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Sumário 
 
A Região Autónoma da Madeira é constituída pelas ilhas da Madeira e Porto Santo e pelos 
arquipélagos das Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens. Apenas as ilhas da Madeira e Porto Santo são 
habitadas. 
 
As águas da Madeira são muito pouco produtivas e as suas grandes profundidades limitam as 
artes de pesca e o acesso a alguns recursos. 
 
A pesca constitui apenas 0,98% do emprego e 0,71% do PIB. No entanto, mantém uma 
importância local em aglomerações como Câmara de Lobos ou o Caniçal. As actividades 
relacionadas com a pesca contribuem para o PIB regional num montante um pouco superior a 12 
milhões de euros. Deste montante, 58% correspondem às capturas, 38% às actividades de 
transformação (filetagem) e 3% a actividades conexas. Os produtos da pesca contribuem com 
36% para o total das exportações da Madeira. 
 
A frota da Madeira representa 5% da frota de pesca portuguesa e é constituída por 468 
embarcações. Trata-se de uma frota de embarcações de pequenas dimensões. Quase três quartos 
das embarcações têm um comprimento inferior a seis metros. Além disso, é muito pouco 
motorizada e está muito envelhecida, sobretudo no caso dos navios de menores dimensões. 
 
A produção pesqueira da Madeira está muito concentrada no peixe-espada preto e nos tunídeos, 
que constituem cerca de 85% das capturas. A pesca de peixe-espada preto (Aphanopus carbo) 
representa mais de metade das capturas. Uma grande parte destas capturas é efectuada com 
palangres de deriva, a profundidades que variam entre os 800 e os 1 200 metros. 
 
Entre 1983 e 1997 as capturas de peixe-espada preto aumentaram de 1 000 para 4 500 toneladas. 
Posteriormente, as capturas diminuíram progressivamente para as 3 000 toneladas. A redução 
nas capturas de peixe-espada preto está a obrigar à procura de bancos de pesca cada vez mais 
longínquos. A diminuição das capturas é atribuída às alterações da temperatura das águas e ao 
facto de grande parte das pescarias se realizar entre Outubro e Dezembro, coincidindo com o 
período da desova. 
 
Os tunídeos mais pescados são o patudo do Atlântico (Thunnus obesus) e o bonito listado 
(Katsuwonus pelamis), utilizando linhas de vara operadas manualmente. Na década de 1990, as 
capturas de tunídeos diminuíram de 9 000 para 700 toneladas em 2000. A crise foi precedida 
pela entrada em actividade de atuneiros de grandes dimensões. Actualmente, as capturas de 
tunídeos chegam a ascender a cerca de 3 000 toneladas, embora se observem grandes oscilações. 
 
Existe uma única organização de produtores, a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da 
Madeira (COOPESCAMADEIRA), que agrupa 63% da frota da Madeira e representa cerca de 
80% dos desembarques. 
 
A aquicultura praticamente não se desenvolveu na Madeira. Em 2005 foi retomada a produção 
comercial, que chegou a produzir 400 toneladas em 2006, num montante de 2,1 milhões de 
euros. 
 
A crise na pesca de atum, no início desta década, conduziu ao desaparecimento da produção de 
conservas. Actualmente, na Madeira, a indústria de transformação de produtos da pesca 
dedica-se à filetagem. 
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0,7% da população activa da Madeira trabalha na pesca. O emprego na pesca diminuiu 
consideravelmente no início da presente década na sequência da crise do atum. 
 
Em 2007 havia 513 pescadores matriculados na Madeira, o que representava 3% do total de 
pescadores de Portugal. A população que trabalha no sector da pesca na Madeira está bastante 
envelhecida. 9% dos pescadores têm mais de 55 anos e 28% têm menos de 35 anos. Os 
pescadores mais idosos estão concentrados em dois municípios do sul da Madeira, Câmara de 
Lobos e Caniçal. Estas duas aglomerações são muito dependentes da pesca e têm uma posição 
fragilizada devido ao envelhecimento dos pescadores. As cinco empresas que se dedicam à 
filetagem empregam 164 pessoas. Outras 150 pessoas, aproximadamente, trabalham em 
actividades ligadas à pesca. 
 
