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Σημείωμα σύνθεσης 
 
Η Αυτόνομη Περιφέρεια της Μαδέρα αποτελείται από τα νησιά Μαδέρα, Πόρτο Σάντο, το 
Aρχιπέλαγος των Νήσων Ντεζέρτας και των Νήσων Σελβάζενς. Από αυτά, κατοικούνται μόνο 
η Μαδέρα και το Πόρτο Σάντο. 
 
Τα ύδατα της Μαδέρα είναι ελάχιστα παραγωγικά και το μεγάλο βάθος τους περιορίζει τα 
αλιευτικά εργαλεία και την πρόσβαση σε ορισμένους πόρους. 
 
Η αλιεία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,98% της απασχόλησης και το 0,71% του ΑΕΠ. Ωστόσο, 
διατηρεί την τοπική σημασία της σε πόλεις όπως η Câmara de Lobos ή η Caniçal. Οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία αποφέρουν στο ΑΕΠ της περιφέρειας πάνω από 
12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, ένα 58% αντιστοιχεί στα αλιεύματα, ένα 38% στις 
δραστηριότητες μεταποίησης (τεμαχισμού σε φιλέτα) και ένα 3% σε συναφείς δραστηριότητες. 
Τα αλιευτικά προϊόντα συμβάλλουν με ένα 36% στο σύνολο των εξαγωγών της Μαδέρα. 
 
Ο στόλος της Μαδέρα αντιπροσωπεύει το 5% του αλιευτικού στόλου της Πορτογαλίας και 
αποτελείται από 468 σκάφη. Πρόκειται για ένα στόλο με μικρά σκάφη. Σχεδόν τα τρία τέταρτα 
των σκαφών έχουν λιγότερο από έξι μέτρα μήκος. Επιπλέον, πολύ λίγα είναι μηχανοκίνητα, και 
υπάρχουν πολλά μεγάλης ηλικίας, κυρίως, ανάμεσα στα σκάφη μικρών διαστάσεων. 
 
Η αλιευτική παραγωγή της Μαδέρα συγκεντρώνεται κυρίως στο μαύρο σπαθόψαρο και στην 
αλιεία θυννοειδών που αντιστοιχούν γύρω στο 85% των αλιευμάτων. Πάνω από τα μισά 
αλιεύματα αντιστοιχούν στην αλιεία του μαύρου σπαθόψαρου (Aphanopus carbo). Ένα μεγάλο 
μέρος αυτών των αλιευμάτων αλιεύεται με παραγάδι αφρού, σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 
800 και 1200 μέτρων. 
 
Από το 1983 έως το 1997 η αλιεία μαύρου σπαθόψαρου αυξήθηκε από 1000 σε 4500 τόνους. 
Στη συνέχεια, τα αλιεύματα μειώθηκαν σταδιακά, μέχρι που έφτασαν τους 3000 τόνους. Η 
μείωση στα αλιεύματα μαύρου σπαθόψαρου οδηγεί υποχρεωτικά στην αναζήτηση αλιείας όλο 
και πιο μακριά. Η μείωση του αριθμού των αλιευμάτων οφείλεται τόσο στην αλλαγή της 
θερμοκρασίας των υδάτων όσο και στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα 
αναπτύσσεται μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, που συμπίπτει με την περίοδο της 
αναπαραγωγής. 
 
Τα θυννοειδή που αλιεύονται περισσότερο είναι ο τόνος ο μεγαλόφθαλμος (Thunnus obesus) 
και η παλαμίδα (Katsuwonus pelamis), με τη χρήση πετονιάς. Μέσα στη δεκαετία του ’90, τα 
αλιεύματα μειώθηκαν από 9000 σε 700 τόνους το 2000. Της κρίσης αυτής προηγήθηκε και η 
είσοδος σκαφών αλιείας τόνου μεγάλων διαστάσεων. Στις μέρες μας, τα αλιεύματα θυννοειδών 
κατάφεραν να φτάσουν γύρω στους 3000 τόνους, αν και παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις. 
 
Υπάρχει μία και μοναδική οργάνωση παραγωγών, ο Συνεταιρισμός Αλιείας του Αρχιπελάγους 
της Μαδέρα (COOPESCAMADEIRA), που συγκεντρώνει το 63% του στόλου της Μαδέρα 
και αντιστοιχεί περίπου στο 80% των εκφορτώσεων. 
 
Η υδατοκαλλιέργεια είναι ελάχιστα αναπτυγμένη στη Μαδέρα. Το 2005 ξεκίνησε εκ νέου η 
εμπορική παραγωγή, που έφτασε να παράγει 400 τόνους το 2006, με αξία 2,1 εκατομμύρια 
ευρώ. 
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Ύστερα από την κρίση στον τομέα του τόνου, στις αρχές αυτής της δεκαετίας, εξαφανίστηκε η 
παραγωγή κονσερβοποιημένων αλιευμάτων. Σήμερα, στη Μαδέρα, η βιομηχανία μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας δραστηριοποιείται στον τομέα τεμαχισμού σε φιλέτα. 
 
Περίπου το 0,7% του ενεργού πληθυσμού της Μαδέρα ασχολείται με την αλιεία. Η 
απασχόληση με την αλιεία μειώθηκε αισθητά στις αρχές αυτής της δεκαετίας λόγω της κρίσης 
στον τομέα του τόνου. 
 
Το 2007 υπήρχαν 513 αλιείς εγγεγραμμένοι στη Μαδέρα, που αντιστοιχούσαν στο 3% του 
συνολικού αριθμού αλιέων της Πορτογαλίας. Ο πληθυσμός που ασχολείται με την αλιεία στη 
Μαδέρα είναι μεγάλης ηλικίας. Ένα ποσοστό 9% των αλιέων είναι πάνω από 55 ετών και το 
28% είναι κάτω των 35 ετών. Οι πιο ηλικιωμένοι αλιείς συγκεντρώνονται σε δύο δήμους της 
Νότιας Μαδέρα, τους Câmara de Lobos και Caniçal. Αυτοί οι δύο δήμοι εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την αλιεία και διατηρούν μια εύθραυστη θέση σε σχέση με τη μεγάλη ηλικία των 
αλιέων. Οι 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τεμαχισμού σε φιλέτα 
απασχολούν 164 άτομα. Άλλα 150 άτομα περίπου απασχολούνται σε συναφείς με την αλιεία 
δραστηριότητες. 
 
