάφο
ς 

KW / 
Σκάφο
ς 

ΑΖΟΡΕΣ 16% 10% 13% 7,0 30,7
ALENTEJO 20% 13% 16% 7,2 31,6
ALGARVE 21% 13% 20% 6,8 36,6
ΚΕΝΤΡΟ 22% 40% 26% 20,0 44,8
ΜΑΔΕΡΑ 5% 3% 4% 7,2 29,6
ΒΟΡΡΑΣ 16% 20% 22% 13,3 52,0
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 10,9 38,7
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Το ήμισυ των σκαφών μήκους άνω των 42 μέτρων είναι συγκεντρωμένο στην περιφέρεια του 
Κέντρου, το ένα τέταρτο έχει τη βάση του στους λιμένες της Alentejo και το 13% στους λιμένες 
της περιφέρειας του Βορρά.  
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6. Αλιευτική δραστηριότητα 

6.1. Αλιευτικά εργαλεία  
 
Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τα εργαλεία που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 26/2004 
σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
 

Βασικά αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο πορτογαλικός στόλος  
Εργαλείο 1: Βασικό εργαλείο 
Εργαλείο 2: Βοηθητικό εργαλείο 
Κωδικός Εργαλείο Σκάφη 

Εργ. 1 
Σκάφη 
Εργ. 2 

Σύνολ
ο 

% 
σκαφών 
εργ. 1 

% 
σκαφών 
εργ. 2 

DRB Δράγες που σύρονται από σκάφος 51 33 84 1% 0% 
Δράγες 51 33 84 1% 0% 
FPO Κοφινέλα (κιούρτοι) 1 893 943 2 836 19% 9% 
Παγίδες 1 893 943 2 836 19% 9% 
GND Παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα 32 78 110 0% 1% 
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα) 
2 867 339 3 206 29% 3% 

GTR Μανωμένα δίχτυα 2008 1 259 3 267 20% 13% 
Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 4 908 1 676 6 584 49% 17% 
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με 

καλάμι 
973 1 556 2 529 10% 16% 

LLS Στάσιμα παραγάδια 1 548 849 2 397 16% 9% 
LNB Δίχτυα τύπου «αθερινολόγου», 

των οποίων ο χειρισμός γίνεται 
από σκάφος 

23 63 86 0% 1% 

Παραγάδια και αγκίστρια  2 578 2 503 5 081 26% 25% 
OTB Τράτες βυθού με πόρτες 132 3 135 1% 0% 

Τράτες 159 38 197 2% 0% 
PS Γρι-γρι 136 18 154 1% 0% 
Γρι-γρι  136 18 154 1% 0% 
SB Πεζότρατες 97 51 148 1% 1% 
SSC Σκοτσέζικοι γρίποι  77 27 104 1% 0% 
Γρίποι 220 82 302 2% 1% 
NK Άγνωστο αλιευτικό εργαλείο (1) 0 0 0 0% 0% 
NO Απουσία αλιευτικού εργαλείου (2) 0 4 652 4 652 0% 47% 
(1) Δεν ισχύει για όλα τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2003. 
(2) Ισχύει μόνο για βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία. 
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Τα στάσιμα απλάδια δίχτυα (29% των σκαφών ), τα μανωμένα δίχτυα (20%), τα κοφινέλα 
(19%), τα στάσιμα παραγάδια (16%), ή οι πετονιές χειρός και οι πετονιές με καλάμι (10%) είναι 
τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Ωστόσο, οι πετονιές χειρός και οι 
πετονιές με καλάμι κυριαρχούν ως βοηθητικά εργαλεία (16% των σκαφών). Ακολουθούν τα 
μανωμένα δίχτυα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εργαλείο στο 13% των σκαφών, τα 
κοφινέλα (9%) και τα στάσιμα παραγάδια (9%). Το 47% των σκαφών δηλώνουν ότι δεν κάνουν 
χρήση βοηθητικού εργαλείου.  
 
Η επιλογή των διαφόρων εργαλείων, βασικών και βοηθητικών, εξαρτάται από τις διαστάσεις 
των σκαφών. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ποσοστά των σκαφών 
μήκους άνω ή κάτω των 12 μέτρων και τα διάφορα είδη αλιευτικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται.  
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Εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον πορτογαλικό στόλο ανά μέγεθος σκάφους 
  Βασικό εργαλείο Βοηθητικό εργαλείο 
Κωδικό
ς 

Εργαλείο % σκαφών 
< 12μ. 

% σκαφών 
> 12μ. 

% σκαφών 
< 12μ. 

% 
σκαφών > 

12μ. 
DRB Δράγες που σύρονται από 

σκάφος 
0% 1% 0% 1% 

Δράγες 0% 1% 0% 1% 
FPO Κοφινέλα (κιούρτοι) 20% 9% 9% 13% 
Παγίδες 20% 9% 9% 13% 
GND Παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα 0% 0% 1% 1% 
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα) 
29% 27% 3% 7% 

GTR Μανωμένα δίχτυα 22% 6% 13% 11% 
Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 51% 33% 17% 19% 
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι 10% 7% 17% 1% 
LLD Παρασυρόμενα παραγάδια 0% 2% 0% 2% 
LLS Στάσιμα παραγάδια 16% 16% 8% 9% 
LNB Δίχτυα τύπου «αθερινολόγου», των 

οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος 
0% 0% 1% 0% 

Παραγάδια και αγκίστρια  26% 25% 26% 12% 
OΤΒ Τράτες βυθού με πόρτες 0% 15% 0% 0% 
OTM Πελαγικές τράτες με πόρτες 0% 0% 0% 1% 
Τράτες 0% 15% 0% 1% 
PS Γρι-γρι 0% 13% 0% 1% 
Γρι-γρι  0% 13% 0% 1% 
SB Πεζότρατες 1% 0% 1% 0% 
SDN Δανέζικοι γρίποι 0% 4% 0% 0% 
Γρίποι 2% 4% 1% 0% 
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Στα σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, τα στάσιμα απλάδια δίχτυα αποτελούν το βασικό 
εργαλείο που χρησιμοποιείται περισσότερο (στο 29% της κατηγορίας αυτής του στόλου), και 
ακολουθούν τα μανωμένα δίχτυα (22%), τα κοφινέλα (20%) και τα στάσιμα παραγάδια (16%). 
Οι πετονιές χειρός και οι πετονιές με καλάμι (17%), τα μανωμένα δίχτυα (13%), τα κοφινέλα 
(9%) και τα στάσιμα παραγάδια (8%) είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα βοηθητικά εργαλεία.  
 
Ωστόσο, στην περίπτωση των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων, τα στάσιμα απλάδια δίχτυα 
(27% του στόλου αυτής της κατηγορίας), τα στάσιμα παραγάδια (16%), οι τράτες βυθού με 
πόρτες (15%) και τα γρι-γρι (13%) είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο. Τα κοφινέλα (13%), τα μανωμένα δίχτυα (11%), τα στάσιμα παραγάδια (9%) και 
τα στάσιμα απλάδια δίχτυα (7%) είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα βοηθητικά εργαλεία.  
 
Ο συνηθέστερος συνδυασμός εργαλείων (14% των σκαφών) είναι κοφινέλα ως βασικό εργαλείο 
και πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι ως βοηθητικό εργαλείο. Παρότι ο εν λόγω 
συνδυασμός εργαλείων είναι πολύ σπάνιος στην ηπειρωτική χώρα, χρησιμοποιείται από το 60% 
των σκαφών που έχουν τη βάση τους στις Αζόρες και τη Μαδέρα. 

6.2. Αλιευτικές μέθοδοι 
 
Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των σκαφών, η πλειονότητα του στόλου (66%) αποτελείται 
από σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, τα οποία αλιεύουν στη διαίρεση ICES IXa με βάση 
λιμένες της ηπειρωτικής χώρας, είναι εξοπλισμένα με σταθερά εργαλεία και εργαλεία αλιείας 
μικρής κλίμακας και στοχεύουν στην αλίευση βενθοπελαγικών ειδών. Η κατηγορία αυτή 
αντιπροσωπεύει, ωστόσο, μόλις το 8% της χωρητικότητας. Τα τελευταία δεκαπέντε έτη, ο 
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αριθμός των σκαφών αυτής της κατηγορίας του στόλου μειώθηκε κατά 16%, παρότι 
διαπιστώνεται μικρή αύξηση της χωρητικότητας και της ισχύος τους.  
 
Τα σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων που αλιεύουν έχοντας ως βάση τις Αζόρες στη διαίρεση 
ICES X αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου των σκαφών και το 6% της συνολικής 
χωρητικότητας, ενώ το 4% των σκαφών αλιεύουν από λιμένες της Μαδέρας στα ύδατα της 
επιτροπής αλιείας κεντροανατολικού ατλαντικού (CECAF). Την τελευταία δεκαπενταετία, ο 
στόλος της κατηγορίας αυτής ήταν ιδιαίτερα ενεργός στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 
Παρότι στις Αζόρες ο αριθμός των σκαφών μειώθηκε κατά 1%, η χωρητικότητα της κατηγορίας 
αυτής αυξήθηκε κατά 36% και η συνολική ισχύς κατά 82%. Στη Μαδέρα, η εξέλιξη της εν λόγω 
κατηγορίας ήταν τελείως διαφορετική. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών μειώθηκε κατά 
11%, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 14% και η ισχύς κατά 22%. Συνεπώς, παρότι 
παρατηρήθηκε μείωση του στόλου, τα σκάφη εκσυγχρονίστηκαν. Οι τρεις αυτές κατηγορίες 
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με εκείνες των Αζόρων και της Μαδέρας, 
αντιπροσωπεύουν το 85% των σκαφών του πορτογαλικού στόλου, το 11% της χωρητικότητας 
του και το 32% της συνολικής ισχύος του. 
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Κατανομή του αλιευτικού πορτογαλικού στόλου ανά κατηγορία  

