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Síntese 
 
A pesca ainda desempenha um papel de algum significado no conjunto da actividade económica 
no Dodecaneso, em virtude do seu afastamento geográfico e da sazonalidade do turismo, embora 
o peso deste sector na economia mal ultrapasse 1%. Na época turística, a pesca e o turismo são 
duas actividades que se complementam. Em 2003, a pesca assegurava 3733 empregos1 no mar 
Egeu meridional, com tendência para diminuir. O Dodecaneso regista um dos níveis mais 
elevados da Grécia em termos de dependência da pesca, sendo apenas ultrapassado pelas regiões 
a norte do mar Egeu e nas ilhas do mar Jónico. 
 
No Dodecaneso, as capturas representam a maior parte do valor acrescentado do sector; a 
aquicultura é um sector muito pouco desenvolvido. O fraco desenvolvimento da aquicultura 
deve-se, em grande parte, ao afastamento geográfico do Dodecaneso, que constitui um obstáculo 
à comercialização dos produtos. Por outro lado, os ventos do noroeste (meltemi) e a 
concorrência do turismo limitam os lugares disponíveis para a produção aquícola, que por isso 
se concentra, na sua maior parte, no sudeste de Kalymnos, devido às facilidades de 
comercialização que o mercado da Etanal oferece. 
 
O mar Egeu tem uma produtividade baixa, por ser um mar pobre em nutrientes e plâncton, 
embora o norte seja mais rico do que o sul. Aliás, a maior produtividade das águas setentrionais 
é um dos factores que contribui para um maior desenvolvimento do sector da pesca no norte do 
que no sul. 
 
A composição das capturas, de uma forma geral, reflecte uma multiespecificidade, muito 
embora apresente variações sazonais. Existem, no entanto, espécies-alvo definidas para algumas 
pescarias, como é o caso de alguns grandes pelágicos e de certos tipos de pequena pesca costeira 
especializada. As principais espécies capturadas são a anchova, a sardinha, a pescada, o 
salmonete, o trombeiro-boga, a dourada, o carapau, a gamba e a lula. Existem poucas avaliações 
do estado dos recursos haliêuticos da região, mas as que foram realizadas relativamente às 
anchovas e à pescada revelam sinais de uma situação de sobrepesca. 
 
A frota que opera no Dodecaneso é formada por 1 171 pequenos navios polivalentes. Apenas 89 
navios têm um comprimento de fora a fora superior a doze metros e apenas cinco superam os 24 
metros. 
 
A costa e os fundos marinhos são muito acidentados e a região conta com um elevado número 
de pontos de amarração. Existem três portos principais: Rodes, Kalymnos e Lakki. Nestes três 
portos, concentram-se 70% dos navios da frota de pesca, 85% da sua arqueação bruta e 81% da 
sua potência. Os navios com maiores dimensões estão baseados em Kalymnos, e também em 
Rodes, embora em muito menor medida. 
 
A frota e as diversas artes de pesca distribuem-se essencialmente de acordo com a orografia dos 
fundos marinhos, que por serem muito profundos e acidentados limitam o recurso a certas 
modalidades de pesca. Todavia, ao norte da ilha de Cós, os fundos apresentam uma 
profundidade menor e um relevo mais uniforme. É por essa razão que se concentra nas ilhas do 
norte uma parte considerável da frota de pesca, apesar de serem zonas menos povoadas. 
 

                                                 
1 Employment in the fisheries sector: current situation. LEI BV. European Commission 2006. 
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Em 69% da frota do Dodecaneso, utilizam-se três combinações de artes de pesca: palangres 
fundeados com redes de emalhar de fundo, palangres fundeados com tresmalho e 
tresmalho com redes de emalhar de fundo. O arrasto é praticado por alguns navios de maiores 
dimensões. 
 
A distribuição complexa das águas territoriais entre a Grécia e a Turquia dificulta as actividades 
de pesca e o respectivo controlo. É uma situação que pode agravar-se num meio que não se 
caracteriza pela abundância dos recursos haliêuticos, mas antes pela escassez de fundos 
marinhos adequados à actividade da pesca. 
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1. Enquadramento geográfico 
 
O Dodecaneso (do grego Δωδεκάνησα Dodekánisa, "doze ilhas") é um grupo formado por doze 
ilhas relativamente grandes e por outras 150 ilhas de menores dimensões situadas no sul do mar 
Egeu, ao largo da costa da Turquia. Está situado a sul da ilha de Samos e a nordeste de Creta. 
 