Στη Μαδέρα υπάρχουν 7 λιμένες με ιχθυόσκαλα από τους οποίους δύο (Funchal και Caniçal) 
πραγματοποιούν έναν σημαντικό όγκο πωλήσεων. Επιπλέον, εκτός από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις στο Funchal και Caniçal, υπάρχουν και ψυκτικές εγκαταστάσεις σε Câmara de 
Lobos, Porto Santo και Porto Novo. Πάνω από το 80% των εκφορτώσεων πραγματοποιούνται 
στο Funchal, και γύρω στο 15%, στο Caniçal. Το υπόλοιπο ποσοστό των εκφορτώσεων 
πραγματοποιείται σε άλλους λιμένες, μεταξύ των οποίων διακρίνονται μόνο οι Câmara de 
Lobos και Porto Santo. Έχει προγραμματιστεί, για το 2011, η μεταφορά της ιχθυόσκαλας από το 
Funchal στο Câmara de Lobos, προκειμένου ο λιμένας του Funchal να επικεντρωθεί 
αποκλειστικά στην τουριστική δραστηριότητα. 
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1. Γεωγραφική θέση 
 
Το αρχιπέλαγος της Μαδέρα βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταξύ 32°22.3′N, 16°16.5′O 
και 33°7.8′N, 17°16.65′O. Απέχει 579 χιλιόμετρα από τις αφρικανικές ακτές, 861 χιλιόμετρα 
από τη Λισσαβώνα, 370 χιλιόμετρα από το νησί Γκραν Κανάρια, και 772 χιλιόμετρα από το 
Σάντα Μαρία, το πιο κοντινό νησί του αρχιπελάγους των Αζορών. 
 
Η Μαδέρα αποτελεί μέρος της Μακαρονησίας, ενός συμπλέγματος που αποτελείται από 5 
αρχιπελάγη: των Αζορών (Πορτογαλία), των Κανάριων Νήσων (Ισπανία), του Πράσινου 
Ακρωτηρίου (Πράσινο Ακρωτήριο), των Νήσων Σελβάζενς (Πορτογαλία) και της Μαδέρα, 
συμπεριλαμβανομένου του Πόρτο Σάντο και των Νήσων Ντεζέρτας (Πορτογαλία). Ωστόσο, το 
αρχιπέλαγος των Νήσων Σελβάζενς ανήκει διοικητικά στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Μαδέρα. 
 

Γραφική παράσταση 1: Χάρτης της Μαδέρα. Γεωγραφική θέση 

 
 
Η Μαδέρα είναι το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους, με επιφάνεια 741 km², μήκος 57 km, 
μέγιστο πλάτος 22 km, και ακτογραμμή 135 km περίπου. Ο μεγαλύτερος άξονας διατρέχει το 
νησί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, κατά μήκος μιας οροσειράς με μέσο όρο ύψους τα 1220 
μέτρα, και μέγιστο ύψος τα 1862 μέτρα στην κορυφή Ruivo. Υπάρχουν πολυάριθμες χαράδρες 
που φτάνουν μέχρι την οροσειρά τόσο προς το βορρά όσο και προς το νότο. Ενίοτε καταλήγουν 
σε μεγάλους γκρεμούς, όπως στο Ακρωτήρι Girão. Το κλίμα είναι υποτροπικό ωκεάνιο, εκτός 
από τις Νήσους Σελβάζενς, όπου επικρατεί κλίμα ερήμου. 
 
Στο βόρειο τμήμα του νησιού παραμένουν ακόμα κατάλοιπα από το μοναδικό δάσος laurisilva 
που κάλυπτε όλο το νησί πριν από τη αποψίλωσή του για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων 
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εκτάσεων. Σήμερα, αυτό το υποτροπικό δάσος έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
 

Πίνακας 1: Σύνθεση του αρχιπελάγους της Μαδέρα 

Σύμπλεγμα Νησιών Νησιά Νησάκια 
Μαδέρα Madeira Ilhéu de Agostinho (πιο κοντινό προς 

Ανατολικά)  
Ilhéu de São Lourenço (πιο μακρινό προς 
Ανατολικά)  
Ilhéu Mole (Βορειοανατολικά) 

Πόρτο Σάντο Porto Santo Ilhéu de Baixo ou da Cal (Νότια)  
Ilhéu de Ferro (Νοτιοδυτικά)  
Ilhéu das Cenouras (πιο κοντινό προς 
Βορρά)  
Ilhéu de Fora (πιο μακρινό προς Βορρά)  
Ilhéu de Cima (Ανατολικά) 

Νήσοι Ντεζέρτας Deserta Grande 
Bugio 

Chão 

Νήσοι Σελβάζενς (Βορειοανατολικό 
Σύμπλεγμα) 

Selvagem Grande Palheiro da Terra 
Palheiro do Mar 

Νήσοι Σελβάζενς (Νοτιοδυτικό 
Σύμπλεγμα) 

Selvagem Pequena Ilhéu Grande  
Ilhéu du Sul  
Ilhéu Pequeno  
Fora 
Alto 
Comprido 
Redondo  
Norte 

 
Την 1η Ιουλίου του 1976, η Μαδέρα ανακηρύχθηκε αυτόνομη περιφέρεια. Η περιφέρεια 
αποτελείται από τα νησιά της Μαδέρα, του Πόρτο Σάντο, τις Νήσους Ντεζέρτας και τις Νήσους 
Σελβάζενς. Πρωτεύουσά της είναι η Funchal, που βρίσκεται 32°39′N, 16°55′O. 
 

Πίνακας 2: Διοικητική οργάνωση της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδέρα 

Δήμος Πληθυσμός 
(2006) 

Επιφάνεια (km²) Κύρια πόλη Κοινότητες   

Funchal 1) 100 847 75,7 Funchal 10 

Câmara de Lobos 35 150 52,6 Câmara de Lobos 2 

Santa Cruz 2) 32 696 68,0 Santa Cruz 5 

Machico 21 321 67,6 Machico 5 

Ribeira Brava 12 523 64,9 Ribeira Brava 4 

Calheta 11 856 110,3 Calheta 8 

Santana 8 491 93,1 Santana 2 

Ponta do Sol 8 189 46,8 Ponta do Sol 3 

São Vicente 6 063 80,8 São Vicente 3 

Porto Santo 3) 4 388 42,4 Vila Baleira 1 

Porto Moniz 2 762 82,6 Porto Moniz 4 

Σύνολο 244 286 768,0 Funchal 47 
1) Περιλαμβάνει τις Νήσους Σελβάζενς στην κοινότητα της Sé 
2) Περιλαμβάνει τις Νήσους Ντεζέρτας στην κοινότητα της Santa Cruz 
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Το 2006 ο πληθυσμός της περιφέρειας ανερχόταν σε 245.806 κατοίκους με πυκνότητα 295 
κατοίκους/km². Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στα δύο κύρια νησιά, Μαδέρα και Πόρτο Σάντο 
(797 και 43 km², αντίστοιχα). Τα άλλα τέσσερα νησιά, που είναι ακατοίκητα, είναι εθνικά 
φυσικά καταφύγια. 
 