Περ. Ζώνη Αλιεία Εργαλείο Κατ Σκάφη GT kW 
ICES IXa Βενθοπελαγικά 

είδη  
Σταθερά 
εργαλεία και 
εργαλεία 
μικρής 
κλίμακας <12 
m 

4K1 6 538 8 821 95 785

ICES 
VIIIc, 
IXa, IXb, 
X και 
CECAF  

Βενθοπελαγικά 
είδη  

Σταθερά 
εργαλεία >= 
12 m  

4K2 408 17 863 67 450

ICES 
VIIIc, 
IXa, IXb  

Βενθοπελαγικά 
είδη + σαυρίδι 

Τράτες 4K3 87 16 569 45 028

ICES IXa Μικρά πελαγικά 
είδη (σαρδέλα + 
άλλα)  

Γρίποι 4K4 132 6 183 30 999

Διεθνή 
ύδατα  

Βενθοπελαγικά 
και πελαγικά 
είδη 

Πολυδύναμα: 
Τράτες + 
παραγάδια 

4K5 38 33 721 44 180

Η
πε
ιρ
ω
τι
κή

 χ
ώ
ρα

 

Σύνολο ηπειρωτικής χώρας 7 895 94 086 322 258
CECAF  Βενθοπελαγικά 

είδη  
Σταθερά 
εργαλεία και 
εργαλεία 
μικρής 
κλίμακας <12 
m  

4K6 419 440 3 214

CECAF 
και 
διεθνή 
ύδατα 

Βενθοπελαγικά 
και πελαγικά 
είδη 

Σταθερά 
εργαλεία >= 
12 m  

4K7 44 2 844 10 098

  Πελαγικά είδη Γρίποι 4K8 4 193 1 006

Μ
αδ
έρ
α 

 

Σύνολο Μαδέρας 467 3 477 14 317
ICES X  Βενθοπελαγικά 

είδη  
Σταθερά 
εργαλεία και 
εργαλεία 
μικρής 
κλίμακας <12 
m  

4K9 1 487 2 441 23 324

ICES X 
και 
διεθνή 
ύδατα  

Βενθοπελαγικά 
και πελαγικά 
είδη 

Σταθερά 
εργαλεία και 
παραγάδια 
>=12 m  

4KA 104 8 674 25 559Α
ζό
ρε
ς 

 

Σύνολο Αζόρων 1 591 11 115 48 883
ΣΥΝΟΛΟ 9 953 108 679 385 458
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της (31%) αντιστοιχεί στα 38 
σκάφη που απαρτίζουν τον πολυδύναμο στόλο που αλιεύει βενθοπελαγικά ή πελαγικά είδη σε 
διεθνή ύδατα με τράτες ή / και παραγάδια. Η μέση χωρητικότητα του στόλου αυτής της 
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κατηγορίας αγγίζει τους 900 
τόνους. Την τελευταία 
δεκαπενταετία, σημειώθηκε 
εντυπωσιακή μείωση στην εν 
λόγω κατηγορία. Ο αριθμός 
των σκαφών μειώθηκε κατά 
34%, η χωρητικότητα κατά 
11% και η ισχύς κατά 28% 
 
Δύο κατηγορίες του στόλου 
αντιπροσωπεύουν εκάστη το 
15-16% της συνολικής 
χωρητικότητας. Η πρώτη 
κατηγορία (το 4% των 
σκαφών και το 16% της 
χωρητικότητας) αποτελείται 

από σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη με σταθερά εργαλεία 
στις διαιρέσεις ICES VIIIc, IXa, IXb, X και στα ύδατα της CECAF, έχοντας ως βάση λιμένες 
της ηπειρωτικής χώρας. Την τελευταία δεκαπενταετία, τα σκάφη της κατηγορίας αυτής 
μειώθηκαν κατά 18%, ενώ η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 85% και η ισχύς μειώθηκε 
κατά 2%. Στην άλλη κατηγορία ανήκουν 87 τράτες από την ηπειρωτική χώρα (15% της 
χωρητικότητας), οι οποίες αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη και σαυρίδια στις διαιρέσεις ICES 
VIIIc, IXa, IXb. Η μέση χωρητικότητα της κατηγορίας αυτής του στόλου ανέρχεται σε 
190 τόνους. Οι τράτες από την ηπειρωτική χώρα γνώρισαν μια από τις πρώτες και εντονότερες 
διαδικασίες ανανέωσης της τελευταίας δεκαπενταετίας. Παρότι ο αριθμός των σκαφών 
μειώθηκε κατά 12%, η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 33%, αλλά η ισχύς τους 
περιορίστηκε κατά 4%. 

 
Αλιεύματα ανά αλιευτική μέθοδο 

από σκάφη της ηπειρωτικής χώρας (GT) 
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Η κατηγορία που αποτελείται από τα σκάφη της ηπειρωτικής χώρας που αλιεύουν μικρά 
πελαγικά είδη με γρίπο στη διαίρεση ICES IΧa διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τα 
αλιεύματα. Η κατηγορία αυτή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη ενός και μόνου 
είδους, της σαρδέλας, και είναι αντιμέτωπη τόσο με προβλήματα βιολογικής φύσεως όσο και με 
προβλήματα της αγοράς. Παρά τη σημασία των αλιευμάτων αυτών, η συγκεκριμένη κατηγορία 
του στόλου αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του αριθμού των σκαφών, το 6% της χωρητικότητας 
και το 8% της ισχύος. Η ανανέωση του στόλου αυτού ξεκίνησε πολύ πρόσφατα και παραμένει 
εξαιρετικά περιορισμένη. Ως εκ τούτου, την τελευταία δεκαπενταετία, ο αριθμός των σκαφών 
μειώθηκε κατά 21% και η ισχύς κατά 7%, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 13%. 
 
Ο στόλος των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων που έχουν ως βάση τις Αζόρες και αλιεύουν 
στη διαίρεση ICES X και στα διεθνή ύδατα βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη με σταθερά 
εργαλεία αποτελείται από 104 σκάφη που αντιπροσωπεύουν το 8% της συνολικής 
χωρητικότητας του πορτογαλικού στόλου και το 7% της ισχύος του. Την τελευταία 
δεκαπενταετία, ο αριθμός των σκαφών της κατηγορίας αυτής αυξήθηκε κατά 4%, η 
χωρητικότητά τους κατά 36% και η ισχύς κατά 14%. 
 
Στη Μαδέρα, ο στόλος αποτελείται από 44 σκάφη (που αντιπροσωπεύουν το 3% της συνολικής 
χωρητικότητας και της συνολικής ισχύος) μήκους άνω των 12 μέτρων και μέσης χωρητικότητας 
65 τόνων, τα οποία αλιεύουν στα ύδατα της CECAF και στα διεθνή ύδατα με σταθερά εργαλεία. 
Ο στόλος αυτός παρουσίασε, την τελευταία δεκαπενταετία, εκπληκτική εξέλιξη. Ο αριθμός των 
σκαφών αυξήθηκε κατά 13% και η χωρητικότητα κατά 145%, ενώ η ισχύς μειώθηκε κατά 9%. 
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Σε ό,τι αφορά την παράκτια αλιεία στην ηπειρωτική χώρα, η σταδιακή μείωση των αλιευμάτων 
σαρδέλας οδηγεί σε σταθερή μείωση της αλιείας με γρίπους. Ωστόσο, η αύξηση των 
αλιευμάτων σαρδέλας και χταποδιού αποτελεί την αιτία της αύξησης των αλιευμάτων του 
πολυδύναμου στόλου. Τα αλιεύματα που προέρχονται από αλιεία με γρίπους μειώθηκαν σε 
όλες τις περιφέρειες, αλλά κυρίως στην Algarve και στην Alentejo. Σήμερα, το 67% των 
αλιευμάτων του πολυδύναμου στόλου βρίσκεται συγκεντρωμένο στις περιφέρειες της 
Λισσαβόνας και του Κέντρου. Στην περιφέρεια του Βορρά, παρ’ όλα αυτά, καταγράφηκαν 
αυξήσεις το 2001 και το 2002. Στις δύο περιφέρειες αυτές, η σαρδέλα αποτελεί το βασικό 
αλιευόμενο είδος, παρότι στην περιφέρεια της Λισσαβόνας σημαντικά είναι και τα αλιεύματα 
κολιού. 
 
Εξαιρουμένης της περιφέρειας της Λισσαβόνας, τα αλιεύματα του πολυδύναμου στόλου 
αυξήθηκαν παντού και ιδιαίτερα στην Algarve και την Alentejo. Σήμερα, το 67% των 
αλιευμάτων του πολυδύναμου στόλου είναι συγκεντρωμένο στην περιφέρεια της Λισσαβόνας 
και στην Algarve. Στην περιφέρεια της Λισσαβόνας, το χταπόδι και το μαύρο σπαθόψαρο 
αντιπροσωπεύουν το 34% των αλιευμάτων του στόλου αυτού. Στην Algarve, τα αλιεύματα 
χταποδιού αντιπροσωπεύουν το 25% των αλιευμάτων και ο κολιός το 12%. 
 
Στην περίπτωση των τρατών, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στην Alentejo, στην περιφέρεια της 
Λισσαβόνας και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, στην Algarve. Το 63% των αλιευμάτων που 
προέρχονται από τις τράτες βρίσκεται συγκεντρωμένο στις περιφέρειες της Λισσαβόνας και του 
Βορρά. Το 41% των αλιευμάτων που προέρχονται από παράκτιες τράτες της περιφέρειας της 
Λισσαβόνας αφορούν το σαυρίδι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περιφέρεια του Βορρά 
ανέρχεται σε 46%. Σημαντικό αλίευμα αποτελεί και το προσφυγάκι, αν και αντιπροσωπεύει 
μόλις το 10% των αλιευμάτων που προέρχονται από τις παράκτιες τράτες στην περιφέρεια της 
Λισσαβόνας και το 23% στην περιφέρεια του Νότου.  
 
7. Διαχείριση της αλιείας 

7.1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο 
 
Το 2002, οι αρμοδιότητες της γενικής επιθεώρησης αλιείας μεταφέρθηκαν στη γενική 
διεύθυνση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΓΔΑΥ). Η γενική επιθεώρηση αλιείας έπαψε, ως εκ 
τούτου, να αποτελεί αυτόνομο όργανο.  
 