Gráfico 1: Mapa do Dodecaneso 

 
 
A circunscrição administrativa (prefeitura) do Dodecaneso tem uma superfície de 2714 km² e 
uma população que excede ligeiramente os 200 000 habitantes. A capital é Rodes, onde se 
concentra metade da população da prefeitura. A população de Cós e de Kalymnos é também 
significativa. A densidade populacional é, regra geral, baixa, sendo mais elevada nas ilhas de 
Kalymnos, Leros, Cós, Patmos e Rodes. No entanto, algumas ilhas acolhem um número 
considerável de turistas durante a época estival. 
 
Até às eleições de 2006, a administração local do Dodecaneso dividia-se em quatro províncias 
(Patmos, Kalymnos, Cós, Rodes e Karpathos-Kasos). Actualmente, conta com 25 municípios e 
duas comunidades. Esta peculiar organização administrativa possibilita que, por vezes, várias 
ilhas pertençam ao mesmo município, facto que é relevante na determinação das águas 
territoriais. 
 
As ilhas, apesar de serem, na sua maioria, de dimensões reduzidas, são zonas muito 
montanhosas, frequentemente com altitudes superiores a 600 metros. A elevação mais alta, 
situada na ilha de Cós, atinge os 843 metros. O relevo montanhoso reflecte em grande medida a 
orografia dos fundos marinhos, também eles muito acidentados. 
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Quadro 1: Principais ilhas do Dodecaneso 

Ilha Capital Superfície 
km2 

População 
(2001) 

Densidade 
Populacional

Ponto mais 
elevado 

N° ilhas 

Agathonisi Megálo 
Chorió

14,500 158 11 Mikro Chorió 
(209 m) 

4

Arkoi Arki  54  9

Astypalaia Astypalaia 96,850 1 238 13 Monte 
Astypalaia, (506 

m) 

1

Cós Cós 290,313 30 947 107 Monte Dikaio 
(843 m) 

Halki Emborio 28,000 313 11 Monte Halki 
(601 m) 

Kalymnos Kalymnos 
(Pothia)

134,544 16 441 122  7

Karpathos Karpathos 324,800 6 511 20 Monte Lastos 
(1215 m) 

7

Kasos Fry 69,464 990 14 Monte Akti 
(601 m) 

17

Kastelorizo Megísti 11,987 430 36 Monte Vigla 
(273 m) 

3

Leros Agia Marina 74,172 8 207 111  9

Lipsi Lipsi 17,350 698 40  7

Nisyros Mandraki 41,600 948 23 Monte Profitis 
Elias (698 m) 

Patmos Patmos 34,050 3 044 89 Monte Profitis 
Ilias (269 m) 

Rodes Rodes 1 400,684 117 007 84 Monte Attavyros 
(1216 m) 

Simi Simi 58,100 2 606 45  12

Tilos Megálo 
Chorió

64,525 533 8 Monte Profitis 
Ilías (654 m) 

3

 
O afastamento da Grécia continental afecta também o Dodecaneso. As comunicações por via 
marítima são ainda dificultadas por vezes pelas más condições meteorológicas. Entre Maio e 
Setembro, e com especial incidência em Agosto, são frequentes os ventos fortes do noroeste 
(meltemi) que sopram entre dois e seis dias, ganhando intensidade a partir do meio-dia. Estes 
ventos podem aumentar de intensidade quando passam entre ilhas com altitudes elevadas e 
podem ter efeitos negativos nas actividades humanas, em geral, e na navegação, em particular. 
 

1.1. Meio físico. Fundos marinhos e hidrografia 

O mar Egeu é uma das quatro maiores bacias do Mediterrâneo Oriental. Estende-se por mais de 
240 000 km2, e é atravessado pela meseta das Cíclades. Na parte setentrional, existe uma 
plataforma continental relativamente extensa, que conta no entanto com profundas fossas e 
depressões no sentido sudoeste-nordeste. É no sul do Egeu que se situa a maior parte do volume 
da bacia, que chega a atingir profundidades da ordem dos 2 500 metros. 
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Os fundos marinhos do Dodecaneso são, de uma forma geral, muito profundos e acidentados, o 
que limita consideravelmente o recurso a determinadas modalidades de pesca. Todavia, os 
fundos a norte da ilha de Cós têm uma profundidade menor e o seu relevo apresenta-se mais 
uniforme. 
 
A frota e as diversas artes de pesca distribuem-se essencialmente de acordo com a orografia dos 
fundos marinhos. Desta forma, é nas ilhas da parte setentrional da região que se concentra uma 
parte substancial da frota, pese embora o facto de serem as menos povoadas. 
 

Gráfico 2: Fundos marinhos. Mapa batimétrico 

 
 
A circulação geral no norte do Egeu é ciclónica. Na superfície, é alimentada pelas águas pouco 
salinas e ricas em nutrientes do mar Negro, mas depende, em grande medida, do caudal dos rios 
que desaguam neste mar. Existe, ainda, a profundidades entre os 50 e os 400 metros, uma 
camada mais salina, e, em determinadas zonas, há processos de convecção que empurram para o 
fundo águas muito densas. 
 