Η περιφέρεια της Μαδέρα χωρίζεται διοικητικά σε 11 δήμους, μεταξύ των οποίων, εκτός από 
την πρωτεύουσα Funchal, οι κυριότερες πόλεις είναι το Porto Santo (Vila Baleira), Ribeira 
Brava, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz και Santana. 
 
Ο τουρισμός είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας και συμβάλλει στο ΑΕΠ 
της περιφέρειας κατά 20%. Η Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη (Madeira International Business 
Centre) προσφέρει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, διευκολύνοντας την εγκατάσταση 
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι, ο τομέας των υπηρεσιών αντισταθμίζει την συνεχή 
αποδυνάμωση της αγροτικής δραστηριότητας. 
 
Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη με τη διατροφή, τα ποτά (κυρίως το κρασί) 
και τις κατασκευές. Η αλιεία αντιστοιχεί μόνο στο 0,98% της απασχόλησης και στο 0,71% του 
ΑΕΠ. Εντούτοις, διατηρεί την τοπική της σημασία σε δήμους, όπως οι Câmara de Lobos και 
Caniçal. 
 
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία συμβάλλουν στο τοπικό ΑΕΠ με περισσότερα 
από 12 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, ένα ποσοστό 58% αντιστοιχεί στα αλιεύματα, 
ένα 38% στις δραστηριότητες μεταποίησης (τεμαχισμού σε φιλέτα) και ένα 3% σε συναφείς 
δραστηριότητες. Τα αλιευτικά προϊόντα συμβάλλουν με ποσοστό 36% στο σύνολο των 
εξαγωγών της Μαδέρα. 
 
1.1. Φυσικό περιβάλλον. Θαλάσσια βάθη και υδρογραφία  
 
Το νησί της Μαδέρα είναι η κορυφή ενός ηφαιστειογενούς σχηματισμού που ανυψώνεται από 
βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων. Αυτό το νησί αναδύεται από έναν υποθαλάσσιο ηφαιστειογενή 
σχηματισμό που ονομάζεται Tore, και που στηρίζεται στην αφρικανική τεκτονική πλάκα. Λόγω 
της ηφαιστειογενούς της προέλευσης, η υφαλοκρηπίδα της είναι πολύ στενή και τα μεγαλύτερα 
βάθη της φτάνουν τα 5 400 μέτρα. 
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Γραφική παράσταση 2: Θαλάσσια βάθη στη Μαδέρα 

 
 

Πηγή: Antonieta Amorim, 2005. Surfer Version 8.05. Data Source Smith and Sandwell_ETOPO2. 
 
Ο σχηματισμός των θαλάσσιων βυθών δυσχεραίνει την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους 
και περιορίζει τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων. Ακόμα και σε ύδατα σχετικά 
μακρινά, τα βάθη είναι πολύ μεγάλα. 
 
Τα ύδατα της Μαδέρα είναι φτωχά σε θρεπτικές ουσίες. Αυτή η έλλειψη θρεπτικών ουσιών, που 
αντικατοπτρίζεται στην παραγωγικότητα της αλιείας οφείλεται τόσο στο ανάγλυφο των βυθών 
της όσο και στις υδρογραφικές συνθήκες της περιοχής. 
 
Η θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται από 26°C το καλοκαίρι έως 17°C το χειμώνα. Από τα 
ωκεάνια ρεύματα, αυτό που κυριαρχεί γύρω από τη Μαδέρα είναι το ρεύμα των Κανάριων 
Νήσων, που είναι ενεργό μέχρι τα 500 μέτρα βάθος. Αυτό τροφοδοτείται από το ρεύμα των 
Αζορών, και σε πολύ μικρότερο βαθμό, από το ρεύμα της Πορτογαλίας, που έχει κατεύθυνση 
προς το Νότο. Το ρεύμα των Αζορών έχει ανατολική κατεύθυνση μεταξύ των παράλληλων 34° 
και 36° N. Το χειμώνα, το ρεύμα των Κανάριων ρέει κοντά στις αφρικανικές ακτές, ενώ το 
καλοκαίρι, μεταφέρεται στο δυτικό τμήμα των Κανάριων Νήσων. Το ρεύμα των Κανάριων έχει 
αντίθετη κατεύθυνση από το ρεύμα που είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και κατευθύνεται 
προς το Βορρά, παράλληλα στις αφρικανικές ακτές. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, το ρεύμα που 
κυριαρχεί είναι το ρεύμα του Κόλπου, που υπόκειται στη Βορειοατλαντική Ταλάντωση (NAO). 
 
1.2. Χωρικά ύδατα 
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν την αλιεία στα σκάφη που είναι νηολογημένα στους λιμένες αυτών των νησιών, 
εκτός από τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν παραδοσιακά σ’ αυτά τα ύδατα, εφόσον δεν 
υπερβαίνουν την παραδοσιακά ασκούμενη αλιευτική προσπάθεια στα ύδατα που βρίσκονται 
μέχρι 100 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης των Αζορών, της Μαδέρα και των Κανάριων 
Νήσων.  
 
Παρόλο που η Ισπανία και η Πορτογαλία αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση 
Montego Bay, η οριοθέτηση των χωρικών υδάτων τους δεν είναι επίσημα καθορισμένη, με 
εξαίρεση το σύνορο του Miño. 
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Γραφική παράσταση 3: Νησιά Σελβάζενς 

Η Ισπανία και η 
Πορτογαλία υπέγραψαν 
τον Φεβρουάριο του 
1976 τις συμφωνίες 
Guarda σχετικά με την 
οριοθέτηση των 
χωρικών υδάτων και 
των αντίστοιχων 
υφαλοκρηπίδων τους. 
Ωστόσο, οι συμφωνίες 
δεν επικυρώθηκαν λόγω 
της αντίθεσης της 
Πορτογαλίας. Το 1978, 
όταν και οι δύο χώρες 
καθόρισαν τις 

αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους, 
προέκυψε το πρόβλημα 
της οριοθέτησης μεταξύ 
της Μαδέρα και των 
Κανάριων Νήσων. 
 