Έτσι, υπεύθυνη για τη διαχείριση της αλιείας είναι σήμερα η γενική διεύθυνση αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. Λειτουργούν μηχανισμοί διαβούλευσης με το Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), τις οργανώσεις των παραγωγών και τις ενώσεις των 
πλοιοκτητών. Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Το ΙNIAP εκπονεί εκτιμήσεις των αλιευτικών πόρων για λογαριασμό του διεθνούς 
συμβουλίου εξερεύνησης της θάλασσας (ICES) και στο πλαίσιο του NAFO, και προτείνει 
τεχνικά μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση των πόρων.  
 
Η γενική διεύθυνση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι αρμόδια για τον συντονισμό της 
επιθεώρησης και του ελέγχου. Ασκεί τις αρμοδιότητές της μέσω του SIFICAP (ολοκληρωμένου 
συστήματος για την επιθεώρηση, τη φορολόγηση και τον έλεγχο των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων) όπου συμμετέχει η ΓΔΑΥ, το ναυτικό, η πολεμική αεροπορία και η εφορία.  
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Το σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) εφαρμόζεται στο πλαίσιο του MONICAP. Το 
MONICAP (διαρκής επιθεώρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων) είναι ένα σύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, βάσει δορυφορικής 
επικοινωνίας (Inmarsat-C), GPS και ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (SIG). 
Αποτελείται από έναν εξοπλισμό διαρκούς παρακολούθησης (EMC, μπλε κουτί), το οποίο 
μεταδίδει τη θέση του σκάφους, μέσω ενός παράκτιου σταθμού λήψης, στο κέντρο ελέγχου και 
παρακολούθησης της αλιείας (Centro de Controlo e Vigilância de Pesca, CCVP), το οποίο έχει 
την έδρα του στη ΓΔΑΥ-επιθεώρηση αλιείας. 
 
Τα προγράμματα MARE (για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας) και MARIS (το 
αλιευτικό σκέλος των περιφερειακών προγραμμάτων για την ηπειρωτική χώρα) εντάσσουν στην 
πορτογαλική νομοθεσία τις διατάξεις του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης για το διάστημα 
2002-2006. Τις δραστηριότητες αυτές διαχειρίζεται το IFADAP (Instituto de Financiamento e 
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Έως το 2006, οι διαρθρωτικές δράσεις επικεντρώνονταν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την 
αλιεία (MARE) και στο αποκεντρωμένο σκέλος του (MARIS). Το πρόγραμμα MARE 
διαρθρώνεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες:  
 

• προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας· 
• ανανέωση και εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου· 
• προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, της υδατοκαλλιέργειας, του εξοπλισμού 

των αλιευτικών λιμένων, της μεταποίησης και της εμπορίας·  
• διαμόρφωση συνθηκών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου· 
• άλλα μέτρα. 

 
Έως το 2006, το MARIS περιελάμβανε δύο ειδών μέτρα: μέτρα για τις υποδομές της αλιείας και 
της μεταποίησης, τα οποία χρηματοδοτεί το ΧΜΠΑ, και μέτρα για τις δομές στήριξης της 
ανταγωνιστικότητας, τα οποία χρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ.  
 
Σε ό,τι αφορά τις δομές της αλιείας και της μεταποίησης (ΧΜΠΑ), το MARIS επέτρεψε το 
συνδυασμό, αφενός, δράσεων για την κατασκευή υποδομών ή συλλογικού εξοπλισμού, 
αφετέρου, δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας, σήμανσης, εξορθολογισμού των ονομασιών και 
τυποποίησης των προϊόντων. Αποδέκτες των δράσεων και των δραστηριοτήτων αυτών είναι 
ενώσεις, συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς αναγνωρισμένοι από 
τη διαχειριστική αρχή, μεταξύ των οποίων τοπικά σωματεία, η DOCAPESCA, ενώσεις 
επαγγελματιών ή επιχειρήσεις. Συμμετέχουν τα περιφερειακά προγράμματα του Βορρά, του 
Κέντρου, της Alentejo και της Algarve.  
 
Ο κεντρικός στόχος των μέτρων του MARIS που αφορούν τις δομές στήριξης της 
ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ) είναι η βελτίωση των υποδομών των αλιευτικών λιμένων που 
απαρτίζουν το βασικό δίκτυο των αλιευτικών λιμένων και η βελτίωση των συνθηκών άσκησης 
της αλιευτικής δραστηριότητας από μικρούς πυρήνες πληθυσμού που εξαρτώνται από την 
αλιεία. Αποδέκτες είναι το ινστιτούτο θαλασσών και λιμένων, τα λιμενικά ινστιτούτα και αρχές, 
η DOCAPESCA και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και το ινστιτούτο προστασίας της φύσης. 
Συμμετέχουν τα περιφερειακά προγράμματα του Βορρά, του Κέντρου, της Λισσαβόνας και της 
Κοιλάδας του Τάγου, της Alentejo και της Algarve.  
 
Οι κανονισμοί που ρύθμιζαν το σύστημα SIPESCA για τη στήριξη της αλιείας κατά το 
διάστημα 2002-2006 θεσπίστηκαν δυνάμει της απόφασης 42/2002 της 30ης Ιουλίου 2002.  
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Ο στόχος του SIPESCA είναι η στήριξη της παράκτιας αλιείας:  
 

• μέσω της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού των μικρών σκαφών για τη βελτίωση της 
ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, καθώς και της διαχείρισης και της συντήρησης των 
αλιευμάτων στα σκάφη· 

• μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας χωρίς αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας· 
μέσω επενδύσεων για την ασφάλεια και την προώθηση της χρήσης επιλεκτικών και 
φιλικών προς το περιβάλλον εργαλείων· 

• μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης και της ικανότητας της παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας και μέσω της εξεύρεσης λύσεων στα ειδικά προβλήματα των κοινοτήτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία.  

 
Για την περίοδο 2005-2015 έχει καταρτιστεί μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης (ENDS) και έχουν εκπονηθεί σχέδια για την εφαρμογή της (PIENDS). Ο 
στόχος των πρωτοβουλιών που συνθέτουν τη στρατηγική αυτή είναι η επίτευξη ταχείας 
ανάπτυξης, η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος.  

7.2. Μέτρα διαχείρισης 
 
Η αλιευτική προσπάθεια ελέγχεται μέσω ενός συστήματος αδειών. Επιπλέον, στα πορτογαλικά 
ύδατα εφαρμόζονται τεσσάρων ειδών τεχνικά μέτρα: ελάχιστο μέγεθος ή βάρος των 
αλιευμάτων, ελάχιστα μεγέθη ματιού, μέγιστο ποσοστό παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και 
ελάχιστο ποσοστό αλιευμάτων από τα στοχευόμενα είδη. Πέρα από αυτά, ισχύουν περιορισμοί 
για την αλιεία εντός ορισμένων ζωνών, κατά τη διάρκεια ορισμένων εποχών και με τη χρήση 
ορισμένων εργαλείων. 
 
Η άσκηση δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ρυθμίζεται από το νομοθετικό 
διάταγμα αριθ. 278/87, όπως τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 383/98 του 
Νοεμβρίου. 
 
Τα εθνικά μέτρα συντήρησης των πόρων θεσπίζονται στο διάταγμα αριθ. 43/87, το οποίο 
τροποποιήθηκε από το διάταγμα αριθ. 7/2000 της 30ης Μαΐου. Στο διάταγμα αυτό ορίζονται οι 
μέθοδοι και τα αλιευτικά εργαλεία και καθορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις και οι όροι χρήσης 
των διαφόρων εργαλείων. Σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από την ακτή, επιτρέπεται 
μόνο η χρήση γρίπων σε βάθος άνω των 20 μέτρων. Καθορίζονται, επίσης, οι όροι χρήσης των 
φωτεινών πηγών για την προσέλκυση των αλιευμάτων. Η αλιεία με απλάδια δίχτυα 
επιτρέπεται μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη του ¼ του μιλίου από την ακτή και μόνο τα σκάφη 
χωρητικότητας κάτω των 5 τόνων μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία σε απόσταση 
μικρότερη των 3 μιλίων από την ακτή. Τα εργαλεία αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών. Εξάλλου, απαγορεύεται η αλίευση 
καρκινοειδών με απλάδια δίχτυα και η χρήση παρασυρόμενων μανωμένων διχτυών. Η χρήση 
δραγών επιτρέπεται μόνο σε βάθη άνω των 4 μέτρων κατά την άμπωτη και 8 μέτρων κατά την 
πλημμυρίδα. Η ρύθμιση των όρων χρήσης των δραγών διαφέρει μεταξύ των περιοχών που 
βρίσκονται βόρεια και νότια του παράλληλου του Pedrógão. Στον βορρά, η μέγιστη ισχύς των 
σκαφών είναι 110 kW, και, στον νότο, 75 kW. Στο διάταγμα αυτό αναφέρονται και τα 
χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση των σκαφών στις κατηγορίες της τοπικής αλιείας, της 
παράκτιας αλιείας και της αλιείας ανοικτής θαλάσσης. Οι ζώνες αλιείας που είναι προσβάσιμες 
από τα σκάφη ορίζονται βάσει της εν λόγω ταξινόμησης. 
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Το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 1102-D/2000 και οι διαδοχικές του τροποποιήσεις 
ρυθμίζουν την αλιεία με παγίδες. Οι κανόνες για τα απλάδια δίχτυα ορίζονται στο υπουργικό 
διάταγμα αριθ. 1102-H/2000, για τις τράτες στο υπουργικό διάταγμα αριθ. 1102-E/2000, για 
τους γρίπους στο υπουργικό διάταγμα αριθ. 1102-F/2000, για τα γρι-γρι στο υπουργικό 
διάταγμα αριθ. 1102-G/2000 και για την αλιεία με παραγάδια και αγκίστρια στο υπουργικό 
διάταγμα αριθ. 1102-F/2000. 

7.2.1. Σύστημα αδειών  
 
Το σύστημα αδειών προβλέπει ότι για την απόκτηση, κατασκευή ή τροποποίηση σκάφους 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση. Επίσης, προηγούμενη έγκριση σε ετήσια βάση χρειάζεται για 
τη χρήση ορισμένων μεθόδων αλιείας.  