A estrutura hidrológica é complexa e, à excepção das camadas superiores, não apresenta 
qualquer sazonalidade significativa na bacia do sul do mar Egeu. Nos estreitos do arco de Creta, 
detecta-se uma certa variabilidade na dinâmica das camadas superior e intermédia, enquanto no 
fundo esta é constante. A uma profundidade intermédia, penetra uma corrente de água com 
temperatura e salinidade mínima que flui até aos fundos do Mediterrâneo Oriental, misturando-
se com a corrente que se gera no leste do Mediterrâneo. Ou seja, no sul do mar Egeu, existe uma 
camada superficial que mistura águas salinas procedentes de leste. A salinidade é maior entre os 
50 e os 250 metros. A profundidades superiores, registam-se processos de mistura de águas 
procedentes do Adriático com águas provenientes do leste do Mediterrâneo. 
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De uma forma genérica, o mar Egeu é pobre em nutrientes. O norte é, no entanto, mais rico do 
que o sul, tanto em nutrientes como em fitoplâncton e mesozooplâncton. As águas setentrionais 
são mais produtivas, o que explica, entre outros factores, que nesta zona a pesca esteja mais 
desenvolvida do que no sul. 

1.2. Águas territoriais 

A questão das águas territoriais no mar Egeu é extremamente complexa e, desde a década de 
1970, tem condicionado as relações entre a Grécia e a Turquia. Com efeito, esteve na origem de 
fortes tensões em 1987 e 1996. O diferendo centra-se em torno de Lesbos, Quios, Samos e das 
ilhas do Dodecaneso, e transcende o âmbito das pescas, alargando-se à navegação aérea e a 
questões militares. O problema agravou-se consideravelmente com a introdução do debate sobre 
o conceito de plataforma continental, intimamente associado à definição de Zonas Económicas 
Exclusivas. 
 
A maioria dos Estados da bacia mediterrânica estabeleceu o limite das águas territoriais nas 12 
milhas. No entanto, a complexidade geográfica do mar Egeu levou a que a Grécia e a Turquia 
adoptassem um limite de 6 milhas. Apresentam-se dificuldades à aplicação da linha mediana, 
nos termos previstos no artigo 15.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 
19822, devido à posição em que ficariam algumas das ilhas relativamente a essa linha mediana. 
 
A Turquia não é Parte na Convenção sobre o Direito do Mar, e não se declara vinculada pela 
mesma, justificando a sua posição com a possibilidade de a Grécia poder estender as suas águas 
territoriais até às 12 milhas. A Turquia, no entanto, estendeu as suas águas territoriais no mar 
Negro até às 12 milhas. Por seu turno, a Grécia reserva-se a possibilidade de alargar as suas 
águas territoriais até às 12 milhas, apesar de nunca ter tentado fazê-lo. 
 
Em 1995, a Turquia declarou que a possibilidade de a Grécia estender as suas águas territoriais 
constituía um casus belli. Perante este facto, a Grécia alegou que a declaração turca constituía 
uma violação da Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou uso da força contra a 
integridade territorial ou a independência política de um Estado. 
 
Do ponto de vista jurisdicional, as ilhas permitem a extensão das zonas de soberania e controlo 
económico. Cada ilha pode dar origem a um mar territorial, uma zona económica exclusiva e 
uma plataforma continental. Desta forma, no caso do mar Egeu, a linha equidistante situa-se nas 
proximidades da costa turca. Face a isto, a Turquia invoca o n.º 3 do artigo 121.º da Convenção, 
nos termos do qual, "os rochedos que, por si próprios, não se prestam à habitação humana ou à 
vida económica não devem ter zona económica exclusiva nem plataforma continental". A 
eventual aplicação deste artigo poderia deixar alguns ilhéus sob soberania grega situados em 
águas territoriais turcas, o que daria origem a outro tipo de problemas. De todas as formas, a 
população das ilhas do Dodecaneso é uma questão relevante3. 
 

                                                 
2  Artigo 15º. Delimitação do mar territorial entre Estados com costas adjacentes ou situadas frente a frente 

"Quando as costas de dois Estados são adjacentes ou se encontram situadas frente a frente, nenhum desses 
Estados tem o direito, salvo acordo de ambos em contrário, de estender o seu mar territorial além da linha 
mediana cujos pontos são equidistantes dos pontos mais próximos das linhas de base, a partir das quais se mede 
a largura do mar territorial de cada um desses Estados. Contudo, este artigo não se aplica quando, por motivo da 
existência de títulos históricos ou de outras circunstâncias especiais, for necessário delimitar o mar territorial 
dos dois Estados de forma diferente." 