Αυτό που επιχειρεί η 
Πορτογαλία είναι να 
υπολογίζεται η 
ισαπέχουσα γραμμή 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
Νήσους Σελβάζενς. Από 
την πλευρά της, η 
Ισπανία επικαλείται την 
παράγραφο 3 του 
άρθρου 121 της 
Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για 
το  Δίκαιο της 
Θάλασσας (Montego 

Bay)1, σύμφωνα με την οποία, οι Νήσοι Σελβάζενς δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αποκλειστική οικονομική ζώνη ούτε και υφαλοκρηπίδα. 
 
Το αρχιπέλαγος των Νήσων Σελβάζενς απέχει 230 km από τη Μαδέρα, και 165 km από τις 
Κανάριες Νήσους. Είναι χωρισμένες σε δύο συμπλέγματα που απέχουν μεταξύ τους 15 km: το 
Βορειοανατολικό (Selvagem Grande και δύο νησάκια) και το Νοτιοδυτικό (Selvagem Pequena 
και 8 νησάκια). Οι Νήσοι Σελβάζενς έχουν συνολική επιφάνεια 2,73 km2. Περιτριγυρίζονται 
από ύφαλους που δυσκολεύουν την πρόσβαση και δεν διαθέτουν γλυκό νερό. Στις μέρες μας 
είναι ένα εθνικό φυσικό καταφύγιο. 
 
 
 
 

                                                 
1  «βράχοι που δεν έχουν δυνατότητα συντήρησης ανθρώπινης διαβίωσης και δικής τους οικονομικής ζωής δεν 
μπορούν να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ούτε και υφαλοκρηπίδα». 
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2. Αλιευτικός στόλος 
 
Ο αλιευτικός στόλος της Μαδέρα αποτελείται από 468 σκάφη. Από αυτά, μόνο τα 55 έχουν 
μήκος πάνω από 12 μέτρα και μόνο τα 10 έχουν μήκος πάνω από 24 μέτρα. Πρόκειται για ένα 
στόλο με σκάφη μικρών διαστάσεων. Ένα ποσοστό 73% των σκαφών έχουν μήκος μικρότερο 
από 6 μέτρα και ένα ποσοστό 12% έχουν μήκος από 6 έως 9 μέτρα. Επίσης, είναι πολύ λίγα τα 
μηχανοκίνητα σκάφη, καθώς μόνο το 40% περίπου των σκαφών με μήκος μικρότερο από 12 
μέτρα έχουν κινητήρα. 
 
Ο στόλος της Μαδέρα αντιστοιχεί στο 5% του αλιευτικού στόλου της Πορτογαλίας. Ωστόσο, 
στη Μαδέρα είναι καταχωρημένο το 14% του μη μηχανοκίνητου πορτογαλικού στόλου. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, φαίνεται η διαφορά της εξέλιξης του στόλου της Μαδέρα σε σχέση με την 
εξέλιξη του συνόλου της Πορτογαλίας. Μέχρι το 2005, ο στόλος των σκαφών χωρίς κινητήρα 
είχε φτάσει να αντιστοιχεί στο 10% των σκαφών αυτού του τύπου στο στόλο της Πορτογαλίας. 
Ωστόσο, από το 2006, συνολικά στην Πορτογαλία ο αριθμός αυτών των σκαφών μειώθηκε, ενώ 
η Μαδέρα έμεινε στο περιθώριο αυτής της εξέλιξης. 
 
Ο στόλος είναι πολύ γηρασμένος, κυρίως όσον αφορά τα σκάφη μικρών διαστάσεων. Η μέση 
ηλικία των σκαφών με μήκος μικρότερο από τα 12 μέτρα είναι 42 χρόνια. Ωστόσο, τα σκάφη 
με μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα έχουν μέση ηλικία τα 21 χρόνια, κι αυτά με μήκος 
μεγαλύτερο από 24 μέτρα, τα 19 χρόνια. 
 
Οι δηλώσεις στο κοινοτικό Αρχείο του αλιευτικού στόλου φανερώνουν μια κατάσταση όχι και 
τόσο συνηθισμένη. Ένα ποσοστό 71% των σκαφών είναι καταχωρημένα με σκελετό που δεν 
είναι κατασκευασμένος ούτε από ξύλο ούτε από μέταλλο ούτε από υαλοβάμβακα. Αυτή η 
περίεργη κατάσταση είναι χαρακτηριστική στα σκάφη με μήκος μικρότερο από 12 μέτρα. Στα 
σκάφη με μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα, το 64% είναι από ξύλο, το 21% από μέταλλο και το 
5% από υαλοβάμβακα. Ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, το 7% των σκαφών είναι 
κατασκευασμένα από άλλο υλικό. 
 
Την τελευταία δεκαετία, ο αλιευτικός στόλος της Μαδέρα μειώθηκε αισθητά. Ωστόσο, αυτή η 
μείωση επηρέασε βασικά τα σκάφη χωρίς κινητήρα. Το 2004 παροπλίστηκαν 4 πλοία μεγάλων 
διαστάσεων. Ωστόσο, αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε με νέες κατασκευές πλοίων το 2006 και, 
κυρίως, το 2007. Μάλιστα, οι διαστάσεις των σκαφών που κατασκευάστηκαν το 2007 ήταν 
ιδιαίτερα μεγάλες. 
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3. Αλιευτικά εργαλεία 
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1811/2004 του Συμβουλίου απαγορεύει την τράτα βυθού ή παρόμοια 
εργαλεία βυθού που έρχονται σε επαφή με το θαλάσσιο βυθό σε ύδατα των Αζορών, της 
Μαδέρα και των Κανάριων Νήσων. Από την άλλη, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2005 του 
Συμβουλίου για την προστασία των κοραλλιογενών υφάλων σε ύδατα με μεγάλα βάθη 
απαγορεύει στα σκάφη τα απλάδια, τα δίχτυα μπλεξίματος ή τα μανωμένα δίχτυα πάνω από 200 
μέτρα βάθος, και την τράτα βυθού ή παρόμοια εργαλεία βυθού που έρχονται σε επαφή με το 
θαλάσσιο βυθό. 
 