7.2.2. Περιορισμοί στον χώρο και στον χρόνο 
 
Η χρήση των γρίπων ρυθμίζεται από το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 1102-G/2000, 
όπως τροποποιήθηκε από το υπουργικό διάταγμα αριθ. 346/2002. Η χρήση των γρίπων 
επιτρέπεται για την αλίευση μικρών πελαγικών ειδών, δηλαδή της σαρδέλας (sardela 
pilchardus), του κολιού (Scomber japonicus), του σκουμπριού (Scomber scombrus), της γόπας 
(Boops boops), του γαύρου (Engraulis encrasicholus) και του σαυριδιού (Trachurus spp.)· το 
ανεκτό όριο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανέρχεται σε 20%. Η χρήση διχτυών με μάτι 
μικρότερο των 16 mm απαγορεύεται. Η χρήση γρίπων απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη 
του ¼ του μιλίου από την ακτή ή μικρότερη του μιλίου σε βάθη κάτω των 20 μέτρων. Στη 
Μαδέρα, η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε βάθη άνω των 50 μέτρων.  
 
Το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 543-B/2001 θεσπίζει ορισμένα ειδικά μέτρα για τα 
αλιεύματα, τη συντήρηση στο σκάφος, την εκφόρτωση και την εμπορική διάθεση της σαρδέλας. 
Το εν λόγω διάταγμα απαγορεύει την αλίευση σαρδέλας το σαββατοκύριακο. Το 2001, η 
αλιευτική περίοδος περιορίστηκε σε 180 ημέρες και ορίστηκαν μέγιστα όρια εκφορτώσεων για 
κάθε σκάφος ή, κατά περίπτωση, για κάθε οργάνωση παραγωγών. Οι περιορισμοί αυτοί 
ίσχυσαν και το 2002. 
 
Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου 2002, το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 
123-B/2002, απαγόρευσε τη χρήση γρίπων και την αλίευση σαρδέλας βόρεια του παράλληλου 
39° 55' 4". Στο ίδιο διάταγμα προβλεπόταν η παροχή οικονομικής στήριξης στα σκάφη που 
θίγονταν από τους περιορισμούς αυτούς. 
 
Για την προστασία των ζωνών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των βενθοπελαγικών ειδών, και 
ιδίως του μερλούκιου βακαλάου, το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 296/94 απαγόρευσε τη 
χρήση τράτας σε δύο ζώνες και των απλαδιών διχτυών σε δύο άλλες ζώνες κατά τη διάρκεια 
του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου και του Δεκεμβρίου. Το υπουργικό διάταγμα αριθ. 698-A/96 
ανέστειλε, με τη σειρά του, την εφαρμογή της απαγόρευσης αυτής σε μια ζώνη για τις τράτες 
και σε μια άλλη για τα απλάδια δίχτυα, ωσότου εγκριθεί κοινοτική νομοθεσία που θα ισχύει για 
όλα τα κοινοτικά σκάφη.  
 
Για την προστασία του ενήλικα μερλούκιου βακαλάου και την επίλυση των προβλημάτων 
ανταγωνισμού μεταξύ των παραγαδιών βυθού και των απλαδιών διχτυών, το υπουργικό 
διάταγμα αριθ. 213/2001 απαγόρευσε τα απλάδια δίχτυα βυθού στη ζώνη του Beirinha 
(Algarve). 
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Το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 43/2006 θεσπίζει μέτρα διαχείρισης για την αλιεία 
καρκινοειδών. Η αλιεία καρκινοειδών απαγορεύεται μεταξύ της 1ης και της 31ης Ιανουαρίου. 
Εξάλλου, τα σκάφη που έχουν άδεια χρήσης ματιών 55 έως 59 mm δεν μπορούν να λαμβάνουν 
καμιά άλλη άδεια για άλλα αλιευτικά εργαλεία.  
 
Διάφορα υπουργικά διατάγματα ρυθμίζουν την αλιεία των διθύρων γενικά και την αλιεία με 
δράγες ειδικά. Πρόκειται για το υπουργικό διάταγμα αριθ. 486/99 στη ζώνη του Βορρά καθώς 
και για τα υπουργικά διατάγματα αριθ. 99/2000, αριθ. 44/2001, αριθ. 543-C/2001 και αριθ. 
688/2005. 
 
Το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 1063/2004 θέτει τους όρους χρήσης για την αλιεία 
ειδών βαθέων υδάτων. Για τα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της ηπειρωτικής 
χώρας, μπορούν να εκχωρηθούν άδειες για μέγιστη συνολική χωρητικότητα 20 390 τόνων και 
συνολική ισχύ 31 250 kW. Ο μέγιστος αριθμός αδειών για την παράκτια αλιεία ορίστηκε σε 50, 
αλλά δύναται να αναθεωρηθεί. Σε συνάρτηση με τα ιστορικά αλιεύματα, τα σκάφη μπορούν να 
αλιεύουν τα είδη αυτά κατά τη διάρκεια έξι μηνών ή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ 
μπορούν να επιβληθούν και περιορισμοί όσον αφορά τις εκφορτώσεις. Έτσι, οι εκφορτώσεις 
άνω των 100 χιλιόγραμμων μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο στους λιμένες Viana do 
Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão 
και Vila Real de Santo António. 

7.2.3. Επιλεκτικά εργαλεία και ελάχιστα μεγέθη 
 
Η χρήση τρατών απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 6 μιλίων από την ακτή και 
προβλέπονται προδιαγραφές όσον αφορά το μέγεθος του ματιού.  
Σε ό,τι αφορά τα μανωμένα δίχτυα και τα απλάδια δίχτυα, ισχύει απαγόρευση για τα 
παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα. Έχουν, επίσης, θεσπιστεί λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά 
την ελάχιστη απόσταση από την ακτή, το μέγιστο μέγεθος, την απόσταση μεταξύ των διχτυών 
και τον μέγιστο χρόνο βύθισης.  
 
Το μέγεθος του ματιού των γρι-γρι περιορίζεται. Το μέγεθος των διχτυών ρυθμίζεται σε σχέση 
με τη χωρητικότητα. Εξάλλου, ρυθμίζεται και το ελάχιστο βάθος για τη χρήση του 
συγκεκριμένου είδους εργαλείου.  
 
Η αλιεία με δράγες περιορίζεται κυρίως σε σχέση με το μέγεθος των διχτυών, το μέγεθος των 
ματιών, τις αλιευτικές ζώνες και τον αριθμό δραγών ανά σκάφος.  
 
Ο κανονισμός για τα κοφινέλα προβλέπει περιορισμούς σε σχέση με τον αριθμό των κοφινέλων, 
το μέγεθός τους και το μέγεθος του ματιού του εξοπλισμού μέσα στον οποίο είναι 
κατασκευασμένα. Σε ό,τι αφορά τα παραγάδια, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το μέγιστο 
μήκος, τον μέγιστο αριθμό αγκιστριών και την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.  
 
Στη νότια και νοτιοδυτική Πορτογαλία, τα σκάφη που αλιεύουν καραβίδες πρέπει να 
χρησιμοποιούν μάτια άνω των 70 mm, παρότι προφανώς χρησιμοποιούνται και μάτια 55 mm, 
εγκεκριμένα για την αλίευση της γαρίδας.  
 
Το υπουργικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 27/2001, όπως τροποποιήθηκε από το υπουργικό 
διάταγμα αριθ. 402/2002 και το υπουργικό διάταγμα αριθ. 1266/2004, ορίζει τα ελάχιστα 
μεγέθη για 43 είδη ιχθύων, 11 είδη καρκινοειδών και 22 είδη μαλακίων. Τα περισσότερα 
ελάχιστα μεγέθη βασίζονται σε εκείνα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 850/98. 
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Ωστόσο, το υπουργικό διάταγμα ορίζει ελάχιστα μεγέθη που διαφέρουν από αυτά του 
κανονισμού (ΕΚ) 850/98 ή δεν αναφέρονται σε αυτόν. Ορίζει, επί παραδείγματι, ελάχιστα 
μεγέθη για 27 είδη ιχθύων, 8 είδη καρκινοειδών και 10 είδη μαλακίων για τα οποία δεν 
προβλέπεται περιορισμός μεγέθους στον κοινοτικό κανονισμό.  
 
Τα αλιεύματα από τα ύδατα των Αζόρων έχουν μειωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990. 
Για τον λόγο αυτό, η περιφερειακή κυβέρνηση θέσπισε, το 1998, μια σειρά μέτρων για την 
αποτροπή της υπερεκμετάλλευσης. Τα μέτρα αυτά βασίζονται σε ένα σύστημα αδειών που 
προβλέπει ελάχιστα μεγέθη και ειδικούς περιορισμούς όσον αφορά τα είδη των σκαφών και των 
εργαλείων.  

7.2.4. Ατομικές ποσοστώσεις 
 
Ποσοστώσεις επιβάλλονται σε σκάφη ή σε ομάδες σκαφών. Τούτο συμβαίνει στην περίπτωση 
της αλιείας με γρι-γρι, όπου τα όρια αλίευσης της σαρδέλας κατανέμονται μεταξύ των ενώσεων 
παραγωγών. Οι ατομικές ποσοστώσεις κάθε σκάφους μπορούν επίσης να μεταφερθούν εντός 
του στόλου του ίδιου πλοιοκτήτη για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης των ποσοστώσεων. 