3  Ver Quadro 1: Principais ilhas do Dodecaneso 
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Esta questão passou, todavia, para segundo plano a partir de 1996, quando surgiu a questão das 
chamadas "zonas cinzentas", que teve a sua origem numa discórdia cartográfica relativamente 
ao ilhéu de Imia e que adquiriu uma certa importância na Turquia. É, no entanto, praticamente 
ignorada na Grécia, na medida em que a soberania dos ilhéus que são potencialmente "zonas 
cinzentas" é reconhecida internacionalmente. 
 

Gráfico 3: Águas territoriais no mar Egeu. Limite de 6 milhas náuticas 

 
 
As complicações originadas pelos diferendos sobre as águas territoriais reflectem-se também na 
actividade da pesca. É possível, em certas ocasiões, detectar um clima de conflito generalizado, 
que pode agudizar-se numa zona que não se caracteriza pela abundância dos recursos e cujos 
fundos marinhos raramente são propícios à actividade da pesca. 
 
As actividades de controlo, por seu turno, são dificultadas pela complexa distribuição das águas 
territoriais. De resto, numa situação com tal complexidade, o controlo das actividades da pesca 
tem de desempenhar obrigatoriamente um papel secundário. 
 
Nesta região, as águas territoriais turcas são mais extensas no golfo de Kerme, em frente à ilha 
de Cós, e na baía de Güllük, ao largo de Leros. Já na baía de Güllük, onde existem condições 
mais favoráveis para a pesca, as águas turcas são menos extensas. O desenvolvimento da 
aquicultura turca é, também, um factor que limita as operações de captura. 
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2. Produção pesqueira 

 
Na Grécia, não existem praticamente estatísticas da pesca a nível regional. Existem duas fontes 
às quais é possível recorrer para calcular a produção: os números relativos aos desembarques 
regionais, que são publicados pela Secretaria-Geral do Serviço de Estatística da Grécia4, e o 
volume comercializado na lota de Kalymnos5. O quadro que se segue mostra estas duas séries de 
dados. 
 

Quadro 2: Desembarques no Dodecaneso e volume comercializado no mercado de Kalymnos 

 Lota de Kalymnos 
Kg 

Desembarques 
Kg 

Kalymnos/Desembarques 
% 

2001 247.948   

2002 279.428 2.460.400 11%

2003 170.377 2.209.100 8%

2004 170.380 784.000 22%

2005 111.649 1.337.100 8%

2006 142.872 1.168.100 12%

2007 318.522   

Fonte: Serviço de Estatística da Grécia e ETANAL. Elaboração interna 
 
Entre 2003 e 2006, registou-se uma redução sensível no volume de pescado comercializado em 
todos os mercados da ETANAL. Kalymnos registou a mesma tendência. Já no volume de 
pescado comercializado em Kalymnos em 2004, não se detecta, no entanto, uma redução similar 
à verificada nos desembarques publicados pelo Serviço de Estatística. 
 
Importa, em todo o caso, ter presente que as quantidades comercializadas no mercado de 
Kalymnos dependem quer da sazonalidade das capturas quer do fluxo turístico. 
 
Nos meses do Verão, em particular entre Junho e Setembro, as quantidades vendidas no 
mercado de Kalymnos registam uma redução considerável. Nesta época do ano, face a uma 
maior procura, os preços pagos pelos comerciantes de peixe aumentam e os pescadores 
sentem-se menos incentivados a vender as suas capturas no mercado de Kalymnos. A isto junta-
se um aumento registado no canal comercial das vendas directas a restaurantes e hotéis. 
 
Na falta de dados estatísticas oficiais mais circunstanciados, o mercado de Kalymnos pode 
servir de exemplo para se fazer uma ideia das capturas no Dodecaneso. É, todavia, necessário ter 
em conta os efeitos do turismo e das vendas directas, bem como as diferenças que possam 
eventualmente existir entre as capturas das frotas das diversas ilhas. Importa ter ainda em linha 
de conta que as oscilações nas quantidades totais comercializadas no mercado de Kalymnos 
podem introduzir distorções na análise do mercado relativamente a determinadas espécies. 
 

                                                 
4  http://www.statistics.gr/table_menu_per_year_eng.asp?Dnid=%20-

%20Fishery%20Census&SSnid=Primary%20Sector&sb=SPR_3&timeseries=1&dt=0 
5  http://www.etanal.gr/statistic/frameset_gr.htm 
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No mercado de Kalymnos, são comercializados diferentes produtos de pesca, que podem ir até 
oitenta tipos diferentes, muito embora as vendas se concentrem num conjunto reduzido de 
produtos. Duas únicas espécies, a boga e o trombeiro-boga, representam, em média, 36% do 
volume de pescado vendido. As quinze espécies contempladas no quadro que se segue 
representam 85% das vendas. 
 