Na Madeira existem sete portos com venda por leilão, dois dos quais (Funchal e Caniçal) 
realizam um volume de vendas significativo. No que se refere às instalações frigoríficas, além 
das existentes no Funchal e no Caniçal, existem também instalações deste tipo em Câmara de 
Lobos, Porto Santo e Porto Novo. Um volume um pouco superior a 80% dos desembarques é 
realizado no Funchal e cerca de 15% no Caniçal. Os restantes desembarques são realizados 
noutros portos. Entre estes, cumpre apenas destacar os de Câmara de Lobos e de Porto Santo. 
Está projectada a transferência, em 2011, das actividades do porto de pesca do Funchal para o de 
Câmara de Lobos, com o objectivo de concentrar o porto do Funchal nas actividades turísticas. 
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1. Quadro Geográfico 
 
O arquipélago da Madeira está situado no Oceano Atlântico, entre os paralelos 32°22.3′N e 
33°7.8′N e os meridianos 16°16.5′O e 17°16.65′O. Encontra-se a 579 quilómetros da costa 
africana, a 861 quilómetros de Lisboa, a 370 quilómetros da Grã Canária e a 772 quilómetros de 
Santa Maria, a ilha mais próxima do arquipélago dos Açores. 
 
A Madeira faz parte da Macaronésia, conjunto formado por cinco arquipélagos: Açores 
(Portugal), Ilhas Canárias (Espanha), Cabo Verde (Cabo Verde), Ilhas Selvagens (Portugal) e 
Madeira, incluindo Porto Santo e as Ilhas Desertas (Portugal). No entanto, o arquipélago das 
Ilhas Selvagens está integrado administrativamente na Região Autónoma da Madeira. 
 

Gráfico 1: Mapa da Madeira. Localização geográfica 

 
 
A Madeira é a maior ilha do arquipélago, com uma superfície de 741 km², uma longitude de 
57 km, uma largura máxima de 22 km, e um perímetro costeiro de cerca de 135 km. O seu eixo 
principal está orientado no sentido Este-Oeste, ao longo de uma cadeia montanhosa com uma 
altitude média de 1 220 metros e uma altitude máxima de 1 862 metros no Pico Ruivo. Há 
numerosas encostas que descem da cadeia montanhosa, tanto no sentido Norte como no sentido 
Sul. Por vezes, estas encostas terminam em grandes falésias, como o Cabo Girão. O clima é 
oceânico subtropical, excepto nas Ilhas Selvagens, onde é desértico. 
 
Na parte norte da ilha ainda existem restos da laurisilva original que cobriu toda a ilha antes da 
sua desflorestação para libertar terras de cultivo. Actualmente, esta floresta subtropical está 
qualificada como Património da Humanidade pela UNESCO. 
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Quadro 1: Composição do arquipélago da Madeira 

Grupo de Ilhas Ilhas Ilhéus 
Madeira Madeira Ilhéu de Agostinho (próximo, para Este)  

Ilhéu de São Lourenço (distante, para Este)  
Ilhéu Mole (Noroeste) 

Porto Santo Porto Santo Ilhéu de Baixo ou da Cal (Sul)  
Ilhéu de Ferro (Sudoeste)  
Ilhéu das Cenouras (próximo, para Norte)  
Ilhéu de Fora (distante, para Norte)  
Ilhéu de Cima (Este) 

Ilhas Desertas Deserta Grande 
Bugio 

Chão 

Ilhas Selvagens (Grupo Nordeste) Selvagem Grande Palheiro da Terra 
Palheiro do Mar 

Ilhas Selvagens (Grupo Sudoeste) Selvagem Pequena Ilhéu Grande  
Ilhéu do Sul  
Ilhéu Pequeno  
Fora 
Alto 
Comprido 
Redondo  
Norte 

 
Em 1 de Julho de 1976, a Madeira adquiriu o estatuto de região autónoma. A região é 
constituída pelas ilhas da Madeira, Porto Santo, Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens. A sua capital, 
Funchal, está situada a 32°39′N, 16°55′O. 
 