 
Στην Πορτογαλία 
ανατέθηκε το 2% του 
συνόλου των 
ποσοστώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η συμμετοχή της 
Πορτογαλίας στο 
σύνολο των 
ποσοστώσεων των 
πελαγικών ειδών 

μειώνεται 
προοδευτικά. Οι 
ποσοστώσεις για τα 
πελαγικά είδη (κυρίως 
το σαυρίδι και το 

προσφυγάκι) 
αντιπροσωπεύουν το 
73% των 

ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στην Πορτογαλία. Η άνοδος που σημείωσαν τα πελαγικά 
είδη το 2005 οφείλεται στην αύξηση των ποσοστώσεων για το προσφυγάκι. Οι ποσοστώσεις για 
τα πελαγικά είδη που έχουν κατανεμηθεί στην Πορτογαλία αποτελούν το 2,2% του συνόλου 
των ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πελαγικά είδη. Η συμμετοχή της 
Πορτογαλίας στην αλιεία ορισμένων ειδών είναι, ωστόσο, πολύ πιο μεγάλη. Συγκεκριμένα, οι 
ποσοστώσεις για τον γαύρο αντιπροσωπεύουν το 32% του κοινοτικού συνόλου, για το σαυρίδι 
το 13%, για τον ξιφία το 11%, για το προσφυγάκι το 4%, και για τον τόνο το 3%. 
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Τα βενθοπελαγικά είδη 
απορροφούν το 27% των 
ποσοστώσεων που έχουν 
κατανεμηθεί στην 
Πορτογαλία. Τρία είδη, 
το κοκκινόψαρο, ο 
βακαλάος και η κοινή 
γαρίδα (Penaeus) 
αντιπροσωπεύουν το 
74% των ποσοστώσεων 
για τα βενθοπελαγικά 
είδη της Πορτογαλίας. 
Το κοκκινόψαρο 
αντιπροσωπεύει από 
μόνο του το 44%. 
Σήμερα, οι ποσοστώσεις 

για τα βενθοπελαγικά είδη που έχουν κατανεμηθεί στην Πορτογαλία αντιπροσωπεύουν το 1,7% 
του συνόλου των ποσοστώσεων για τα βενθοπελαγικά είδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
συμμετοχή αυτή ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2004. Ωστόσο, η συμμετοχή της 
Πορτογαλίας στην αλιεία ορισμένων ειδών είναι πολύ μεγαλύτερη: κοκκινόψαρο (22% του 
κοινοτικού συνόλου), ιππόγλωσσα Γροιλανδίας (13%) και σελάχι (11%). 
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7.2.5. Αλιεία αναψυχής 
 
Στο παρελθόν, η αλιεία αναψυχής ρυθμιζόταν με πολύ αόριστο τρόπο από το διάταγμα αριθ. 
45 116 του 1963. Ωστόσο, από το 2000, το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 246/2000, που 
τροποποιήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 112/2005, θεσπίζει την υποχρέωση λήψης 
άδειας και περιορίζει την επιφανειακή αλιεία στη χρήση τριών πετονιών κατά μέγιστο όριο και 
την υποβρύχια αλιεία σε εκείνη που πραγματοποιείται με ελεύθερη κατάδυση και με τη χρήση 
ψαροντούφεκου που δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ή συμπιεσμένο αέρα για προώθηση. 
Ορίζει, εξάλλου, προϋποθέσεις για την πρόσβαση στους πόρους, τα χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις αλίευσης ευάλωτων ειδών, τις ζώνες 
προστασίας και τις διαδικασίες αδειοδότησης.  
 

7.2.6. Άλλα μέτρα 
 
Από το 1998, έχουν ληφθεί και άλλα μέτρα διαχείρισης πέρα από εκείνα που αφορούν τις ζώνες 
που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Έτσι, έχουν οριοθετηθεί 61 ζώνες ειδικής 
προστασίας στα πορτογαλικά ύδατα. Από τις ζώνες αυτές, 35 βρίσκονται στην ηπειρωτική 
χώρα, 15 στις Αζόρες και 11 στη Μαδέρα.  
 
8. Λιμένες 
 
Λαμβανομένων υπόψη των μικρών διαστάσεων της πλειονότητας των σκαφών του 
πορτογαλικού στόλου, ο αριθμός των σημείων εκφόρτωσης κατά μήκος της ακτής είναι 
μεγάλος. Από διοικητική άποψη, ο πορτογαλικός αλιευτικός στόλος χωρίζεται σε 45 λιμένες, εκ 
των οποίων 32 βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα, ένδεκα στις Αζόρες και δύο στη Μαδέρα.  
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Περιφερειακή κατανομή των αλιευτικών λιμένων 
  Αριθ. λιμένων % λιμένων Σκάφη/λιμένα GT/λιμένα kW/λιμένα 
ΑΖΟΡΕΣ 11 24% 144 1 005 4 412
ALENTEJO 9 20% 219 1 583 6 909
ALGARVE 10 22% 211 1 436 7 727
ΚΕΝΤΡΟ 5 11% 440 8 789 19 721
ΜΑΔΕΡΑ 2 4% 234 1 693 6 914
ΒΟΡΡΑΣ 8 18% 202 2 692 10 525
ΣΥΝΟΛΟ 45 100% 221 2 412 8 547
Πηγή: προσωπική επεξεργασία στοιχείων από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών (22% του συνόλου), καθώς και τα μεγαλύτερα σκάφη (40% 
της συνολικής χωρητικότητας και 26% της συνολικής ισχύος) φιλοξενεί η περιφέρεια του 
Κέντρου. Από τους πέντε λιμένες της περιφέρειας του Κέντρου (Figueira da Foz, Aveiro, 
Nazaré, Peniche και São Martinho do Porto), οι δύο μεγαλύτεροι είναι το Aveiro και το Peniche, 
καθώς δέχονται το 80% των σκαφών της περιφέρειας, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 93% της 
χωρητικότητας και το 84% της ισχύος. Στον λιμένα του Aveiro συγκεντρώνονται σκάφη 
μεγάλων διαστάσεων.  
 
Το 20% των σκαφών του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου, που αντιπροσωπεύει το 13% της 
συνολικής χωρητικότητας και το 16% της συνολικής ισχύος, έχει τη βάση του στους λιμένες της 
Alentejo. Από τους εννέα λιμένες της Alentejo, οι τέσσερις κυριότεροι (Λισσαβόνα, Sesimbra, 
Sines και Setúbal) δέχονται το 75% των σκαφών της περιφέρειας, το οποίο αντιπροσωπεύει το 
92% της χωρητικότητας και το 79% της ισχύος. Τα πιο μεγάλα σκάφη συγκεντρώνονται στη 
Λισσαβόνα. Ο λιμένας αυτός, παρότι αποτελεί τη βάση μόλις του 6% των σκαφών, 
συγκεντρώνει το 38% της χωρητικότητας και το 15% της ισχύος. 
 
Το 21% του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου έχει τη βάση του σε αλιευτικούς λιμένες της 
Algarve (13% της συνολικής χωρητικότητας και το 20% της συνολικής ισχύος). Από τους δέκα 
λιμένες της Algarve, οι τρεις κυριότεροι (Portimão, Olhão και Vila Real de Santo António) 
δέχονται το 42% των σκαφών της περιφέρειας, το οποίο αντιπροσωπεύει το 69% της 
χωρητικότητας και το 55% της ισχύος. Η Tavira και το Lagos αποτελούν τη βάση για μεγάλο 
αριθμό σκαφών, αλλά μικρότερων διαστάσεων.  
 
Το 16% του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου (20% της συνολικής χωρητικότητας και 22% της 
συνολικής ισχύος) αλιεύει έχοντας ως βάση τους λιμένες της περιφέρειας του Βορρά. Από τους 
οκτώ λιμένες της περιφέρειας αυτής, τέσσερις βρίσκονται στα πέριξ των εκβολών του Duero. 
Ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, τέσσερις λιμένες (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde 
και Póvoa do Varzim) δέχονται το 42% των σκαφών της περιφέρειας, το οποίο αντιπροσωπεύει 
το 91% της χωρητικότητας και το 79% της ισχύος. Εξάλλου, δύο λιμένες, (Caminha και Douro), 
συγκεντρώνουν το 49% των σκαφών της περιφέρειας, αν και πρόκειται για σκάφη μικρού 
μεγέθους.  
 
Το 16% πορτογαλικού αλιευτικού στόλου, το οποίο αντιπροσωπεύει το 10% της χωρητικότητας 
και το 13% της ισχύος, έχει τη βάση του στους λιμένες των Αζόρων. Από τους ένδεκα λιμένες 
των Αζόρων, οι τρεις κυριότεροι (Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo) δέχονται το 49% 
των σκαφών της περιφέρειας, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 85% της χωρητικότητας και το 
76% της ισχύος. 
 

PE 369.030 31



Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 Εκφορτώσεις(τόνοι) 
  Λιμένες 2002 2003 2004 

Matosinhos 28 257 27 099 23 390 
Aveiro 9 456 8 662 7 737 
Figueira da Foz 12 840 15 064 9 788 
Nazaré 4 929 4 758 3 846 

 
 
 
 
 
 Peniche 17 247 17 912 18 712 

Sesimbra 10 793 11 814 11 348 
Setúbal 3 185 3 845 4.002 
Sines 8 328 8 588 9 128 
Portimão 11 120 10 386 8 194 

Ηπειρωτική 
 
 
 
 

Χώρα 

Olhão 12 515 13 443 14 051 
Isla S. Miguel 4 321 5 224 5 080 Αζόρες 
Isla Pico 1 197 2 184 2 650 

Μαδέρα   7 599 6 578 8 072 
ΑΛΛΟ   16 457 16 019 13 645 
ΣΥΝΟΛΟ   148 244 151 576 139 643 
Πηγή: FAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί λιμένες εκφόρτωσης. Το 40% των 
εκφορτώσεων πραγματοποιούνται σε τρεις λιμένες: Matosinhos (17%), Peniche (13%) και 
Olhão (10%). Οι εκφορτώσεις στο Matosinhos παρουσιάζουν πτωτική τάση, ενώ στο Olhão 
ανοδική. Αυξητικά κινούνται οι εκφορτώσεις στο Peniche, αλλά σε πιο περιορισμένο βαθμό 
από ό,τι στο Olhão. Όλοι οι λιμένες αυτοί διαθέτουν ιχθυόσκαλα, την οποία, στην ηπειρωτική 
χώρα, διαχειρίζεται η DOCAPESCA. 
 

9. Χρήση της παραγωγής  

9.1. Κατανάλωση 
 
Η Πορτογαλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ιχθύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση υπερβαίνει τα 76 κιλά. Τα αλιευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 14% 
των δαπανών των καταναλωτών για διατροφικά προϊόντα και παρέχουν το 23% των 
καταναλισκόμενων ζωικών πρωτεϊνών.  
 
Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Λιγότερο από το 
1% της παραγωγής καταλήγει στην παρασκευή ιχθυελαίου και ιχθυάλευρου. Παρότι η 
παραγωγή διαφοροποιείται προοδευτικά, η Πορτογαλία παραμένει ο βασικός καταναλωτής 
παστού αποξηραμένου γάδου στον κόσμο, η κατανάλωση του οποίου αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το ένα τρίτο της κατανάλωσης.  
 
