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1. Въведение 
 
Португалия има голяма изключителна икономическа зона, въпреки че тесният й 
континентален шелф ограничава достъпа до рибните ресурси. Уловът непрекъснато 
намалява. Вътрешният риболов се свежда до три вида: сардина, в най-голяма степен, 
испанска скумрия и сафрид. В Мадейра уловът е най-вече на риби от вида Thunnidae и 
афанопус, и в много по-малка степен на обикновения сафрид. На Азорските острови от 
голямо значение са големите пелагични видове (риби от вида Thunnidae и риба меч), 
обикновеният сафрид и морската змиорка. 
 
Производството на аквакултури е слабо развито, а голям брой лицензирани 
съоръжения не работят. Производството на аквакултури се свежда до три вида: 
мерценария, ципура и лаврак. 
 
Португалският риболовен флот се състои от около 8 505 риболовни съда, основно 
малки по размер и стари риболовни лодки. По-голямата част от флота е технически 
остаряла и се срещат трудности за рентабилизирането на дейността в условията на 
оскъдни ресурси и скъпи горива. 
 
Португалия има най-високото в Европейския съюз потребление на риба на глава от 
населението. Налице е структурен дефицит във външната търговия с рибни продукти, 
тъй като производството не задоволява вътрешното търсене. Дисбалансът произтича от 
значителното търсене и намаления улов. 
 
Участието на риболовната дейност във формирането на БВП е под 1%. Потреблението 
на риба на глава от населението е най-високото в Европейския съюз. Рибарството 
осигурява около 15 000 работни места, а от началото на деветдесетте години заетостта 
прогресивно намалява. Понастоящем секторът на рибарството в Португалия осигурява 
0,6% от общата заетост. Риболовната дейност е съсредоточена в малки крайбрежни 
общности, за които е много важен социално-икономически фактор. От тридесетте най-
зависими от риболовната дейност региони в Европейския съюз два (Алгарве и 
Азорските острови) се намират в Португалия. Зависимостта от риболова на местно 
равнище е още по-голяма в някои населени места. 
 
По-голямата част от португалската преработвателна промишленост за рибни продукти 
се състои от малки и средни предприятия, използващи главно женска работна ръка. 
Производството на консерви поема 40% от работната ръка и представлява 24% от 
обема на преработените продукти и 25% от стойността им. Производството на сушена 
треска представлява 26% от обема на преработените продукти, а на дълбоко 
замразените продукти – 51%. 
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2. Географска рамка 
 

2.1. Физическа среда, морско дъно и хидрография 

Португалия се намира в крайната югозападна част на Европа и граничи само с 
Испания. Река Tajo разделя територията на две части. На север релефът е планински, 
а на юг е преобладаващо равнинен, въпреки че има няколко планини. Други реки 
освен Tajo са Duero, Miño, Guadiana, Mondego и Vouga. В Sierra de la Estrella се намира 
най-високият връх в континенталната част на Португалия (1993 м.) и вторият в 
Португалия след връх Pico на Азорските острови, с надморска височина 2 351 м. Най-
високата точка е връх Ruivo (1 862 м.). 
 
Крайбрежието на Португалия е с дължина 1 793 км в континенталната част, 667 км на 
Азорските острови и 250 км на Мадейра. Териториалните води се простират до 12 
морски мили, с прилежащи води от 24 морски мили и изключителна икономическа зона 
от 200 морски мили. Континенталният шелф е с дълбочина 200 м. или до дълбочината 
на експлоатацията, и с площ 28 150 км2, от които 22 700 принадлежат на 
континенталната част. 
 
Португалският бряг е обширен – 1 230 км. В устието на р. Vouga се намира заливът Ría 
de Aveiro, с дължина 45 км и максимална широчина от 11 км, богат на риби и морски 
птици. Има четири канала между отделните острови и островчета, и на това място 
четири реки се вливат в океана. 
 
На юг, заливът Кадис разделя Атлантическия океан от Средиземно море и Иберийския 
полуостров от африканския бряг. Топографското многообразие и широката гама от 
субстрати предопределят голямото многообразие от крайбрежни местообитания. 
Континенталният шелф е много тесен, най-вече в Алентежо, поради което рибните 
ресурси са оскъдни и трудно достъпни. Морското дъно е със стръмен релеф, който 
затруднява практикуването на дънно тралиране и създава ограничения за 
използването на други съоръжения от малки риболовни съдове. Поради тези причини 
рибарството в Португалия винаги е било зависимо от рибните ресурси във водите 
извън нейната юрисдикция. 
 