Quadro 3: Vendas de capturas locais no mercado de Kalymnos (por espécies, Kg) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Boga 44.757 53.153 27.811 33.804 23.069 35.860 83.570

Trombeiro-boga 33.914 53.295 42.365 13.937 1.476 2.486 3.440

Serrano-alecrim 13.336 21.156 13.235 11.768 12.032 9.594 25.470

Espadarte 2.487 5.714 9.997 2.307 15.451 15.019 48.774

Polvo 20.937 12.944 11.433 13.172 9.532 6.667 22.772

Pescada 8.932 2.912 5.441 19.295 9.721 9.744 22.328

Juvenis de trombeiro-
boga 

22.428 204 430 6.244 7.538 11.188 18.022

Dourada 5.329 27.156 4.774 8.373 2.711 3.315 6.458

Rascasso de pintas 12.732 18.418 6.764 4.138 3.055 2.073 6.246

Cavala 10.220 5.709 10.338 3.664 2.579 10.576 3.066

Salmonete vermelho 9.700 11.968 3.670 4.751 1.658 2.989 7.748

Salmonete da vasa 8.384 10.055 7.449 4.769 1.039 2.754 7.530

Besugo do Cabo 4.799 3.909 5.362 5.265 3.794 2.644 7.752

Lula vulgar 2.902 1.675 2.928 5.393 2.636 3.237 12.942

Atum rabilho 7.790 7.644 3.615 2.527 2.110 466 3.570

Outros 39.301 43.516 14.765 30.973 13.248 24.260 38.834

TOTAL 247.948 279.428 170.377 170.380 111.649 142.872 318.522

Fonte: ETANAL. Elaboração interna 
 
Paralelamente à evolução geral em baixa registada entre 2003 e 2006, e de um acentuado 
aumento verificado em 2007, alguns produtos revelam uma evolução interessante, quer em alta 
quer em baixa. Por exemplo, em relação aos grandes pelágicos, as quantidades comercializadas 
de atum rabilho sofreram uma redução paulatina, embora tenham registado uma certa 
recuperação em 2007. Já as vendas de espadarte revelam uma acentuada e constante tendência 
em alta. Em 2007, o espadarte foi o segundo produto mais comercializado no mercado de 
Kalymnos, facto que eventualmente indicia uma opção tecnológica dos navios polivalentes, que 
podem utilizar palangres flutuantes preferencialmente às artes de emalhar. 
 
As vendas de pescada e de lula vulgar também registaram um aumento significativo. Pelo 
contrário, as vendas de rascasso de pintas revelam uma tendência em baixa. Por outro lado, 
existem duas tendências muito assinaláveis: a descida registada nas vendas do trombeiro-boga 
e o aumento das vendas dos juvenis desta espécie (maridaki). 
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Gráfico 4: Vendas de trombeiro-boga no mercado de Kalymnos 
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Fonte: ETANAL. Elaboração interna 
 
O trombeiro-boga adulto foi o segundo produto mais vendido na média do período 2001-2007. 
Sofreu, no entanto, uma redução tão drástica que em 2007 passou a ocupar o décimo sexto lugar 
na tabela de vendas. Esta espécie, além de ter registado uma redução das vendas em termos de 
quantidade, passou a estar disponível no mercado em períodos muito mais curtos. 
Tradicionalmente, o trombeiro-boga estava à venda entre Outubro e Maio, mas parece existir 
uma tendência para que as vendas do peixe adulto se concentrem entre Dezembro e Janeiro, 
enquanto que as vendas dos juvenis se concentram nos meses de Outubro a Março. Não é 
possível inferir, com base na evolução de um mercado, a situação de determinados recursos, mas 
importa constatar que o aumento das vendas de juvenis acompanha, e nalguns casos antecipa, a 
redução das vendas de trombeiro-boga adulto. 
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3. Frota de pesca 
 
A frota de pesca do Dodecaneso é composta por 1 171 embarcações, das quais apenas 89 têm 
um comprimento superior a doze metros e apenas cinco superam os 24 metros. A frota do 
Dodecaneso representa 7% da frota de pesca grega de embarcações com um comprimento 
inferior a doze metros, e 8% da frota de navios com comprimento superior a doze metros. 
 
A média de idades dos navios com comprimento inferior a 12 metros é de 24 anos, enquanto os 
navios com comprimento superior a 12 metros têm uma idade média de 18 anos, e os navios 
com mais de 24 metros de comprimento, 16 anos. 
 
80% da frota possui casco de madeira, 19% tem casco de fibra de vidro e 1% tem casco de 
metal. Há apenas um navio com comprimento superior a 20 metros que possui casco de fibra de 
vidro e há dois com casco de madeira. Os restantes cinco navios têm casco de metal. 
 