Quadro 2: Organização administrativa da Região Autónoma da Madeira 

Município População (2006) Superfície (km²) Cidade principal Freguesias   

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 

Total 244 286 768,0 Funchal 47 
1) Inclui Ilhas Selvagens na freguesia da Sé 
2) Inclui Ilhas Desertas na freguesia de Santa Cruz 

 
Em 2006, a população da região ascendia a 245 806 habitantes com uma densidade de 295 
habitantes/km². A população está concentrada nas duas ilhas principais, Madeira e Porto Santo 
(797 e 43 km², respectivamente). As outras quatro ilhas são reservas naturais desabitadas. 
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A região da Madeira está dividida administrativamente em onze municípios. Entre eles, e além 
do Funchal, as cidades mais importantes são Porto Santo (Vila Baleira), Ribeira Brava, 
Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Santana. 
 
O turismo é a principal actividade económica da região, contribuindo com 20% para o PIB da 
região. A Zona Franca Industrial (Madeira International Business Centre) oferece incentivos 
financeiros e fiscais e facilitou a instalação de pequenas e médias empresas. Assim, o sector dos 
serviços está a compensar o declínio constante da actividade agrícola. 
 
A actividade industrial está associada aos sectores da alimentação, das bebidas (principalmente 
vinho) e da construção. A pesca constitui apenas 0,98% do emprego e 0,71% do PIB. No 
entanto, mantém uma importância local em aglomerações como Câmara de Lobos ou Caniçal. 
 
As actividades relacionadas com a pesca contribuem para o PIB regional num montante um 
pouco superior a 12 milhões de euros. Deste montante, 58% correspondem às capturas, 38% às 
actividades de transformação (filetagem) e 3% a actividades conexas. Os produtos da pesca 
contribuem com 36% para o total das exportações da Madeira. 
 
1.1. Meio físico. Fundos marinhos e hidrografia 
 
A ilha da Madeira constitui o cume de uma formação vulcânica que se eleva desde uma 
profundidade próxima dos seis quilómetros. Esta ilha emerge de uma formação vulcânica 
submarina denominada Tore, apoiada na placa continental africana. Devido à sua origem 
vulcânica, a sua plataforma continental é muito estreita e as profundidades máximas atingem os 
5 400 m. 
 

Gráfico 2: Fundos marinhos na Madeira 

 
 
 

Fonte: Antonieta Amorim, 2005. Surfer Version 8.05. Data Source Smith and Sandwell_ETOPO2. 
 
A configuração dos fundos marinhos dificulta o acesso aos recursos haliêuticos e limita a 
utilização de certas artes de pesca. Inclusivamente em bancos relativamente longínquos, as 
profundidades são muito grandes. 
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As águas da Madeira são pobres em nutrientes. Esta pobreza, que se reflecte na produtividade da 
pesca, decorre tanto da orografia dos fundos como das condições hidrográficas da zona. 
 
A temperatura do mar varia entre os 26°C no Verão e os 17°C no Inverno. A circulação 
oceânica em torno da Madeira é dominada pela corrente das Canárias, que é activa até uma 
profundidade de 500 metros. Esta alimenta-se da corrente dos Açores e, em muito menor 
medida, da corrente de Portugal, que flui para sul. A corrente dos Açores dirige-se para este 
entre os paralelos 34° e 36° N. No Inverno, a corrente das Canárias corre próximo da costa 
africana, enquanto no Verão se desloca para oeste das Canárias. A corrente das Canárias corre 
em sentido contrário à corrente rica em nutrientes que se dirige para norte, paralelamente às 
costas africanas. A uma escala maior, a circulação é dominada pela corrente do Golfo, sujeita à 
Oscilação do Atlântico Norte (NAO). 
 
1.2. Espaço Marítimo 
 
O Regulamento (CE) n.º 1954/2003 do Conselho permite aos Estados-Membros "restringir a 
pesca aos navios registados nos portos dessas ilhas, excepto no que se refere aos navios 
comunitários que tradicionalmente pesquem nessas águas, desde que não excedam o esforço 
tradicional de pesca" realizado "nas águas até 100 milhas náuticas a contar da linha de base dos 
Açores, da Madeira e das Canárias".  
 
Embora Espanha e Portugal sejam partes contratantes na Convenção de Montego Bay, a 
delimitação dos seus espaços marítimos não está definida formalmente, com a excepção da 
fronteira do Minho. 
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Gráfico 3: Ilhas Selvagens 

Em Fevereiro de 1976, 
Espanha e Portugal 
assinaram os acordos da 
Guarda relativos aos 
limites para o mar 
territorial e suas 
respectivas plataformas 
continentais. No 
entanto, os acordos não 
foram ratificados devido 
à oposição de Portugal. 
Em 1978, quando os 
dois países 
estabeleceram as suas 
zonas económicas 
exclusivas, surgiu o 
problema da 
delimitação entre a 
Madeira e as Canárias. 
 