Съществуват няколко подводни каньона, по-специално в южната част на португалското 
крайбрежие. Тези каньони позволяват преноса на утаечни маси от континенталната 
част към океанските басейни, където се натрупват, създавайки подходящо 
местообитание за видове като лангустина. Каньонът Nazaré е граница между зони с 
различен състав на фауната, макар и да не разделя отделните популации.  
 
Във водите на полуострова се намират дълбоководни равнини, като Tagus, или 
планини, като Ashton, на запад от Лисабон. На югозапад от нос San Vicente има 
концентрация на подводни възвишения, като Gorringe, Ormonde, Gettysbug, Ampere, 
Horseshoe или Coral Patch. 
 
Както във водите на Азорския архипелаг и архипелага Мадейра, така и в 
полуостровните води на Португалия има голям брой подводни планини, някои от които 
се издигат от дълбочина 4 000 м. Тези геоложки формирования съхраняват голямо 
биологично разнообразие.  
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Португалското континентално крайбрежие е под преобладаващото влияние на 
течението Гълфстрийм, с дълбоки води в северната част. Движението на океанските 
маси край западния бряг на Иберийския полуостров се характеризира със сложна 
система от сезонни течения. Между лятото и зимата настъпва инверсия на движението 
между склона и външната граница на континенталния шелф. Друга важна 
характеристика през зимата е ниската соленост на горните слоеве поради притока на 
речни води. Междинните слоеве са доминирани от приток на средиземноморски води, 
които мият югозападния бряг на Иберийския полуостров в посока към Северния полюс. 
 
През пролетта и лятото повърхностните течения са в посока юг, следвайки брега. Тези 
течения и преобладаващите ветрове към екватора са причина за образуването на 
значителни възходящи течения между каньона Nazaré и северозападния край на 
Иберийския полуостров. Възходящите течения предизвикват появата на повърхността 
на нутриенти и засягат термичната стратификация, като водят до значително 
биологическо производство и до значителна концентрация на видове, хранещи се със 
зоопланктон на границата на континенталния шелф. През есента възходящите течения 
изчезват и се образува течение към Северния полюс, което преобладава през зимата. 
В Мадейра движението на океанските маси е доминирано от Гълфстрийм. На Азорските 
острови обаче то е под влиянието на Гълфстрийм и на Антарктическото течение. 
 
Азорските острови и Мадейра се включват в биогеографския регион Макронезия – 
съвкупност от пет архипелага: Азорски острови (Португалия), Канарски острови 
(Испания), Кабо Верде (Кабо Верде), Селвагенски острови (Португалия) и Мадейра, 
включително Porto Santo и островите Desiertas (Португалия). Административно обаче 
архипелагът на Селвагенските острови е част от автономна област Мадейра. 
 
Азорските острови се намират между 36º и 43º северна ширина и между 25º и 31º 
западна дължина. Разположени са на близо 2 000 км западно от Иберийския 
полуостров, на 1 200 км северозападно от Мадейра, на 2 300 км югоизточно от Нова 
Шотландия и на 3 500 км североизточно от Бермудските острови.  
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Карта 1: Азори 
 

 
 
Азорският архипелаг се състои от девет острова, разпределени в три групи: Западна 
група – с островите Corvo и Flores, Централна група – с островите Faial, Graciosa, Pico, 
São Jorge и Terceira, и Източна група – с островите Santa Maria и São Miguel. На 
североизток от Santa Maria Източната група включва също така редица скали и рифове 
и група малки острови с общото название Formigas. Тези островчета, заедно с рифа 
Dollabarat, образуват природния резерват „Ilhéu das Formigas“. 
 
Азорският архипелаг се намира над атлантическия гребен. Има много пресечен релеф. 
Линиите на релефа са ориентирани в посока изток–запад, съвпадайки с разломните 
линии, образували островите. Този архипелаг е част от подводна планинска верига, 
простираща се от Исландия на юг и югозапад и ориентирана успоредно на нагъването 
на континенталните брегове. 
 
В Азорския архипелаг са съсредоточени подводни планини, хидротермални извори, 
разломни зони и дълбочинни коралови рифове. В близост до архипелага има подводни 
вулканични планини, като шелфовите възвишения Princesa Alice и Dom João Castro или 
планината Sedlo. В Мадейра от значение са подводните планини Seine или 
възвишенията Unicorn, Lion или Dragón.  
 