74% dos navios com mais de 12 metros de comprimento têm casco de madeira, e o mesmo 
sucede com 80% das embarcações mais pequenas. O comprimento médio dos navios que têm 
casco de madeira é de 8 metros, e a média de idades é de 26 anos. 
 
Como é óbvio, unicamente os navios com um comprimento superior a 12 metros possuem casco 
de metal (11% deste segmento de comprimento). O comprimento médio destes navios é de 19 
metros, e a média de idades é de 26 anos. 
 
As embarcações construídas em fibra de vidro são mais modernas; a média de idades destas 
embarcações é de 13 anos. Existem navios de fibra de vidro de todos os tamanhos, sendo o 
comprimento médio de 7 metros: representam 13% dos navios com mais de 12 metros de 
comprimento e 20% das embarcações de dimensões mais reduzidas. 
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4. Portos de pesca 
 
Em virtude de a maioria dos navios da frota de pesca do Dodecaneso ser de pequenas 
dimensões, os pontos de desembarque estão muito dispersos ao longo da costa. Trata-se, regra 
geral, de simples pontos de amarração, como sejam refúgios naturais, praias e pequenos molhes 
utilizados pelas embarcações artesanais. Existem unicamente 14 portos que desempenham um 
papel administrativo. Ainda assim, a frota encontra-se muito concentrada. Nos portos de Rodes, 
Kalymnos e Lakki, concentram-se 70% dos navios da frota de pesca, 85% da sua arqueação 
bruta e 81% da sua potência. 
 

Quadro 4: Portos do Dodecaneso 

Porto Navios  TRB kW % Navios  % TRB % kW 

Kalymnos 384 3.182 14.637 33% 57% 45%

Rodes 267 817 6.685 23% 15% 20%

Lakki (Leros) 168 734 5.104 14% 13% 16%

Cós 82 292 1.953 7% 5% 6%

Patmos 79 133 1.224 7% 2% 4%

Karpathos 70 209 1.509 6% 4% 5%

Simi 54 67 598 5% 1% 2%

Fru (Kasos) 24 38 286 2% 1% 1%

Astypalaia 20 42 421 2% 1% 1%

Megisti (Kastelorizo) 9 15 111 1% 0% 0%

Kardamena (Cos) 6 4 33 1% 0% 0%

Mandraki (Nisyros) 5 14 107 0% 0% 0%

Lipsi 3 2 22 0% 0% 0%

TOTAL 1.171 5.551 32.689 100% 100% 100%

Fonte: Elaboração interna com base no Registo comunitário da frota de pesca 
 
A frota de pesca do Dodecaneso concentra-se na sua maior parte nos portos do norte, onde pode 
aproveitar as condições mais favoráveis propiciadas por fundos mais rasos e menos acidentados. 
Rodes é a excepção, já que nos seus portos opera uma frota composta por embarcações 
artesanais que se dedicam a abastecer o mercado local. Trata-se de embarcações com dimensões 
inferiores às dimensões médias da frota da região. Apenas dois dos treze navios com 
comprimento superior a 12 metros registados em Rodes ultrapassam os 20 metros. 
Teoricamente, ambos utilizam como principal arte de pesca o arrasto pelo fundo com portas e, 
como arte secundária, o cerco com retenida. Das embarcações registadas em Rodes, 35% 
declaram utilizar palangres fundeados e redes de emalhar de fundo; 25% declaram utilizar o 
tresmalho e redes de emalhar de fundo. Rodes concentra 16% da arqueação total dos navios que 
utilizam artes fixas e 11% da arqueação total dos navios que utilizam artes de arrasto. 
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Em Kalymnos, encontram-se registados 64 dos 89 navios que têm um comprimento superior a 
12 metros. Nove desses navios têm um comprimento superior a 20 metros e todos eles, 
excepto um, utilizam como arte principal o arrasto pelo fundo com portas. O outro combina o 
palangre flutuante com nassas. Os navios que têm um comprimento entre 12 e 20 metros 
utilizam alternadamente as redes de emalhar e o palangre. Das embarcações registadas em 
Kalymnos, 30% declaram utilizar o tresmalho e redes de emalhar de fundo, e 19% utilizam 
palangres fundeados e o tresmalho. Em Kalymnos, concentram-se 55% da arqueação total dos 
navios que utilizam artes fixas e 64% da arqueação total dos navios que utilizam artes de arrasto. 
Existe ali um mercado gerido pela sociedade ETANAL (Sociedade Estatal para o 
Desenvolvimento da Pesca), cujo principal accionista é o Banco Agrícola da Grécia. No 
mercado de Kalymnos, comercializa-se cerca de 5% do total da rede da ETANAL. 
 