Περισσότερο από το ήμισυ της πορτογαλικής παραγωγής (60%) καταναλώνεται φρέσκο ή 
διατηρημένο σε ψύξη, ενώ σε κατεψυγμένη μορφή καταναλώνεται το 14% (κυρίως 
κοκκινόψαρο, χάλιμπατ και καλαμάρι). Η κατανάλωση κονσερβών (κυρίως σαρδέλας, τόνου 
και σαυριδιού) αντιπροσωπεύει το 26% των αλιευμάτων.  
 
Η κατανάλωση αποξηραμένου παστού γάδου κατευθύνεται προοδευτικά προς τα 
σουπερμάρκετ. Εκτιμάται ότι τα σουπερμάρκετ μπορούν να απορροφήσουν περίπου το 80% 
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των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά, ενώ το υπόλοιπο 20% διατίθεται μέσω του 
παραδοσιακού εμπορίου.  
 
Η πρόσφατη εμφάνιση νέων προϊόντων όπως ο τεμαχισμένος παστός γάδος ή ο κατεψυγμένος 
ξαρμυρισμένος γάδος αποτελεί σήμερα μια εναλλακτική λύση για τη διαφοροποίηση της 
παραδοσιακής κατανάλωσης του παστού γάδου.  

9.2. Μεταποίηση 
 
Οι δύο παραδοσιακοί τομείς της πορτογαλικής μεταποιητικής βιομηχανίας είναι το πάστωμα 
και οι κονσέρβες, στους οποίους προστέθηκαν εν συνεχεία τα κατεψυγμένα προϊόντα και, 
αργότερα και σε πολύ μικρότερο βαθμό, άλλα είδη παρασκευασμάτων (καπνιστοί ή 
προπαρασκευασμένοι ιχθύες).  
 
Στην ηπειρωτική χώρα υπάρχουν 199 βιομηχανίες μεταποίησης. Από αυτές, 22 παράγουν 
κονσέρβες, 117 ασχολούνται με την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων, 44 ειδικεύονται στον 
γάδο και 16 ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές, οι βιομηχανίες 
μεταποίησης συγκεντρώνονται στις περιφέρειες του Κέντρου και του Βορρά της Πορτογαλίας.  
 

Βιομηχανίες μεταποίησης 
Περιφέρειες NUTS 2  Κονσέρβες Γάδος  Κατεψυγμένα Άλλα Σύνολο 
Βορράς 10 45% 0 0% 21 18% 2  13%  33 16% 
Κέντρο 4  18% 30 68% 32 27% 4  25%  70 34% 
Λισσαβόνα και κοιλάδα του 
Τάγου 

3  14% 14 32% 47 40% 8  50%  79 38% 

Alentejo  0  0% 0 0% 6 5% 0  0%  6 3% 
Algarve  5  23% 0 0% 11 9% 2  13%  18 9% 
Σύνολο ηπειρωτικής χώρας 22  100% 44 100% 117 100% 16  100%  199 100% 
Πηγή: ΓΔΑΥ 
 
Η πορτογαλική βιομηχανία μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων αποτελείται ως επί το πλείστον 
από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν κατά κύριο λόγο γυναίκες. Η παραγωγή 
κονσερβών, και συγκεκριμένα σαρδέλας, τόνου και κολιού απασχολεί το 40% του εργατικού 
δυναμικού και αντιπροσωπεύει το 30% του όγκου των μεταποιούμενων προϊόντων και το 25% 
της αξίας τους.  
 
Ο υποτομέας του γάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών 
και τις εισαγωγές. Αντιπροσωπεύει το 46% του όγκου των μεταποιούμενων προϊόντων και το 
55% της αξίας τους και απασχολεί το 22% του εργατικού δυναμικού. Σήμερα, υπάρχουν 44 
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 1 500 άτομα, εκ των οποίων το 70% 
είναι γυναίκες. Ο σημαντικός όγκος της παραγωγής οφείλεται στην υψηλή κατανάλωσης γάδου, 
ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης στην Πορτογαλία, 
συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων προϊόντων.  
 
Στην κονσερβοποιία και στη βιομηχανία των αποξηραμένων ιχθύων, παρατηρείται μια τάση 
μείωσης της παραγωγής. Η μείωση των αλιευμάτων έχει πλήξει ιδιαίτερα την παραγωγή 
κονσερβών σαρδέλας. Εξάλλου, η βιομηχανία των παστών και αποξηραμένων ιχθύων 
εξαρτάται βασικά από ένα είδος, τον γάδο. Τη δεκαετία του 1990, οι εισαγωγές γάδου 
αυξήθηκαν σημαντικά προκειμένου να εξισορροπηθεί η μείωση των εκφορτώσεων του 
πορτογαλικού στόλου. Η παραγωγή εξαρτάται, επίσης, σχεδόν εξολοκλήρου από εισαγόμενες 
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πρώτες ύλες, ιδίως από τη Νορβηγία, και κάθε διακύμανση στο επίπεδο του εφοδιασμού έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του τομέα αυτού.  
 
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έδωσαν ώθηση στην κατανάλωση κονσερβών ιχθύων. Μετά το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καταγράφηκε μια ορισμένη αύξηση, με διακυμάνσεις, έως 
τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το 1964 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με 85 633 τόνους. Στη 
συνέχεια, η κονσερβοποιία άρχισε να υποχωρεί για να σταθεροποιηθεί τη δεκαετία του 1970, αν 
και σημειώθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις.  
 
Η παραγωγή της κονσερβοποιίας βασίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, σε τρία πελαγικά είδη 
(σαρδέλα, τόνος και σκουμπρί ή κολιός). Οι κονσέρβες αντιπροσωπεύουν το 30% του όγκου 
της παραγωγής και των πωλήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, αλλά 
μόλις το 22% της αξίας τους. Το 39% των κονσερβών αυτών αντιστοιχεί σε παρασκευάσματα 
σαρδέλας, το 33% σε παρασκευάσματα τόνου και το 9% σε παρασκευάσματα σκουμπριού. 
 
Σε ό,τι αφορά τον όγκο, το 56% των κονσερβών χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τη σαρδέλα, το 
36% τον τόνο και το 6% τον κολιό. Λίγο πάνω από το 60% των κονσερβών τόνου παράγεται 
στις περιφέρειες της Λισσαβόνας και των Αζόρων. Η παραγωγή κονσερβών σκουμπριού είναι 
συγκεντρωμένη στις τρεις βόρειες περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, το 52% στην περιφέρεια 
του Βορρά και το 25% στην περιφέρεια του Κέντρου, ενώ η σαρδέλα κονσερβοποιείται κατά 
κύριο λόγο στην περιφέρεια του Βορρά (40%) και της Λισσαβόνας (45%).  
 
Από τη δεκαετία του 1990, η σαρδέλα αποτελεί το βασικό εξαγόμενο προϊόν, ενώ ο τόνος 
καταναλώνεται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά. Οι κονσέρβες σαρδέλας προορίζονταν 
πάντοτε κυρίως για εξαγωγές. Οι εξαγωγές έφτασαν, μάλιστα, να αντιπροσωπεύουν τα δύο 
τρίτα της παραγωγής. Ωστόσο, το 2002 ήταν χρονιά ορόσημο, καθότι για πρώτη φορά η 
εγχώρια κατανάλωση υπερέβη τις εξαγωγές.  
 
Ο τομέας των ημικονσερβών χρησιμοποιεί κατά βάση τον γαύρο ως πρώτη ύλη, αλλά σήμερα 
και η σαρδέλα έχει μπει στο στόχαστρο του. Στην κονσερβοποιία απασχολούνται άμεσα 
περίπου 3 000 άτομα, τα περισσότερα γυναίκες. 
 
Η κονσερβοποιία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία των Αζόρων. Αποτελεί, 
ουσιαστικά, τον μεγαλύτερο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα. Οι κονσέρβες τόνου 
αντιπροσωπεύουν το 40-60% των εξαγωγών της περιφέρειας και έχουν βασικά προορισμό την 
ιταλική αγορά. Η AICPA3 ζήτησε και απέκτησε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για την 
κονσερβοποίηση του τόνου των Αζόρων («Conserva de Atum dos Açores»), βασιζόμενη στη 
χρήση ως αποκλειστικής πρώτης ύλης φρέσκων ιχθύων που αλιεύονται από σκάφη αλιείας 
μικρής κλίμακας. Την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αυτή διαχειρίζεται η AICPA. 
 
Η αλιεία και η κατανάλωση βακαλάου ή γάδου είναι στενά συνδεδεμένες με την ιστορία της 
Πορτογαλίας. Ήδη από τον 14ο αιώνα, η Πορτογαλία είχε συνάψει αλιευτική συμφωνία με την 
Αγγλία για την αλίευση βακαλάου. Η αλιεία σε απομακρυσμένες ζώνες απαιτούσε τεχνικές 
συντήρησης των ιχθύων κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών χωρίς χρήση ψύξης. Αναπτύχθηκε, 
έτσι, η τεχνική της αποξήρανσης, η οποία από ένα εκτεταμένο σύστημα βασισμένο στην ηλιακή 
έκθεση πέρασε στην τεχνητή αποξήρανση.  
 

                                                 
3 Βλ. 12. Οργάνωση του κλάδου  
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Την τελευταία δεκαετία, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες επενδύσεις στον υποτομέα των 
παστωμένων και αποξηραμένων ιχθύων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών και τη 
βελτίωση του επιπέδου υγιεινής. Η διαδικασία αυτή, παρότι επέφερε σημαντικές βελτιώσεις 
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, προκάλεσε την εξαφάνιση ορισμένων παραδοσιακών 
μεθόδων παραγωγής.  
 
Τα αποξηραμένα προϊόντα και τα παστά αντιπροσωπεύουν το 30% του όγκου της παραγωγής 
και των πωλήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων, αλλά το 44% της 
αξίας τους.  
 