На някои острови е установена скорошна вулканична дейност (San Miguel през 1563 г. 
и Capelinhos през 1957 г.). Възвишението Dom João de Castro е голям подводен вулкан 
между островите Terceira и San Miguel, достигащ 14 м. под повърхността на морето. 
Последното му изригване е било през 1720 г., при което се е образувал остров, 
изчезнал няколко години по-късно. 
 
Климатът е умерен, със средни температури от 13°C през зимата и 24°C през лятото. 
Тропическите бури са често срещано явление, като понякога достигат ураганна сила. 
Течението Гълфстрийм, което преминава относително близо, поддържа температурата 
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на водите на една средна стойност между 17°C и 23°C. Средната относителна влажност 
на въздуха е близка до 75 %. 
 
Област Мадейра включва освен самия остров Мадейра и островите Desiertas, 
Селвагенските острови и Porto Santo. Тези острови се намират над африканската плоча 
и образуването им се дължи на гореща точка, чиято дейност не е свързана с 
движението на тектоничните плочи. Последното изригване изглежда е било преди 
повече от 6000 години на остров Мадейра, като има само някои косвени вулканични 
прояви. 
 
Архипелагът Мадейра е разположен в Атлантическия океан между 32°22.3′N, 
16°16.5′O и 33°7.8′N, 17°16.65′O. Намира се на 579 км от африканския бряг, на 861 
км от Лисабон, на 370 км от Gran Canaria и на 772 км от Santa Maria – най-близкият 
остров от Азорския архипелаг. 
 

Карта 2: Мадейра 
 

 
 
Мадейра е най-големият остров в архипелага, с площ 741 км², дължина 57 км, 
максимална широчина 22 км и крайбрежен периметър приблизително 135 км. Най-
голямата му ос преминава от изток на запад по протежението на планинска верига със 
средна надморска височина 1220 м. и максимална височина 1862 м. на връх Ruivo. 
Многобройни пропасти се спускат от планинската верига както на север, така и на юг. 
На места завършват в скалисти брегове като нос Girão. Остров Porto Santo обаче е 
много равен. 
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Остров Мадейра е върхът на подводно вулканично формирование, издигащо се от 
дълбочина около шест километра, наречено Торе, което се опира върху африканската 
континентална плоча. Поради вулканичния си произход континенталният му шелф е 
много тесен, а максималната дълбочина достига 5 400 м. 
 
Конфигурацията на морското дъно затруднява достъпа до рибните ресурси и 
ограничава използването на определени риболовни техники. Дори при сравнително 
отдалечени шелфови възвишения дълбочините са много големи. Водите на Мадейра са 
бедни на нутриенти. Това бедно съдържание, което се отразява върху 
производителността на риболовната дейност, се дължи както на орографските 
особености на дъното, така и на хидрографските условия в района. 
 
Климатът е субтропичен океански, с изключение на Селвагенските острови, където е 
пустинен. В северната част на остров Мадейра все още има оцелели лаврови гори, 
които са покривали целия остров преди изсичането им, за да се освободи земеделска 
земя. Понастоящем тази субтропична гора е определена от ЮНЕСКО като част от 
световното наследство. 
 
Температурата на морето е между 26°C през лятото и 17°C през зимата. Движението на 
океанските маси около Мадейра е под преобладаващото влияние на Канарското 
течение, което е активно до дълбочина 500 м. То се захранва от Азорското течение и в 
много по-малка степен от Португалското течение, което се движи на юг. Азорското 
течение се движи на изток между паралелите 34° и 36°N. През зимата Канарското 
течение преминава близо до африканския бряг, а през лятото се измества на запад от 
Канарските острови. Канарското течение се движи в посока обратна на течението, 
което е богато на нутриенти и което се насочва на север, успоредно на африканските 
брегове. В по-голяма степен движението на океанските маси е доминирано от 
течението Гълфстрийм, подложено на влиянието на Северноатлантическата осцилация 
(NAO). 
 

2.2. Административна организация 

Административното деление на Португалия е сложно. Съгласно португалската 
конституция от 1976 г. Португалия се дели на автономни области (Азорски острови и 
Мадейра) и административни региони в континенталната част. На свой ред регионите 
се делят на municípios или concelhos, а те – на freguesias. 
 