Em Lakki (Leros), apenas se encontram registados cinco navios com um comprimento superior 
a 12 metros. Dois deles têm mais de 20 metros de comprimento e utilizam como arte principal o 
arrasto pelo fundo com portas. Outros dois têm um comprimento entre 15 e 20 metros e utilizam 
como arte principal o cerco e, como arte secundária, redes de emalhar. A frota composta por 
pequenas embarcações baseada em Lakki é muito especializada: 65% dos navios declaram 
utilizar alternadamente redes de emalhar de fundo e palangres fundeados. Em Lakki, 
concentram-se 11% da arqueação total dos navios que utilizam artes fixas e 19% da arqueação 
total dos navios que utilizam artes de arrasto. 
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5. Artes de pesca 
 
A frota de pesca do Dodecaneso é composta por 1171 embarcações, 94% das quais, isto é, 1099 
embarcações, utilizam artes fixas e apenas 72 (6%) utilizam artes de arrasto. Os navios que 
utilizam esta última arte de pesca são de maiores dimensões, pelo que representam 27% da 
arqueação bruta da frota e 21% da sua potência. 
 
Das 1099 embarcações que utilizam artes fixas, apenas 70 têm um comprimento entre 12 e 24 
metros. Todavia, dos 72 navios que operam com artes de arrasto, 53 têm um comprimento 
inferior a 12 metros, 14 têm um comprimento entre 12 e 24 metros e apenas 5 têm um 
comprimento entre 24 e 36 metros. 
 
É interessante observar que 17% dos navios com um comprimento entre 12 e 24 metros utilizam 
artes de arrasto, muito embora representem 30% da arqueação bruta e 32% da potência totais 
deste segmento. 
 
As artes de pesca mais utilizadas são as redes de emalhar. As espécies-alvo da pesca que utiliza 
esta arte são a pescada (Merluccius merluccius), o camarão tigre (Penaeus kerathurus), o 
linguado (Solea vulgaris), o sargo (Diplodus sargus), o salmonete vermelho (Mullus 
surmuletus), o salmonete da vasa (Mullus barbatus), a bica (Pagellus erythrinus), o dentão 
(Dentex dentex), o choco vulgar (Sepia officinalis) e outras espécies de esparídeos. 
 
O tresmalho é, de entre as redes de emalhar, a mais utilizada. 30% dos navios com um 
comprimento superior a 12 metros e 33% das embarcações com um comprimento inferior a 12 
metros utilizam o tresmalho. As redes de emalhar de fundo são utilizadas por 13% das 
embarcações de menores dimensões como arte principal e por 33% como arte secundária. 
 
Os palangres são também muito utilizados. As espécies-alvo da pesca com palangre dependem 
da profundidade. No entanto, as capturas são essencialmente compostas por bica (Pagellus 
erythrinus), dourada (Sparus aurata), pargo (Pagrus pagrus), sargo (Diplodus sargus), pescada 
(Merluccius merluccius) e garoupa (Epinephelus spp). Os palangres fundeados são utilizados 
principalmente pelas embarcações de menores dimensões. 41% das embarcações utilizam esta 
arte como arte principal e 28% como arte secundária. 
 
Os palangres flutuantes são utilizados na captura de grandes pelágicos, principalmente o 
espadarte. 41% dos navios com um comprimento superior a 15 metros utiliza o palangre 
flutuante como arte principal. 
 
A utilização do arrasto pelo fundo está bastante restringida devido ao facto de a plataforma 
continental ser muito estreita; concentra-se sobretudo no norte do Dodecaneso. As principais 
espécies-alvo desta arte são, se um modo geral, a gamba-branca (Parapenaeus longirostris), a 
pescada (Merluccius merluccius), o salmonete da vasa (Mullus barbatus), o tamboril (Lophius 
spp.), o polvo (Octopus sp.) e o lagostim (Nephrops norvegicus). Doze dos treze navios que têm 
um comprimento superior a 20 metros operam com redes de arrasto pelo fundo com portas. O 
outro navio utiliza palangres flutuantes. Em virtude da arqueação dos arrastões, 64% da 
tonelagem opera a partir de Kalymnos, 19% a partir de Lakki e 11% a partir de Rodes. 
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Quadro 5: Artes de pesca utilizadas no Dodecaneso 

Código Arte Navios 
Arte 
principal 

Navios Arte 
secundária 

Total % Navios 
Arte 
principal 

% Navios 
Arte 
secundária 

DRB Dragas para embarcação 2 0 2 0% 0%

Dragas 2 0 2 0% 0%

FPO Nassas 21 16 37 2% 1%

Armações 21 16 37 2% 1%

GNS Redes de emalhar de fundo 142 374 516 12% 32%

GTN Redes mistas de 
emalhar-tresmalho  

35 90 125 3% 8%

GTR Tresmalho 384 176 560 33% 15%

Redes de emalhar e redes de enredar 561 640 1.201 48% 55%

LHM Pesca à linha e pesca à cana 
(mecanizadas) 