Ο τομέας των κατεψυγμένων ιχθύων εξαρτάται, επίσης, σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές. 
Πρόκειται για τον πιο δυναμικό και ευέλικτο τομέα της πορτογαλικής βιομηχανίας 
μεταποίησης, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Το ένα τρίτο του εργατικού 
δυναμικού της βιομηχανίας, δηλαδή σχεδόν 2 500 άτομα, εργάζεται για την παρασκευή 
κατεψυγμένων προϊόντων.  
 
Τα κατεψυγμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 40% του όγκου της παραγωγής και των 
πωλήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων, αλλά μόλις το 34% της 
αξίας τους. Το 15% των κατεψυγμένων προϊόντων αποτελούνται από κατεψυγμένο 
ξαρμυρισμένο βακαλάο και το 11% από μερλούκιο βακαλάο.  
 
Στην Πορτογαλία, οι εισαγωγές κατεψυγμένου τόνου προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη 
Γκάνα, αλλά καταγράφουν σημαντική πτώση, λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών από 
την Ισπανία. Εν τω μεταξύ, αυξάνονται και οι εισαγωγές φιλέτου τόνου (κατά βάση από τον 
Ισημερινό) για την κονσερβοποιία. 
 
Τα τελευταία χρόνια, ένα μέρος της δραστηριότητας της παραγωγής κονσερβών σκουμπριού 
μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στην Πορτογαλία.  
 
Μόνο 16 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 200 άτομα, ασχολούνται με την παραγωγή άλλων 
προϊόντων. Στον τομέα αυτό, η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή καπνιστών ιχθύων, 
κυρίως ξιφία, ή προπαρασκευασμένων ιχθύων.  

9.3. Εμπορική διάθεση  
 
Η αυξανόμενη συγκέντρωση της ζήτησης στα σουπερμάρκετ ασκεί ισχυρή πίεση για μείωση 
των περιθωρίων κέρδους στην πηγή. Επιπλέον, η προοδευτική μείωση των αλιευμάτων και το 
υψηλό επίπεδο κατανάλωσης οδηγούν σε διαρκή αύξηση των εισαγωγών. Αντιμέτωπη με τη 
διασπορά της τοπικής προσφοράς, η αύξηση της ζήτησης εισαγόμενων προϊόντων άνοιξε το 
δρόμο στη διείσδυση ισπανικών επιχειρήσεων, οι οποίες κατέχουν σήμερα ένα σημαντικό και 
διαρκώς αυξανόμενο τμήμα της αγοράς.  
 
Η Docapesca, Portos e Lotas, SA είναι μια δημόσια επιχείρηση επιφορτισμένη με τη διαχείριση 
των λιμενικών υποδομών και των ιχθυόσκαλων. Σήμερα, υπάρχουν συνολικά είκοσι 
ιχθυόσκαλες, παρότι οι 8 της Algarve είναι συγκεντρωμένες σε δύο δομές, αυτή του Sotavento 
(Vila Real de Santo António, Tavira, Santa Luzia, Olhão και Quarteira) και αυτή του Barlovento 
(Baleeira/Sagres, Lagos και Portimão). 
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Κείμενο της εικόνας: 
- Αλιευτικοί λιμένες 

- 1η πώληση ιχθύων· 
- Αγορά δεύτερης πώλησης· 
- Ψυγειοαποθήκη· 
- Παραγωγή πάγου· 
- Άλλες υπηρεσίες 

 
Μόνο οι ιχθυόσκαλες της 
Λισσαβόνας και του 
Matosinhos διέθεταν 
υποδομές ψύξης, όμως η 
ιχθυόσκαλα της Λισσαβόνας 
τερμάτισε τις 
δραστηριότητές της το 2004. 
Στο Matosinhos υπάρχει 
εξάλλου και μια αγορά 
δεύτερης πώλησης. Το 
κλείσιμο της ιχθυόσκαλας 
της Λισσαβόνας οδήγησε σε 
αύξηση των πωλήσεων των 
πλησιέστερων ιχθυόσκαλων 
(Cascais, Sesimbra και 
Setúbal). Στον παρελθόν, η 
Λισσαβόνα μπορούσε να 
στηρίζεται στην αγορά 
δεύτερης πώλησης του 
Pedrouços αλλά, έπειτα από 
πολλές μεταπτώσεις 
οφειλόμενες σε διάφορα 

 
Κατανομή του όγκου που διατίθεται στην αγορά 
στις ιχθυόασκαλες της DOCAPESCA. 2005 

Matosinhos  
19 % 

Peniche 16 %

Olhão 11 % 
Sesimbra 10 %

Sines 8 %

Figueira da Foz 
7 %

Portimão 7 %

Aveiro 6 %

Άλλες 16 %
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προβλήματα, οι λειτουργίες του μεταφέρθηκαν στο Mercado Abastecedor da Região de Lisboa. 
Ορισμένες επιχειρήσεις που ανήκαν στη Docapesca του Pedrouços (Λισσαβόνα) δεν διέθεταν 
την οικονομική ή χρηματοδοτική ικανότητα που απαιτείτο για την αντιμετώπιση του κόστους 
της μεταφοράς τους στο MARL. Παρότι εκεί οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ καλύτερες, η 
απομάκρυνση από την πρωτεύουσα (σχεδόν 50 χιλιόμετρα) επιβαρύνει σημαντικά τις πωλήσεις 
του λιανικού εμπορίου.  
 
Τέσσερις ιχθυόσκαλες (Matosinhos, Peniche, Olhão και Sesimbra) συγκεντρώνουν το 56% του 
όγκου που διατίθεται στην αγορά μέσω του δικτύου της DOCAPESCA. Το Matosinhos 
αποτελεί, έτσι, σήμερα τη μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα της περιφέρειας του Βορρά, το Olhão είναι η 
πιο μεγάλη ιχθυόσκαλα της Algarve, ενώ το Peniche και η Sesimbra κυριαρχούν στις κεντρικές 
περιφέρειες. Η γενικευμένη έλλειψη ψυκτικού εξοπλισμού ασκεί μια ορισμένη πίεση στον 
ρυθμό πώλησης. Καθώς ο αριθμός των βασικών αλιευόμενων ειδών μειώνεται και ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο μέρος τους καταλήγει στη μεταποιητική βιομηχανία, η βιομηχανία αυτή 
αποτελεί βασικό παράγοντα στις ιχθυόσκαλες.  
 
Με την εφαρμογή του καθεστώτος αυτονομίας των Αζόρων μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες 
του Serviço de Lotas e Vendagem. Το 1981 δημιουργήθηκε η Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- 
LOTAÇOR. Η υπηρεσία αυτή απορρόφησε το προσωπικό της Serviço Regional de Lotas e 
Vendagens, η οποία αριθμούσε 52 ιχθυόσκαλες. Από αυτές, οι καλύτερα εξοπλισμένες είναι οι 
ιχθυόσκαλες της Ponta Delgada, του Rabo de Peixe, του São Mateus da Calheta και της Praia da 
Vitória. Το 2005, η LOTAÇOR μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία και άλλαξε την ονομασία της 
σε LOTAÇOR-Serviço de Lotas dos Azores, S.A.  
 

10. Εμπορικό ισοζύγιο 
 
Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει διαρθρωτικό έλλειμμα όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο 
αλιευτικών προϊόντων, καθώς η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση. Η ανισορροπία αυτή 
οφείλεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης και στη μείωση των αλιευμάτων.  

 
Από τη στιγμή που η 
Πορτογαλία έγινε μέλος 
της ΕΟΚ, οι 
ενδοκοινοτικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν στο 40% του 
συνόλου των εισαγωγών. 
Μάλιστα το ποσοστό 
τους σήμερα ανέρχεται 
σχεδόν σε 75%. Το 
μερίδιο των 

ενδοκοινοτικών 
εξαγωγών σημείωσε 
ταχύτερη και ισχυρότερη 
εξέλιξη, σε σημείο που η 
κοινοτική αγορά αποτελεί 

σήμερα σχεδόν τον μόνο προορισμό των πορτογαλικών εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων.  

 Πορτογαλία. Συμμετοχή του ενδοκοινοτικού εμπορίου στο
εμπορικό ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων. 
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Λόγω της μικρότερης εγχώριας παραγωγής, της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των 
εισαγωγών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων αυξάνει προοδευτικά. 
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Οι πορτογαλικές 
εισαγωγές θαλάσσιων 
προϊόντων αγγίζουν 
τους 350 000 τόνους, με 
αξία που πλησιάζει το 
1 δισεκατομμύριο ευρώ. 
Οι φρέσκοι, 
διατηρημένοι σε ψύξη ή 
κατεψυγμένοι ιχθύες 
αντιπροσωπεύουν το 
45% της αξίας των 
εισαγωγών, οι 

καπνιστοί, 
αποξηραμένοι ή παστοί 
ιχθύες (κυρίως γάδος) 
το 27%, τα καρκινοειδή 

και τα μαλάκια το 21% και οι κονσέρβες το 5%. 

 Εμπορικό ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων στην Πορτογαλία
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Οι εξαγωγές υπερβαίνουν τους 100 000 τόνους, η δε αξία τους ανέρχεται σε 310 εκατομμύρια 
ευρώ. Το 40% της αξίας των εξαγωγών αντιστοιχεί σε φρέσκους, διατηρημένους σε ψύξη ή 
κατεψυγμένους ιχθύες, το 25% σε κονσέρβες, το 23% σε καρκινοειδή και μαλάκια και το 11% 
σε καπνιστούς, αποξηραμένους και παστούς ιχθύες.  
 
Το Μαρόκο και η Μαυριτανία είναι οι βασικοί προμηθευτές ιχθύων στην πορτογαλική αγορά. 
Από τις δύο αυτές χώρες προέρχεται συνολικά το 30% των εισαγωγών. Εξάλλου, η Ισπανία 
παρέχει το 30% των εισαγωγών της πορτογαλικής αγοράς, η Ελλάδα το 10% (κυρίως λυθρίνι 
και λαβράκι υδατοκαλλιέργειας). Οι εισαγωγές από τη Νορβηγία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
το 10% του συνόλου, αποτελούνται κυρίως από βακαλάο· το υπόλοιπο 20% προέρχεται από 
διάφορες άλλες χώρες.  
 