Portugal pretende que a 
linha equidistante seja 
calculada tendo em 
conta as Ilhas 
Selvagens. Por seu lado, 
a Espanha invoca o n.º 3 
do artigo 121.º da 
Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito 
do Mar (Montego 
Bay)1, nos termos do 
qual as Ilhas Selvagens 
não poderiam ter zona 
económica exclusiva 
nem plataforma 
continental. 

 
O arquipélago das Ilhas Selvagens está situado a 230 km da Madeira e a 165 km das Ilhas 
Canárias. As ilhas estão divididas em dois grupos que distam 15 km: Nordeste (Selvagem 
Grande e dois ilhéus) e Sudoeste (Selvagem Pequena e oito ilhéus). As Ilhas Selvagens têm uma 
superfície total de 2,73 km2. Estão rodeadas por recifes que dificultam o acesso e carecem de 
água doce. Actualmente são uma reserva natural. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  "Os rochedos que, por si próprios, não se prestam à habitação humana ou a vida económica não devem ter zona 

económica exclusiva nem plataforma continental". 
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2. Frota de pesca 
 
A frota de pesca da Madeira é constituída por 468 embarcações. Destas, apenas 55 têm um 
comprimento superior a doze metros e apenas dez têm comprimentos superiores a 24 metros. 
Trata-se de uma frota de embarcações de pequenas dimensões. 73% das embarcações tem 
menos de seis metros de comprimento e 12% têm comprimentos compreendidos entre os seis e 
os nove metros. Além disso, a frota está muito pouco motorizada, já que apenas 40% das 
embarcações com comprimento inferior a doze metros têm motor. 
 
A frota da Madeira representa 5% da frota de pesca portuguesa. No entanto, na Madeira estão 
registadas 14% das embarcações da frota de pesca portuguesa que não têm motor. Neste 
contexto, define-se uma característica diferenciadora da evolução da frota da Madeira 
relativamente à do conjunto de Portugal. Até 2005, a frota de embarcações sem motor 
representava 10% deste tipo de embarcações na frota portuguesa. No entanto, a partir de 2006, o 
número destas embarcações diminuiu no conjunto de Portugal, mas a Madeira ficou à margem 
desta evolução. 
 
A frota está muito envelhecida, sobretudo no caso dos navios de menores dimensões. A idade 
média das embarcações com comprimentos inferiores a 12 metros é de 42 anos. No entanto, os 
navios com comprimentos superiores a 12 metros têm uma idade média de 21 anos, sendo de 19 
anos a idade média dos navios com comprimentos superiores a 24 metros. 
 
As declarações prestadas para o ficheiro da frota de pesca comunitária revelam uma situação 
pouco comum. 71% das embarcações estão inscritas com um casco que não é construído nem 
em madeira, nem em metal, nem tão-pouco em fibra de vidro. Esta estranha situação é 
característica das embarcações com menos de doze metros de comprimento. Nas embarcações 
com um comprimento superior a doze metros, 64% têm casco de madeira, 21% de metal e 5% 
de fibra de vidro. Ainda neste caso, 7% dos navios estariam construídos com outro material. 
 
Na última década, a frota de pesca da Madeira registou uma redução considerável. No entanto, 
esta redução afectou fundamentalmente os barcos sem motor. Em 2004 foram desmantelados 
quatro barcos de grandes dimensões. Esta redução foi compensada, contudo, com novas 
construções de navios em 2006 e, sobretudo, em 2007. As dimensões dos navios construídos em 
2007 eram particularmente elevadas. 
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3. Artes de Pesca 
 
O Regulamento (CE) n.º 1811/2004 do Conselho proíbe a utilização de "redes de arrasto de 
fundo ou redes rebocadas similares que operam em contacto com o fundo do mar" em águas dos 
Açores, da Madeira e das Canárias. Por seu turno, o Regulamento (CE) n.º 1568/2005 do 
Conselho, respeitante à protecção dos recifes de coral de profundidade, proíbe aos navios a 
utilização de "redes de emalhar, redes de enredar ou tresmalhos a profundidades superiores a 
200 metros, e redes de arrasto pelo fundo ou redes rebocadas similares que operem em contacto 
com o fundo do mar". 
 