Από τα 468 σκάφη που αποτελούν τον αλιευτικό στόλο της Μαδέρα, τα 460 (98%) 
χρησιμοποιούν παθητικά εργαλεία και μόνο τα 8 (2%) χρησιμοποιούν ενεργητικά εργαλεία. 
Δεδομένου ότι τα σκάφη που χρησιμοποιούν ενεργητικά εργαλεία είναι μεγάλων διαστάσεων, 
αντιπροσωπεύουν το 7% της συνολικής χωρητικότητας του στόλου και το 9% της 
δυναμικότητας του. Ανάμεσα στα σκάφη που χρησιμοποιούν παθητικά εργαλεία, μόνο τα 39 
έχουν μήκος από 12 έως 24 μέτρα. Ωστόσο, τα 7 από τα 8 σκάφη που αλιεύουν με ενεργητικά 
εργαλεία έχουν μήκος που κυμαίνεται από 12 έως 24 μέτρα και μόνο 1 σκάφος έχει μήκος 
μικρότερο από 12 μέτρα. Τα 5 σκάφη με το μεγαλύτερο μήκος που χρησιμοποιούν ενεργητικά 
εργαλεία έχουν άδεια για να χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα σε διεθνή ύδατα. 
 
Είναι αξιοσημείωτη η εξειδίκευση που υπάρχει σε αλιευτικά εργαλεία στη Μαδέρα. Ένα 
ποσοστό 87% των σκαφών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί δευτερεύοντα εργαλεία. Εκτός από 
τους ισχύοντες κανονισμούς, η απουσία, πρακτικά, υφαλοκρηπίδας και τα τεράστια βάθη 
παρεμποδίζουν την τράτα βυθού. Οι ιχθυοπαγίδες χρησιμοποιούνται πολύ λίγο λόγω του 
ανάγλυφου του εδάφους και του μεγάλου βάθους των βυθών, που, από την άλλη, δεν 
επιτρέπουν τη χρήση παράκτιων αλιευτικών εργαλείων. Το 97% των σκαφών χρησιμοποιούν 
πετονιές και αγκίστρια σαν πρωτογενή εργαλεία. Μόνο 5 σκάφη χρησιμοποιούν το κυκλικό 
δίχτυ και 8 αλιεύουν με ιχθυοπαγίδες. 
 
 

Πίνακας 3 : Αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Μαδέρα 

Κωδικός Εργαλείο Πλοία 
Κύριο 

εργαλείο

Πλοία 
Δευτερεύον 
εργαλείο  

Σύνολο % Πλοίων 
Κύριο 

εργαλείο 

% Πλοίων 
Δευτερεύον 
εργαλείο 

FPO Ιχθυοπαγίδες 5 3 8 1% 1%

Εργαλεία παγίδες 5 3 8 1% 1%

GNS Δίχτυα στατικά  2 0 2 0% 0%

Δίχτυα στατικά και δίχτυα μπλεξίματος 2 0 2 0% 0%

LHP Πετονιές (ορμίδια) 395 12 407 84% 3%

LLD Παραγάδια αφρού 7 7 14 1% 1%

LLS Παραγάδια βυθού 51 40 91 11% 9%

LTL Συρτή 3 1 4 1% 0%

Πετονιές και αγκίστρια 456 60 516 97% 13%

PS Γρι γρι με συρόμενα δίχτυα 5 0 5 1% 0%

Κυκλωτικά δίχτυα 5 0 5 1% 0%

NO Χωρίς εργαλείο (1) 0 405 405 0% 87%

Καν. (ΕΚ) 26/2004 
(1) Επιλογή που ισχύει μόνο για τα δευτερεύοντα αλιευτικά εργαλεία. 

Πηγή: Κατάρτιση από το κοινοτικό Αρχείο του αλιευτικού στόλου. 
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Επιπλέον, στην κατηγορία πετονιές και αγκίστρια, καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση οι πετονιές 
(84% του αλιευτικού στόλου της Μαδέρα), που χρησιμοποιούνται στην αλιεία θυννοειδών. 
Στην περίπτωση των μικρών σκαφών, συχνά πρόκειται για χειροποίητες πετονιές που 
χρησιμοποιούνται για την αλίευση βαθύβιων ειδών. Υπάρχουν 21 σκάφη με μήκος μεγαλύτερο 
από 14 μέτρα που χρησιμοποιούν πετονιές με καλάμι για την αλιεία θυννοειδών. Μεταξύ αυτών 
βρίσκονται και τα μεγαλύτερα σκάφη της Μαδέρα. 
 
Μόνο 51 σκάφη δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού, ενώ 7 δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν παραγάδια αφρού, και 3 σκάφη χρησιμοποιούν συρτές. Τα 3 από τα 7 σκάφη 
που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν παραγάδια αφρού, δεν χρησιμοποιούν δευτερεύοντα 
εργαλεία και έχουν μήκος μεγαλύτερο από 14 μέτρα. Αυτή η ομάδα σκαφών αλιεύει ένα μεγάλο 
μέρος από τα αλιεύματα μαύρου σπαθόψαρου (Aphanopus carbo). 
 
Αν και μόνο 5 σκάφη χρησιμοποιούν το κυκλικό δίχτυ ως κύριο εργαλείο, πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι πρόκειται για σκάφη μεγάλων διαστάσεων, που ασχολούνται κυρίως με την αλιεία 
μικρών πελαγίσιων ειδών. Επομένως, τα αλιεύματα που εμφανίζονται να πραγματοποιούνται με 
το αλιευτικό εργαλείο αυτού του τύπου υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά που θα έπρεπε να 
αντιστοιχούν στα σκάφη που το χρησιμοποιούν. Τα είδη που αλιεύονται περισσότερο με το 
κυκλικό δίχτυ είναι το σαυρίδι (Trachurus picturactus) και ο κολιός (Scomber japonicus) και 
πολύ μικρότερες ποσότητες από σαρδέλες (Sardina pilchardus και Sardinella maderensis). 
 
 

Πίνακας 4: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο στόλο της Μαδέρα ανάλογα με τις διαστάσεις των πλοίων  

  Κύριο Εργαλείο Δευτερεύον Εργαλείο  

Κωδικός Εργαλείο % Πλοίων 
< 12m. 