Статутът на автономна област е запазен за Азорските острови и Мадейра поради 
географските и социално-икономическите им специфики. Областната автономия не 
засяга целостта и суверенитета на държавата. Автономните области имат широки 
законодателни и изпълнителни правомощия в сфери, които не са запазени за 
органите, свързани със суверенитета на държавата, и които фигурират в съответните 
статути.  Сред тези сфери са насърчаването на икономическото развитие и 
повишаването на качеството на живот, защитата на околната среда и наследството и 
организирането на областната администрация. 
 
Органите на присъщото на всяка област управление са законодателното събрание и 
правителството на автономната област. Първото се избира чрез пряко всеобщо 
гласуване и има законодателни правомощия, освен правомощието да контролира 
актовете на областното правителство. Областното правителство има изпълнителни 
функции. Председателят му се назначава от представителя на републиката, в 
зависимост от изборните резултати, и е отговорен за организирането на 
правителството. 

 



Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 
 

 

 14

Представителят на републиката е представител на държавния глава във всяка 
автономна област. Назначава се от президента на републиката след консултации с 
Държавния съвет. Има правомощия да подписва и нарежда обнародването на актовете 
на законодателното събрание и областното правителство. Има право на вето, което 
може да бъде отхвърлено с квалифицирано мнозинство на законодателното събрание. 
Мандатът на представителя на републиката е със същата продължителност като тази 
на мандата на президента на републиката. 
 
Както Азорите, така и Мадейра са най-отдалечени региони на Европейския съюз, 
съгласно член 349 и член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
 
Предвидените от конституцията административни региони за континенталната част на 
страната обаче все още не са въведени. Вследствие на това на континента е запазено 
старото административно деление на окръзи, въпреки че те съжителстват с други 
структури, създадени за попълване на някои административни празноти. Сред тези 
структури са Комисиите за областна координация (CCR), столичните райони, градските 
общности или междуградските общности. 
 

Карта 3: Региони NUTS 2 в Португалия 
 

 
 
NUTS (Номенклатура на статистическите териториални единици) нямат 
административна стойност в Португалия, но при тяхното дефиниране са използвани 
границите на окръзите. В ниво I има три подразделения NUTS I (континентална част, 
Азорски острови и Мадейра). Има седем NUTS II, които се подразделят на тридесет 
NUTS III. 
 

 Континентална Португалия  
o Север 

 Алту Траз-уш-Монтеш (Alto Trás-os-Montes) 
 Аве (Ave) 
 Кавадо (Cávado) 
 Доуро (Douro) 
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 Между Доуро и Воуга (Entre Douro e Vouga) 
 Гранде Порто (Grande Porto) 
 Миньо-Лима (Minho-Lima) 
 Тамега (Tâmega)  

o Център 
 Байшо Мондего (Baixo Mondego) 
 Байшо Воуга (Baixo Vouga) 
 Бейра Интериор Норте (Beira Interior Norte) 
 Бейра Интериор Сул (Beira Interior Sul) 
 Кова да Бейра (Cova da Beira) 
 Дао-Лафоеш (Dão-Lafões) 
 Медио Тежо (Médio Tejo) 
 Оеште (Oeste) 
 Пинял Интериор Норте (Pinhal Interior Norte) 
 Пинял Интериор Сул (Pinhal Interior Sul) 
 Пинял Литорал (Pinhal Litoral) 
 Сера да Щрела (Serra da Estrela) 

o Лисабон 
 Гранде Лижбоа (Grande Lisboa) 
 Полуостров Сетубал (Península de Setúbal) 

o Алентежо 
 Алентежо Сентрал (Alentejo Central) 
 Алентежо Литорал (Alentejo Litoral) 
 Алто Алентежо (Alto Alentejo) 
 Байшо Алентежо (Baixo Alentejo) 
 Лезирия ду Тежо (Lezíria do Tejo) 

o Алгарве (Algarve) 
 Алгарве (Algarve)  

 
 Автономна област Азорски острови 
 Автономна област Мадейра 
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3. Заетост 
 
Рибарството и производството на аквакултури осигуряват малко под 15 000 работни 
места, представляващи 0,3% от общата заетост. Заетостта като цяло в риболовния 
сектор в Португалия е спаднала значително, въпреки че заетостта в преработвателната 
промишленост е намаляла в много по-малка степен, а тази в производството на 
аквакултури бележи леко увеличение. Трябва де се има предвид, че една част от 
лицензираните съоръжения за аквакултури не работят1. Ако равнището на активност 
се увеличи, като се решат затрудненията на пазара, би могло да се очаква ръст на 
заетостта в производството на аквакултури. 
 