Das 468 embarcações que compõem a frota de pesca da Madeira, 460 (98%) utilizam artes 
passivas e apenas 8 (2%) utilizam artes activas. Dado que os navios que utilizam artes activas 
são de maiores dimensões, representam 7% da arqueação bruta da frota e 9% da sua potência. 
Entre as embarcações que utilizam artes passivas, apenas 39 têm comprimentos compreendidos 
entre os 12 e os 24 metros. No entanto, 7 dos 8 navios que pescam com artes activas têm 
comprimentos compreendidos entre os 12 e os 24 metros e só um tem um comprimento inferior 
a 12 metros. Os cinco navios de maiores dimensões que utilizam artes activas têm licença para 
utilizar o cerco em águas internacionais. 
 
É notável a especialização nas artes de pesca utilizadas na Madeira. 87% das embarcações 
declara não utilizar uma arte secundária. Além da regulamentação vigente, a prática ausência de 
plataforma continental e as enormes profundidades impedem o arrasto de fundo. As nassas 
(covos) são muito pouco utilizadas devido à orografia e à grande profundidade dos fundos, que, 
por outro lado, também impedem a utilização das redes de alar para a praia. 97% das 
embarcações utilizam linhas e anzóis como arte primária. Apenas cinco embarcações utilizam o 
cerco e oito, nassas (covos). 
 
 

Quadro 3 : Artes de pesca utilizadas na Madeira 

Código Arte Navios 
Arte 

principal 

Navios 
Arte 

secundária 

Total % Navios 
Arte 

principal 

% Navios 
Arte 

secundária 

FPO Nassas (covos) 5 3 8 1% 1%

Armadilhas 5 3 8 1% 1%

GNS Redes de emalhar fundeadas 2 0 2 0% 0%

Redes de emalhar e redes de enredar 2 0 2 0% 0%

LHP Linhas de mão operadas 
manualmente 

395 12 407 84% 3%

LLD Palangres de deriva 7 7 14 1% 1%

LLS Palangres calados 51 40 91 11% 9%

LTL Corricos 3 1 4 1% 0%

Linhas e anzóis 456 60 516 97% 13%

PS Redes de cerco com retenida 5 0 5 1% 0%

Redes de cercar 5 0 5 1% 0%

NO Sem arte (1) 0 405 405 0% 87%

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

 

Fonte: Elaboração própria a partir do ficheiro da frota de pesca comunitária. 
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Ainda dentro das linhas e anzóis, verifica-se um predomínio esmagador das linhas operadas 
manualmente (84% da frota de pesca da Madeira), utilizadas na pesca de tunídeos. No caso das 
pequenas embarcações, trata-se frequentemente de linhas de mão para capturar espécies 
demersais. Há 21 embarcações com comprimentos superiores a catorze metros que utilizam 
linhas de vara operadas manualmente para capturar tunídeos. Destas embarcações fazem parte 
os maiores navios da Madeira. 
 
Apenas 51 embarcações declaram utilizar palangres calados; sete declaram utilizar palangres de 
deriva e três dizem utilizar corricos. Três das sete embarcações que declaram utilizar palangres 
de deriva não utilizam artes secundárias e têm comprimentos superiores a catorze metros. Este 
grupo de embarcações é responsável por uma boa parte das capturas de peixe-espada preto 
(Aphanopus carbo). 
 
Embora apenas cinco navios utilizem o cerco como arte principal, importa ter em conta que se 
trata dos navios de maiores dimensões, que se dedicam fundamentalmente à pesca de pequenos 
pelágicos. Portanto, a representatividade das capturas efectuadas com este tipo de artes excede 
em muito a dos navios que a utilizam. As espécies mais capturadas com recurso ao cerco são o 
carapau negrão (Trachurus picturactus), a cavala (Scomber japonicus) e, em quantidades muito 
menores, a sardinha (Sardina pilchardus e Sardinella maderensis). 
 
 

Quadro 4: Artes utilizadas na frota da Madeira em função da dimensão dos navios 

  Arte Principal Arte Secundária 

Código Arte % Navios 
< 12m. 

% Navios 
> 12m. 

% Navios 
< 12m. 

% Navios 
> 12m. 