% Πλοίων 
> 12m. 

% Πλοίων 
< 12m. 

% Πλοίων 
> 12m. 

FPO Ιχθυοπαγίδες 1% 0% 1% 0%

Εργαλεία παγίδες 1% 0% 1% 0%

LHP Πετονιές (ορμίδια) 89% 47% 2% 4%

LLD Παραγάδια αφρού 1% 5% 0% 11%

LLS Παραγάδια βυθού 8% 31% 8% 16%

LTL Συρτή 0% 4% 0% 0%

Πετονιές και αγκίστρια 99% 87% 10% 31%

PS Γρι γρι με συρόμενα δίχτυα 0% 9% 0% 0%

Κυκλικά δίχτυα 0% 9% 0% 0%

NO Χωρίς εργαλείο (1) 0% 0% 89% 69%

Κ (ΕΚ) 26/2004 

(1) Επιλογή που ισχύει μόνο για τα δευτερεύοντα αλιευτικά εργαλεία. 

Πηγή: Κατάρτιση από το κοινοτικό Αρχείο του αλιευτικού στόλου. 
 
Παρά τη μεγάλη εξειδίκευση που δηλώνεται στο κοινοτικό Αρχείο του αλιευτικού στόλου, 
υπάρχει ένας συνδυασμός εργαλείων που ξεχωρίζει. Υπάρχουν 37 σκάφη που δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν πετονιές ως κύριο εργαλείο και παραγάδια βυθού ως δευτερεύον εργαλείο. 
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4. Αλιευτική παραγωγή 
 
Η αλιευτική παραγωγή στη Μαδέρα διατηρείται σταθερά γύρω στους 7000 τόνους μετά την 
αισθητή μείωση που παρουσίασε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αυτή η μείωση 
αντικατοπτρίζει  την ελάττωση των αλιευμάτων του μαύρου σπαθόψαρου. Η αύξηση στα 
αλιεύματα θυννοειδών αντισταθμίζει εν μέρει τη μείωση στα αλιεύματα του μαύρου 
σπαθόψαρου. Επιπλέον, η εξέλιξη στο σύνολο των αλιευμάτων αντικατοπτρίζει τις 
διακυμάνσεις στα αλιεύματα θυννοειδών, που έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα το 2002, 2004 
και 2006. 
 

Γραφική παράσταση 4: Αλιεύματα στη Μαδέρα 
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Πηγή: Κατάρτιση από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας. 
 

Γραφική παράσταση 5: Κύρια είδη που αλιεύονται στη Μαδέρα 
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Πηγή: Κατάρτιση από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας. 
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Η αλιευτική παραγωγή της Μαδέρα είναι πολύ συγκεντρωτική. Μόνο δύο αλιεύματα, το μαύρο 
σπαθόψαρο και τα θυννοειδή, αντιπροσωπεύουν γύρω στο 85% των αλιευμάτων. Η αλιεία του 
μαύρου σπαθόψαρου (Aphanopus carbo) είναι ιδιαίτερη σημαντική, καθώς αντιπροσωπεύει 
πάνω από τα μισά αλιεύματα. Ένα μεγάλο μέρος των αλιευμάτων πραγματοποιείται με 
παραγάδια αφρού, σε βάθη που κυμαίνονται από 800 έως 1.200 μέτρα. Γενικά, 
χρησιμοποιούνται 4.000 με 5.000 αγκίστρια ανά σκάφος και μέρα ψαρέματος, παραμένοντας 
στο νερό από 10 έως 12 ώρες. Οι παλίρροιες κυμαίνονται από 4 έως 8 μέρες, αντιστοιχώντας σε 
3 με 6 μέρες ψαρέματος. 
 
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, η αλιεία του μαύρου σπαθόψαρου μόλις που ξεπερνούσε 
τους χίλιους τόνους. Το 1983 ξεκίνησε μια διαδικασία αύξησης που έφτασε στο μέγιστο 
επίπεδο το 1997 με 4.500 τόνους περίπου. Στη συνέχεια, τα αλιεύματα μειώθηκαν σταδιακά 
μέχρι τους 3.000 τόνους. Η μείωση στα αλιεύματα μαύρου σπαθόψαρου οδήγησε υποχρεωτικά 
στην αναζήτηση αλιείας όλο και πιο μακριά. Παραδοσιακά, τα σκάφη απομακρύνονταν 
φτάνοντας τα 30 ναυτικά μίλια το πολύ, για να αλιεύσουν μαύρο σπαθόψαρο, αλλά σήμερα, 
φτάνουν μέχρι και τα 80 ναυτικά μίλια. Όσον αφορά τις αιτίες της μείωσης των αλιευμάτων, 
υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν υπεύθυνες τις αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων, που θα 
μπορούσαν να διαταράξουν τη διατροφική αλυσίδα. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αποδίδουν 
τη μείωση των αλιευμάτων στο γεγονός ότι η αλιεία πραγματοποιείται ως επί το πλείστον 
μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, συμπίπτοντας με την περίοδο της 
αναπαραγωγής. Συνεπώς, η αλιεία κατ’ αυτή την περίοδο μειώνει την ανανέωση του πληθυσμού 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 
 

Πίνακας 5: Κύρια είδη που αλιεύονται στη Μαδέρα 

Μέσος όρος αλιευμάτων στη Μαδέρα 
2000/2007 

Συμμετοχή στο σύνολο των 
αλιευμάτων 

Είδος 

Ποσότητα (T) Αξία (000 €) Μέση τιμή Ποσότητα Αξία 

Σπαθόψαρο 3.541 6.968 1,97 50% 52%

Θυννοειδή 2.338 4.323 1,85 33% 32%

Σαυρίδι 501 706 1,41 7% 5%

Κολιός 436 399 0,92 6% 3%

Διάφορα είδη 
ψαριών 

264 690 2,61 3% 5%

Οστρακοειδή 66 278 5,12 1% 2%
 

Πηγή: Κατάρτιση από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας. 
 