Ο βακαλάος είναι το βασικό προϊόν που εισάγεται στην Πορτογαλία. Μεγάλο μέρος των 
εισαγωγών καταλήγει στη μεταποιητική βιομηχανία. Από το 2000, για μια περίοδο αορίστου 
διαρκείας και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, ισχύει δασμός μειωμένος κατά 3% για τον 
φρέσκο, διατηρημένο σε ψύξη ή κατεψυγμένο βακαλάο που προορίζεται για χρήση στη 
μεταποιητική βιομηχανία. Το διάστημα 2001-2003, θεσπίστηκε ετήσια ποσόστωση 
10 000 τόνων με μηδενικό δασμό για τον παστό μη αποξηραμένο βακαλάο που προορίζεται για 
χρήση στη μεταποιητική βιομηχανία.  
 
Έπειτα από την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1771/2003 της 7ης Οκτωβρίου 2003 για το 
άνοιγμα και την αύξηση αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα 
προϊόντα αλιείας, θεσπίστηκε μια ποσόστωση 50 000 τόνων με μηδενικό δασμό για τον 
διατηρημένο σε ψύξη ή κατεψυγμένο βακαλάο που προορίζεται για τη μεταποιητική 
βιομηχανία.  
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11. Έρευνα 
 
Το εθνικό ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας (Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas, INIAP) αποτελεί το προϊόν της συγχώνευσης του εθνικού 
ινστιτούτου έρευνας στον τομέα της γεωργίας (Instituto Nacional de Investigação Agrária, 
INIA) και του ινστιτούτου έρευνας στον κλάδο της αλιείας και της θάλασσας (Instituto de 
Investigação das Pescas e do Mar, IPIMAR), σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 16-A/2002 της 31ης 
Μαΐου και τον οργανικό νόμο του MADRP, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 
246/2002 της 8ης Νοεμβρίου. 
 
Το INIAP είναι αρμόδιο για την «υλοποίηση των δράσεων έρευνας, πειραματισμού και 
επίδειξης που απαιτούνται για τη στήριξη των τομέων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 
δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, των δράσεων που έχουν στόχο τη 
βελτίωση της παραγωγής και την προστασία της γενετικής ζωικής και φυτικής κληρονομιάς, 
καθώς και την ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων στήριξης της αλιευτικής 
πολιτικής, μέσω της εκπόνησης μελετών για την εκτίμηση των αλιευτικών πόρων και για την 
παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης στον τομέα της αλιείας και στις συναφείς 
δραστηριότητες». 
 
Το INIAP, ως εθνικό εργαστήριο, τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού γεωργίας, αγροτικής 
ανάπτυξης και αλιείας και του υπουργού επιστημών, τεχνολογίας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
 
Το INIAP αναπτύσσει τις δραστηριότητές του μέσω δύο δομών, της γεωργικής δομής (INIA) 
και της αλιευτικής δομής (IPIMAR). 
 
Το IPIMAR αναπτύσσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις στήριξης της αλιευτικής 
πολιτικής, μέσω της εκπόνησης μελετών εκτίμησης των υφιστάμενων αλιευτικών πόρων και 
προσφέρει τεχνική και επιστημονική στήριξη στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 
δραστηριοτήτων.  
 
Το διάστημα 2000-2006, οι δραστηριότητες του IPIMAR είχαν στόχο την κάλυψη των 
ακόλουθων θεματικών τομέων:  
 

• επιστημονικές βάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευτικών πόρων· 
• τοπική και παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας· 
• περιβαλλοντικές αλλαγές και διάδραση με τους πόρους και τα συστήματα παραγωγής·  
• μόλυνση του περιβάλλοντος και των ζώντων θαλάσσιων πόρων·  
• βελτίωση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας· 
• διαφοροποίηση και παραγωγή ιχθύων και διθύρων·  
• αξιοποίηση και ποιότητα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· 
• υγιεινή των διθύρων. 

 
Το IPIMAR και το ινστιτούτο προστασίας της φύσης συνήψαν πρωτόκολλο για τη δημιουργία 
ενός πιλοτικού σταθμού στην περιφέρεια Ria de Formosa στο Olhão (Algarve). Ο σταθμός 
αυτός εκτείνεται σε επιφάνεια επτά εκταρίων και διαθέτει επίγειες δεξαμενές και δύο πλωτούς 
κλωβούς.  
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12. Οργάνωση του τομέα 
 
Σήμερα υπάρχουν 17 αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στην Πορτογαλία. Πέντε εξ 
αυτών βρίσκονται στην περιφέρεια του Κέντρου, τρεις στην Alentejo, τρεις στην Algarve, άλλες 
τρεις στην περιφέρεια του Βορρά, δύο στις Αζόρες και μια στη Μαδέρα. Η πλειονότητα των 
οργανώσεων παραγωγών (9) αναγνωρίστηκαν το 1986, δύο το 1998, άλλες δύο το 1990, μια το 
1994, άλλη μια το 1994 και τέλος δύο το 2000. Έκτοτε δεν έχει αναγνωριστεί καμιά άλλη 
οργάνωση παραγωγών.  
 

 

Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στην Πορτογαλία 

Πηγή: ΓΔ Αλιεία

 
Κείμενο εικόνας: 
- Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στην Πορτογαλία. 
- ΟΠ (οργάνωση παραγωγών). 
- Έδρα. 
 
Στις 9 Μαρτίου 2006, η BIVALPESCA (Setúbal) εξέπεσε του καθεστώτος της ως οργάνωσης 
παραγωγών λόγω μη τήρησης των κοινοτικών απαιτήσεων που θεσπίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 104/2000, του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2318/2001. Η BIVALPESCA 
είχε αναγνωριστεί ως οργάνωση παραγωγών τον Σεπτέμβριο του 1994. 
 
Οι οργανώσεις αλιείας με γρίπους είναι συγκεντρωμένες στην ANOPSENNE (Associação 
Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de cerco). Η ANOPSENNE και η 
DOCAPESCA συνεργάζονται με τη ΓΔΑΥ για την παρακολούθηση των μέτρων ρύθμισης της 
αλιείας της σαρδέλας.  
 
Πέρα από τους συνεταιρισμούς, υπάρχουν οκτώ οργανώσεις παραγωγών υδατοκαλλιέργειας: 
Associação de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de Piscicultores da Ria 
de Aveiro (Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas (Λισσαβόνα), Associação 
de Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores 
(Olhão), Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), VIVMAR-Associação 
de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de Produtores de Produtos 
do Mar (Odiáxere). 
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Η ένωση βιομηχανιών βακαλάου (Associação dos Industriais do Bacalhau, AIB) έχει βασικό 
στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον 
βακαλάο και την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων του τομέα. Η 
AIB συστάθηκε το 1993 και έχει την έδρα της στη Gafanha da Nazaré του Ílhavo. Τα μέλη της 
AIB αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% των βιομηχανιών του τομέα.  
 
Η εθνική ένωση κονσερβοποιών ιχθύων (Associação Nacional dos Industriais de Conservas 
de Peixe, ANICP) συστάθηκε το 1977 και έχει την έδρα της στο Matosinhos. Στις Αζόρες, η 
ένωση κονσερβοποιών ιχθύων των Αζόρων (Associação dos Industriais de Conservas de Peixe 
dos Αζόρες, AICPA), συστάθηκε το 1984 και διατηρεί την έδρα της στην Ponta Delgada. 
 
Στην ελεύθερη ένωση βιομηχανιών ψύχους (Associação Livre dos Industriais pelo Frio, 
ALIF) συμμετέχουν περίπου πενήντα επιχειρήσεις, αν και δεν ασχολούνται όλες με τα 
αλιευτικά προϊόντα.  
 
Η ένωση ιχθυεμπόρων (Associação dos Comerciantes de Pescado, ACOPE) που συστάθηκε 
τον Ιανουάριο του 1976, είναι ο φορέας των ιχθυεμπόρων.  
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13. Δικτυακοί σύνδεσμοι  
 
Υπουργείο γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας http://www.min-agricultura.pt/ 
Γενική διεύθυνση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας http://www.dg-pescas.pt/ 
Τμήμα επιθεώρησης αλιείας (DIP) http://www.igp.pt/ 
Γενική διεύθυνση αλιείας (Αζόρες) http://www.drp.raa.pt/ 
Εφημερίδα της κυβερνήσεως http://www.dre.pt 
Εθνικό ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της γεωργίας 
και της αλιείας 

http://www.iniap.min-
agricultura.pt/ 

Εθνική στατιστική υπηρεσία http://www.ine.pt/ 

Υδρογραφικό ινστιτούτο http://www.hidrografico.pt/hidro
grafico/ 

Docapesca http://www.docapesca.pt/web_in
tro.asp

LOTAÇOR http://www.lotacor.pt/index.php 

Ινστιτούτο λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών http://www.imarpor.pt/main/mai
n.htm 

Πύλη Pescas.Açores για την αλιεία στις Αζόρες http://www.pescas.net/view.php?
id=925 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας http://www.dg-
pescas.pt/popesca/default.htm 

Ινστιτούτο χρηματοδότησης και στήριξης της 
ανάπτυξης της γεωργίας και της αλιείας www.ifadap.min-agricultura.pt 

Γενική διεύθυνση περιφερειακής ανάπτυξης  www.min-planeamento.pt/dgdr 
Επιτροπή συντονισμού και περιφερειακής ανάπτυξης 
του Βορρά  www.ccr-n.pt 

Επιτροπή συντονισμού της περιφέρειας του Κέντρου www.ccr-c.pt 

Επιτροπή συντονισμού της περιφέρειας της 
Λισσαβόνας και της κοιλάδας του Τάγου 

www.ccr-lvt.pt 
 

Επιτροπή συντονισμού και περιφερειακής ανάπτυξης 
της Alentejo www.ccr-alt.pt 

Επιτροπή συντονισμού και περιφερειακής ανάπτυξης 
της Algarve www.ccr-alg.pt 

ΚΠΣ III www.qca.pt 
POPA – Πρόγραμμα παρατήρησης για την αλιεία στις 
Αζόρες  

http://www.horta.uac.pt/projecto
s/popa/ 

Ένωση ιχθυεμπόρων, ACOPE http://www.ancipa.pt/acope/page
001.htm 

Αγορά προμήθειας της περιφέρειας της Λισσαβόνας http://www.marl.pt/ 
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