FPO Nassas (covos) 1% 0% 1% 0%

Armadilhas 1% 0% 1% 0%

LHP Linhas de mão operadas manualmente 89% 47% 2% 4%

LLD Palangres de deriva 1% 5% 0% 11%

LLS Palangres calados 8% 31% 8% 16%

LTL Corricos 0% 4% 0% 0%

Linhas e anzóis 99% 87% 10% 31%

PS Redes de cerco com retenida 0% 9% 0% 0%

Redes de cercar 0% 9% 0% 0%

NO Sem arte (1) 0% 0% 89% 69%

Regulamento (CE) n.º 26/2004 

(1) Opção válida apenas para as artes de pesca secundárias. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do ficheiro da frota de pesca comunitária. 
 
Apesar da grande especialização declarada para o ficheiro da frota de pesca comunitária, 
verifica-se uma combinação de artes. Há 37 embarcações que declaram utilizar linhas operadas 
manualmente como arte principal e palangres calados como arte secundária. 
 



A Pesca na Madeira 

PE 408.947 11

4. Produção pesqueira 
 
As capturas na Madeira mantêm-se estáveis em torno das 7 000 toneladas após terem sofrido 
uma redução considerável no final da década de 1990. Esta redução reflecte a diminuição das 
capturas de peixe-espada preto. O aumento nas capturas de tunídeos compensa parcialmente a 
redução nas capturas de peixe-espada preto. Além disso, a evolução das capturas totais reflectem 
as oscilações nas capturas de tunídeos, que atingiram picos máximos em 2002, 2004 e 2006. 
 

Gráfico 4: Capturas na Madeira 
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Fonte: INE. Elaboração própria. 
 

Gráfico 5: Principais espécies capturadas na Madeira 
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Fonte: INE. Elaboração própria. 
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A produção pesqueira da Madeira está muito concentrada. Só duas pescarias, o peixe-espada 
preto e os tunídeos, representam cerca de 85% das capturas. As pescarias de peixe-espada preto 
(Aphanopus carbo) são particularmente importantes, já que constituem mais de metade das 
capturas. Uma grande parte das capturas é efectuada com palangres de deriva, a profundidades 
que variam entre os 800 e os 1 200 metros. Em geral, são utilizados entre 4 000 e 5 000 anzóis 
por navio e dia de pesca, permanecendo na água entre 10 e 12 horas. As marés variam entre 4 e 
8 dias, o que representa entre 3 e 6 dias de pesca. 
 
Até meados da década de 1980, as capturas de peixe-espada preto mal superavam o milhar de 
toneladas. Em 1983 iniciou-se um processo de crescimento que atingiu o seu máximo em 1997, 
com cerca de 4 500 toneladas. Posteriormente, as capturas diminuíram progressivamente até às 
3 000 toneladas. A redução nas capturas de peixe-espada preto está a obrigar à procura de 
bancos de pesca cada vez mais longínquos. Tradicionalmente, as embarcações afastavam-se um 
máximo de trinta milhas para pescar o peixe-espada preto, mas, actualmente, afastam-se até 
oitenta milhas. No que se refere às causas da redução das capturas, há quem as atribua às 
alterações da temperatura das águas, que alteraria a cadeia alimentar. Há igualmente quem 
atribua a diminuição das capturas ao facto de estas se realizarem maioritariamente entre Outubro 
e Dezembro, coincidindo com o período de desova. Em consequência, as capturas neste período 
teriam reduzido o recrutamento ao longo dos últimos anos. 
 

Quadro 5: Principais espécies capturadas na Madeira 

Média das capturas na Madeira 2000/2007 Participação sobre o total 
das capturas 

Espécie 

Quantidade 
(T) 

Valor (000 €) Preço médio Quantidade Valor 

Peixe-espada 
preto 

3.541 6.968 1,97 50% 52%

Tunídeos 2.338 4.323 1,85 33% 32%

Carapau negrão 501 706 1,41 7% 5%

Cavala 436 399 0,92 6% 3%

Peixes Diversos 264 690 2,61 3% 5%

Moluscos 66 278 5,12 1% 2%
 

Fonte: INE. Elaboração própria. 
 