Τα θυννοειδή που αλιεύονται περισσότερο είναι ο τόνος ο μεγαλόφθαλμος (Thunnus obesus) 
και η παλαμίδα (Katsuwonus pelamis). Αλιεύονται κυρίως με πετονιές με καλάμι. Τα αλιεύματα 
βρίσκονται στις νότιες ακτές της Μαδέρα, στις Νήσους Ντεζέρτας και στο Πόρτο Σάντο. 
Ωστόσο, ενίοτε, ο στόλος της Μαδέρα μεταφέρεται μέχρι τις Αζόρες, τις Νήσους Σελβάζενς ή 
στην ακτή Seine. Τα αλιεύματα έχουν ιδιαίτερα εποχιακό χαρακτήρα. Τα αλιεύματα του τόνου 
του μεγαλόφθαλμου αφθονούν κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, ενώ τα αλιεύματα της 
παλαμίδας το δεύτερο μισό του χρόνου, αν και υπάρχει μια κάποια διακύμανση. 
 
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, τα αλιεύματα θυννοειδών έφταναν τους 9.000 τόνους. Στη 
συνέχεια, μειώθηκαν μέχρι και σε 700 τόνους το 2000. Της κρίσης αυτής προηγήθηκε και η 
δραστηριοποίηση σκαφών αλιείας τόνου μεγάλων διαστάσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 
’90. Μέχρι τότε, η δραστηριότητα των μικρών σκαφών αλιείας τόνου εξαρτιόταν από την 
αφθονία κοπαδιών θυννοειδών στις παράκτιες περιοχές. 
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Σήμερα, τα αλιεύματα θυννοειδών έφτασαν γύρω στους 3.000 τόνους, αν και παρατηρούνται 
μεγάλες διακυμάνσεις. Η απότομη μείωση στα αλιεύματα και οι επακόλουθες διακυμάνσεις  
συνεπάγονται αβεβαιότητα όσον αφορά την κατάσταση και τη δυναμική αυτών των πόρων. 
 
Το σαυρίδι (Trachurus picturactus) και ο κολιός (Scomber japonicus) είναι τα πελαγίσια είδη 
που αλιεύονται από τα αλιευτικά με γρι-γρι. Τα ίδια αλιευτικά αλιεύουν επίσης και πολύ 
μικρότερες ποσότητες σαρδελών (Sardina pilchardus και Sardinella maderensis). Αν και η 
αλιεία πελαγίσιων ειδών παρουσιάζει χαρακτηριστικές διακυμάνσεις, παρατηρείται μια μείωση 
στα αλιεύματα κολιού. 
 
Μεταξύ των διαφόρων ειδών ψαριών υπάρχουν βαθύβια είδη όπως το φαγκρί (Pagrus 
pagrus), ο κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), ο σαλούφαρδος (Phycis phycis) και άλλα είδη 
μικρότερης σημασίας. 
 
Μεταξύ των οστρακοειδών, είναι πολύ σημαντικές οι πεταλίδες (Patella spp.). Το μεγαλύτερο 
μέρος αλιείας πεταλίδων προέρχεται από τη δραστηριότητα δυτών. Επίσης, αλιεύονται 
μικρότερες ποσότητες από καλαμάρια και χταπόδια, που έχουν μεγάλη σημασία λόγω της 
υψηλής τους τιμής. Μεταξύ των καρκινοειδών, αλιεύεται ένας μικρός όγκος από γαρίδες 
(Plesionika spp.). 
 
Υπάρχει μία και μοναδική οργάνωση παραγωγών, ο Συνεταιρισμός Αλιείας του Αρχιπελάγους 
της Μαδέρα (COOPESCAMADEIRA). Ο συνεταιρισμός αυτός παραγωγών, που έχει έδρα την 
πρωτεύουσα Funchal, έχει ως πεδίο την παράκτια και τοπική αλιεία. Το 2007 συγκέντρωνε 92 
σκάφη, που αντιπροσωπεύουν το 63% του στόλου της Μαδέρα. Δεδομένου ότι μεταξύ των 
συνεταιρισμένων σκαφών του COOPESCAMADEIRA βρίσκονται εκείνα με τις μεγαλύτερες 
διαστάσεις, αντιπροσωπεύει γύρω στο 80% των εκφορτώσεων. 
 
Η υδατοκαλλιέργεια είναι ελάχιστα αναπτυγμένη στη Μαδέρα. Τη δεκαετία του ’90, υπήρξε 
μια ενεργή εταιρεία, αλλά σταμάτησε την παραγωγή το 2000. Το 2005 ξεκίνησε εκ νέου η 
εμπορική παραγωγή, που έφτασε να παράγει 400 τόνους το 2006, με αξία 2,1 εκατομμύρια 
ευρώ. 
 
Το 2001 δημιουργήθηκε το "Centro de Maricultura da Calheta" με τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος POSEI. Αυτό το κέντρο υλοποιεί έρευνες σχετικά με την παραγωγή τοπικών 
ειδών. Ένα μέρος της δραστηριότητάς του επικεντρώνεται στο πρόγραμμα Marinova, 
χρηματοδοτούμενο από το FEDER στα πλαίσια του INTERREG, σε συνεργασία με τις Αζόρες 
και τις Κανάριες Νήσους. Σήμερα, αναπτύσσει δύο πιλοτικά προγράμματα ("+Peixe" και 
"Pargogen") που επιλέχθηκαν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων Θεματικών 
Ενεργειών, που ξεκίνησαν το 2006, με διάρκεια 3 ετών. 
 
Οι στόχοι του "+Peixe" είναι η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της υλοποίησης ενός 
πιλοτικού προγράμματος για ανανέωση που πληθυσμού των ιχθύων με αυτόχθονα είδη και την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αναζωογόνηση των κοινοτήτων των βαθύβιων ειδών 
της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδέρα. Το πρόγραμμα "Pargogen" έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη και την τελειοποίηση των τεχνικών παραγωγής φαγκριού μέσω γενετικής επιλογής. 
 