0 3 3 0% 0%

LHP Pesca à linha e pesca à cana 
(manobradas à mão) 

25 60 85 2% 5%

LLD Palangres flutuantes 35 63 98 3% 5%

LLS Palangres fundeados  457 335 792 39% 29%

LTL Corricos 17 25 42 1% 2%

Linhas e anzóis 534 486 1.020 46% 42%

OTB Redes de arrasto pelo fundo com 
portas 

12 1 13 1% 0%

Redes de arrasto 12 1 13 1% 0%

PS Redes de cerco com retenida 3 5 8 0% 0%

Redes de cerco  3 5 8 0% 0%

SB Redes envolventes-arrastantes de 
alar para a praia 

38 0 38 3% 0%

Redes envolventes-arrastantes (xávega) 38 0 38 3% 0%

NO Sem arte (1) 0 23 23 0% 2%

Reg. (CE) 26/2004 (1) Opção válida apenas para as artes de pesca secundárias. 

Fonte: Elaboração interna com base no Registo comunitário da frota de pesca 
 
A pesca de cerco tem como principais espécies-alvo os pequenos pelágicos, a sardinha (Sardina 
pilchardus) e a anchova (Engraulis encrasicolus). Apenas três navios utilizam esta arte como 
arte principal e cinco como arte secundária, mas convém ter presente que se trata de navios de 
maiores dimensões. Por conseguinte, a representatividade das capturas realizadas com este tipo 
de arte é significativamente superior à dos navios que a utilizam. 
 
As nassas têm uma escassa utilização em virtude da orografia e da profundidade dos fundos. São 
utilizadas por embarcações que se encontram registadas em Rodes e em Kalymnos. 
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Os fundos rochosos limitam grandemente também a utilização das redes envolventes-arrastantes 
de alar para a praia. As espécies-alvo desta arte são a boga do mar (Boops boops), o trombeiro-
boga (Smaris smaris) e a sardinha (Sardina pilchardus). 
 

Quadro 6: Artes utilizadas pela frota do Dodecaneso de acordo com a dimensão dos navios 

    Arte Principal Arte Secundária 

Código Arte % Navios < 
12m. 

% Navios > 
12m. 

% Navios 
< 12m. 

% Navios > 
12m. 

LLS Palangres fundeados 41% 12% 28% 31%

GTR Tresmalho 33% 30% 15% 18%

GNS Redes de emalhar de fundo 13% 2% 33% 18%

SB Redes envolventes-arrastantes de alar 
para a praia 

3% 2% 0% 0%

DRB Dragas para embarcação 0% 2% 0% 0%

GTN Redes mistas de emalhar-tresmalho 3% 0% 8% 4%

LLD Palangres flutuantes 1% 28% 5% 13%

LHP Pesca à linha e pesca à cana 
(manobradas à mão) 

2% 1% 6% 0%

FPO Nassas 2% 4% 1% 1%

LTL Corricos 2% 0% 2% 1%

OTB Redes de arrasto pelo fundo com portas 0% 13% 0% 1%

PS Redes de cerco com retenida 0% 3% 0% 6%

Fonte: Elaboração interna com base no Registo comunitário da frota de pesca 
 

Apesar de as declarações relativas às artes de pesca utilizadas para o Registo comunitário da 
frota de pesca fazerem uma distinção entre artes principais e artes secundárias, a verdade é que 
existe frequentemente uma igualdade de utilização, que apenas obedece às circunstâncias. Na 
frota que se dedica à pesca artesanal, a utilização das artes de pesca deve adequar-se a dois 
factores: os recursos e a procura turística. 
 
69% da frota que opera no Dodecaneso utiliza três combinações de artes. A combinação com 
mais expressão (utilizada por 27% das embarcações) é formada por palangres fundeados e 
redes de emalhar de fundo. Das embarcações que utilizam esta combinação de artes, 34% 
estão registadas em Lakki, embora sejam também muito utilizadas em Patmos, Karpathos, 
Kalymnos e Simi. 
 
22% das embarcações combinam palangres fundeados com tresmalho. Das embarcações que 
declaram utilizar esta combinação de artes, 37% estão registadas em Rodes, 28% em Kalymnos 
e 14% em Cós. 
 
A terceira combinação em importância é composta por tresmalho e redes de emalhar de fundo 
(utilizada por 19% das embarcações). Metade das embarcações que declaram utilizar esta 
combinação está baseada em Kalymnos e 29% em Rodes. 
 