Os tunídeos mais pescados são o patudo do Atlântico (Thunnus obesus) e o bonito listado 
(Katsuwonus pelamis). São capturados principalmente com linhas de vara operadas 
manualmente. Os bancos de pesca encontram-se na costa sul da Madeira, nas Ilhas Desertas e 
em Porto Santo. No entanto, por vezes, a frota da Madeira desloca-se até aos Açores, às Ilhas 
Selvagens ou ao banco Seine. As capturas apresentam uma forte sazonalidade. As capturas de 
patudo do Atlântico são mais abundantes no segundo e terceiro trimestres e as de bonito listado, 
na segunda metade do ano, embora haja uma certa variabilidade. 
 
Em meados da década de 1990, as capturas de tunídeos aproximavam-se das 9 000 toneladas. 
Posteriormente, chegaram a diminuir para as 700 toneladas em 2000. A crise foi precedida pela 
entrada em actividade de atuneiros de grandes dimensões desde o início da década de 1990. Até 
então, a actividade dos pequenos atuneiros dependia da abundância de cardumes de atum na 
proximidade da costa. 
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Actualmente, as capturas de tunídeos chegam a ascender a cerca de 3 000 toneladas, embora se 
observem grandes oscilações. A brusca diminuição nas capturas e suas posteriores oscilações 
suscitam incertezas quanto ao estado e à dinâmica destes recursos. 
 
O carapau negrão (Trachurus picturactus) e a cavala (Scomber japonicus) são as espécies 
pelágicas pescadas pela frota de cercadores. Esta também captura quantidades muito menores 
de sardinhas (Sardina pilchardus e Sardinella maderensis). Embora as capturas de pequenos 
pelágicos apresentem oscilações características, observa-se uma redução nas capturas de cavala. 
 
Entre os peixes diversos, encontram-se espécies demersais como o pargo legítimo (Pagrus 
pagrus), o goraz (Pagellus bogaraveo), a abrótea-da-costa (Phycis phycis) e outras espécies de 
menor importância. 
 
Entre os moluscos, são muito importantes as lapas (Patella spp.). A maior parte das capturas de 
lapas resulta da actividade de mergulhadores. São igualmente capturados, em menores 
quantidades, lulas e polvos, que são relevantes pelo seu elevado preço. Entre os crustáceos, 
realiza-se um pequeno volume de capturas de camarões nórdicos (Plesionika spp.). 
 
Existe uma única organização de produtores, a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da 
Madeira (COOPESCAMADEIRA). Esta organização de produtores, radicada no Funchal, tem 
como âmbito de actividade a pesca costeira e local. Em 2007 agrupava 92 embarcações, que 
representam 63% da frota da Madeira. Dado que entre os navios associados da 
COOPESCAMADEIRA se encontram os de maiores dimensões, esta representa cerca de 80% 
dos desembarques. 
 
A aquicultura praticamente não se desenvolveu na Madeira. Na década de 1990 havia uma 
empresa activa, mas deixou de produzir em 2000. Em 2005 foi retomada a produção comercial, 
que chegou a produzir 400 toneladas em 2006, num montante de 2,1 milhões de euros. 
 
Em 2001 foi criado o "Centro de Maricultura da Calheta" com financiamento do programa 
POSEI. Este centro leva a cabo investigações sobre a produção de espécies locais. Uma parte da 
sua actividade centra-se no programa Marinova, financiado pelo FEDER no âmbito do 
INTERREG, em cooperação com os Açores e as Canárias. Actualmente desenvolve dois 
projectos-piloto ("+Peixe" e "Pargogen"), seleccionados pelo Programa Regional de Acções 
Inovadoras, que tiveram início em 2006, com uma duração de três anos. 
 
Os objectivos do projecto "+Peixe" é a avaliação técnica e económica da implementação de um 
programa-piloto de repovoamento piscícola com espécies autóctones e o desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras para a revitalização das comunidades piscícolas demersais da Região 
Autónoma da Madeira. O projecto "Pargogen" tem como objectivo o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das técnicas de produção de pargo, mediante selecção genética. 
 
A crise na pesca de atum, no início desta década, conduziu ao desaparecimento da produção de 
conservas. No entanto, os regulamentos de aplicação da organização comum dos mercados no 
sector da pesca continuam a considerar a possibilidade de conceder indemnizações 
compensatórias pelo atum à produção da Madeira. Existe uma pequena produção de conservas 
artesanais de lapas. 
 