Ύστερα από την κρίση στον τομέα του τόνου, στις αρχές αυτής της δεκαετίας, εξαφανίστηκε η 
παραγωγή κονσερβοποιημένων αλιευμάτων. Ωστόσο, οι Κανονισμοί εφαρμογής της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς της αλιείας εξακολουθούν ακόμη να θεωρούν δυνατή τη χορήγηση 
αντισταθμιστικών αποζημιώσεων για τα θυννοειδή στην παραγωγή της Μαδέρα. Υπάρχει μια 
μικρή παραγωγή κονσερβοποίησης πεταλίδων σε επίπεδο βιοτεχνίας.  
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Σήμερα, στη Μαδέρα, η βιομηχανία μεταποίησης προϊόντων αλιείας δραστηριοποιείται στον 
τομέα τεμαχισμού σε φιλέτα. Τεμαχίζονται σε φιλέτα το μαύρο σπαθόψαρο με προορισμό την 
ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και τη Βενεζουέλα και την Αγκόλα. Από την άλλη, ένα μεγάλο μέρος 
της δραστηριότητας επικεντρώνεται στον τεμαχισμό σε φιλέτα κατεψυγμένου τόνου 
προερχόμενου από την Ισπανία που αποστέλλεται με τη μορφή προψημένων φιλέτων για την 
κονσερβοποιία της Ισπανίας και, σε μικρότερο βαθμό, της Πορτογαλίας. 
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5. Απασχόληση στην αλιεία  
 
Περίπου το 0,7% του ενεργού πληθυσμού της Μαδέρα ασχολείται με την αλιεία. Η 
απασχόληση με την αλιεία μειώθηκε αισθητά στις αρχές αυτής της δεκαετίας λόγω της κρίσης 
στον τομέα του τόνου. 
 
Το 2007 υπήρχαν 513 εγγεγραμμένοι αλιείς στη Μαδέρα. Από το 2006, με 826 αλιείς, μέχρι το 
2007, σημειώθηκε μια σημαντική μείωση στον αριθμό των αλιέων (-38%). Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώθηκαν στην αλιεία με γρι γρι, στην παράκτια και τοπική αλιεία πολλαπλών 
δραστηριοτήτων. Η μείωση ισοσταθμίστηκε κατά κάποιον τρόπο από την εμφάνιση 192 αλιέων 
στην αλιεία πολλαπλών δραστηριοτήτων ανοικτής θάλασσας. Μέχρι το 2006, οι αλιείς της 
Μαδέρα αντιπροσώπευαν περίπου το 4-5% του συνολικού αριθμού αλιέων της Πορτογαλίας. 
Μετά τη μείωση του 2007, αυτό το ποσοστό μειώθηκε μέχρι και 3%.  
 
Ο πληθυσμός που ασχολείται με την αλιεία στη Μαδέρα είναι αρκετά μεγάλος σε ηλικία. Ένα 
ποσοστό 9% των αλιέων είναι πάνω από 55 ετών και ένα 28% είναι κάτω των 35 ετών. Ωστόσο, 
αυτή η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη από το σύνολο της Πορτογαλίας, όπου το 19% των 
αλιέων βρίσκεται στο ανώτερο ηλικιακό επίπεδο και δεν παρατηρείται αντικατάσταση της 
παλιότερης γενιάς από την καινούργια, αφού μόνο το 20% των αλιέων είναι κάτω των 35 ετών. 
 
Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία αλιείς συγκεντρώνονται σε δύο δήμους της Νότιας Μαδέρα, τους 
Câmara de Lobos και Caniçal. Αυτοί οι δύο δήμοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία 
και έχουν εξειδίκευση, ο μεν Câmara de Lobos στην αλιεία μαύρου σπαθόψαρου, ο δε Caniçal 
στην αλιεία τόνου. Συνεπώς, η θέση τους είναι πολύ εύθραυστη, όσον αφορά τη γήρανση των 
αλιέων.  
 
Οι 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τεμαχισμού σε φιλέτα απασχολούν 164 
άτομα. Άλλα 150 άτομα περίπου απασχολούνται σε συναφείς με την αλιεία δραστηριότητες. 
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6.  Αλιευτικοί λιμένες 
 
Ένα ποσοστό 98% των σκαφών είναι νηολογημένα στο Funchal, και το υπόλοιπο 2% στο Porto 
Santo. Στη Μαδέρα, υπάρχουν 7 λιμένες με ιχθυόσκαλα, από τους οποίους οι δύο (Funchal και 
Caniçal) πραγματοποιούν έναν σημαντικό όγκο πωλήσεων. Επιπλέον, εκτός από τις 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε Funchal και Caniçal, υπάρχουν και ψυκτικές εγκαταστάσεις 
σε Câmara de Lobos, Porto Santo και Porto Novo. 
 
Όσον αφορά τις εκφορτώσεις, μετά τη λειτουργία της ιχθυόσκαλας του Caniçal το 2006, 
υπάρχουν μόνο δύο κύριοι λιμένες. Πάνω από το 80% των εκφορτώσεων πραγματοποιούνται 
στο Funchal, και γύρω στο 15%, στο Caniçal. Μετά το άνοιγμα της ιχθυόσκαλας, η 
δραστηριότητα του Caniçal που ήταν επικεντρωμένη κυρίως στα θυννοειδή, φαίνεται να έχει 
αρχίσει να διαφοροποιείται. Επιπλέον, το Caniçal έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται κοντά στη 
βιομηχανική ζώνη και στις κύριες βιομηχανίες μεταποίησης. 
 
Οι υπόλοιπες εκφορτώσεις πραγματοποιούνται σε άλλους λιμένες, μεταξύ των οποίων 
διακρίνονται μόνο οι Câmara de Lobos, πολύ εξειδικευμένος λιμένας στο μαύρο σπαθόψαρο 
και το Porto Santo. Σε καθένα από αυτούς πραγματοποιείται γύρω στο 1% του συνόλου των 
εκφορτώσεων της Αυτόνομης Περιφέρειας. Στο Porto Santo, οι εκφορτώσεις αντιστοιχούν ως 
επί το πλείστον σε αλιεύματα θυννοειδών. 
 
Είναι προγραμματισμένη η μεταφορά των δραστηριοτήτων του λιμένα του Funchal σε ένα νέο 
λιμένα στο Serrado do Mar, στο Câmara de Lobos, προκειμένου ο λιμένας του Funchal να 
επικεντρωθεί αποκλειστικά στην τουριστική δραστηριότητα. Η πρόβλεψη για τη μεταφορά της 
ιχθυόσκαλας και των δραστηριοτήτων του λιμένα είναι να πραγματοποιηθεί πριν από το 2011. 
Αυτή η επικείμενη μεταφορά θα ήταν μια καλή ευκαιρία για το Câmara de Lobos, αλλά δεν θα 
σήμαινε και το τέλος των προβλημάτων και των κινδύνων, κυρίως, για ένα τμήμα των αλιέων 
του Funchal. 
 
Ορισμένες παραγωγές περιορισμένης ποσοτικής σημασίας αλλά μεγάλης αξίας, εκφορτώνονται 
σε άλλους μικρότερους λιμένες λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας. 
 
 