Actualmente, na Madeira, a indústria de transformação de produtos da pesca dedica-se à 
filetagem. Procede-se à preparação em filetes do peixe-espada preto com destino ao mercado 
europeu, mas também à Venezuela e a Angola. Por outro lado, uma boa parte da actividade é 
consagrada à filetagem de atum congelado proveniente de Espanha, que é seguidamente enviado 
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sob a forma de lombos pré-cozinhados para a indústria conserveira de Espanha e, em menor 
medida, de Portugal. 
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5. Emprego na Pesca 
 
0,7% da população activa da Madeira trabalha na pesca. O emprego na pesca diminuiu 
consideravelmente no início da presente década como consequência da crise do atum. 
 
Em 2007 havia 513 pescadores matriculados na Madeira. Entre 2006, com 826 pescadores, e 
2007 registou-se uma forte redução no número de pescadores (-38%). As maiores reduções 
registaram-se no cerco costeiro, na pesca polivalente local e na pesca polivalente costeira. O 
impacto desta redução foi relativamente amortecido pelo aparecimento de 192 pescadores na 
pesca polivalente do largo. Até 2006, os pescadores da Madeira constituíam entre 4 e 5% do 
total de pescadores de Portugal. Após a redução de 2007, esta participação foi reduzida para 3%. 
 
A população que trabalha no sector da pesca na Madeira está bastante envelhecida. 9% dos 
pescadores têm mais de 55 anos e 28% têm menos de 35 anos. Todavia, esta situação é 
ligeiramente melhor do que no conjunto de Portugal, onde 19% dos pescadores fazem parte de 
grupos etários mais velhos e onde existe uma menor renovação geracional, já que apenas 20% 
dos pescadores têm menos de 35 anos. 
 
Os pescadores mais idosos estão concentrados em dois municípios do sul da Madeira, Câmara 
de Lobos e Caniçal. Estas duas aglomerações são muito dependentes da pesca e estão muito 
especializadas, Câmara de Lobos no peixe-espada preto e Caniçal no atum. Em consequência, 
têm uma posição fragilizada devido ao envelhecimento dos pescadores. 
 
As cinco empresas que se dedicam à filetagem empregam 164 pessoas. Outras 150 pessoas, 
aproximadamente, trabalham em actividades ligadas à pesca. 
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6.  Portos de pesca 
 
98% dos navios estão registados no Funchal e os restantes 2%, no Porto Santo. Na Madeira 
existem sete portos com venda por leilão, dois dos quais (Funchal e Caniçal) realizam um 
volume de vendas significativo. No que se refere às instalações frigoríficas, além das existentes 
no Funchal e no Caniçal, existem também instalações deste tipo em Câmara de Lobos, Porto 
Santo e Porto Novo. 
 
No que refere aos desembarques, e após a entrada em funcionamento da venda por leilão no 
Caniçal em 2006, existem apenas dois portos principais. Um volume um pouco superior a 80% 
dos desembarques é realizado no Funchal e cerca de 15%, no Caniçal. Após o início dos 
leilões, a actividade do Caniçal, muito centrada nos tunídeos, parece começar a diversificar-se. 
Além disso, o Caniçal apresenta a vantagem de estar próximo da zona franca e das principais 
indústrias de transformação. 
 
Os restantes desembarques realizam-se noutros portos. Entre estes, apenas cumpre destacar o de 
Câmara de Lobos, muito especializado no peixe-espada preto, e o de Porto Santo. Em cada um 
deles tem-se desenvolvido cerca de 1% do total dos desembarques da Região autónoma. Em 
Porto Santo, os desembarques correspondem maioritariamente a capturas de tunídeos. 
 
Está projectada a transferência das actividades do porto de pesca do Funchal para um novo porto 
de pesca em Serrado do Mar, em Câmara de Lobos, com o objectivo de concentrar o porto do 
Funchal nas actividades turísticas. Prevê-se que a transferência da venda por leilão e das 
actividades do porto de pesca ocorra antes de 2011. Esta eventual transferência constituiria uma 
boa oportunidade para Câmara de Lobos, embora não esteja isenta de problemas e riscos, 
sobretudo para um determinado segmento dos pescadores do Funchal. 
 
Determinadas produções de reduzida importância quantitativa, mas de elevado valor, são 
desembarcadas noutros pequenos portos devido às características específicas da actividade. 
 