Диаграма 1: Португалия. Заетост в сектора на рибарството 
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Източник: собствена графика, изготвена въз основа на данни от ЕВРОСТАТ. 
 
Структурата на флота, демографските характеристики на заетостта, състоянието на 
рибните ресурси, изменението на цените и увеличаването на разходите вследствие на 
повишаването на цените на петрола са фактори, въз основа на които може да се 
очаква, че заетостта в сектора на рибарството ще продължава да спада.  
 
Структурата на заетостта характеризира един флот, в който преобладават малки по 
размери риболовни кораби, извършващи основно дребномащабен крайбрежен 
риболов. По-голямата част от заетостта се осигурява от дребномащабния крайбрежен 
риболов, заетостта на непълно работно време е много висока, а близо половината от 
работните места са заети от собственици на риболовни съдове. Средната възраст на 
работещите в сектора на рибарството е над четиридесет години.  
 
Средните приходи в риболовния сектор са много по-ниски от средната стойност за 
страната, особено при същинския риболов, въпреки че в преработвателната 
промишленост или в производството на аквакултури се доближават малко повече до 
тях. Следователно съществуват малко стимули, които да накарат младите хора да се 

                                          
1 Вж. 4.3. Аквакултури. 
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занимават с риболов, когато съществува алтернативна заетост. Ето защо се поставя 
въпросът за зависимостта на областите и местните общности от риболова. 
 
Зависимостта на заетостта от риболовния сектор е най-голяма в Алгарве и на 
Азорските острови. В Алгарве преработвателната промишленост и производството на 
аквакултури осигуряват брой работни места, сравним с този в риболовната дейност, 
докато в останалите региони риболовната дейност е пропорционално преобладаваща. 
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4. Производство 
 
Португалското производство е недостатъчно, за да задоволи високото търсене. Уловът 
постепенно намалява, а производството на аквакултури не се развива, като много 
съоръжения не работят. Уловът се свежда до ограничен брой видове със скромна 
търговска стойност. Голяма част от улова на двата основни вида (сардина и скумрия) 
се използва за производството на консерви. 
 

4.1. Улов 

Уловът в Португалия непрекъснато намалява. Без да се счита риболовът в далечни 
води, количеството на разтоварената на брега риба през 2009 г. възлиза на 152 566 т. 
89% от улова е разтоварен в континентални пристанища, 6% – на Азорските острови, 
и 4% – на Мадейра. 
 
Има много голяма разлика между уловените видове на континента, на Азорските 
острови и на Мадейра. На континента по-голямата част от улова се състои в малки 
пелагични видове: сардина, скумрия и сафрид, въпреки че се ловят и други видове. На 
Мадейра обаче уловът се съсредоточава най-вече върху видовете Thunnidae и 
афанопус, и в много по-малка степен върху обикновения сафрид. На Азорските 
острови от голямо значение са големите пелагични видове (Thunnidae и риба меч), 
сафридът и морската змиорка, но също така и уловът на ракообразни (обикновен 
гърбат омар и европейски омар) или на мекотели (главно калмари). 
 

Диаграма 2: Разтоварен улов в Португалия 
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 Източник: собствена графика, изготвена въз основа на данни от ЕВРОСТАТ 
 
85% от разтоварените на брега количества са прясна или охладена риба, а останалите 
14% – дълбоко замразена. Докато количествата разтоварена прясна риба са намалели 
значително, при замразената се наблюдава тенденция на увеличаване. Това се дължи 
на факта, че близо 15% от разтоварените количества са уловени във води на трети 
страни от петдесетина кораба. Основните зони за риболов се намират в 
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Северозападния Атлантически океан, в Североизточния Атлантически океан 
(Норвегия, Свалбард, Испания и Гренландия от 2003 г.) и в Централния Атлантически 
океан (Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Сенегал, Мавритания). В Северозападния 
Атлантически океан морският костур съставлява 50% от улова, а сардината и 
сафридът – 36% от улова в испански води. Във водите на Норвегия и Свалбард рибата 
треска съставлява 82% от улова, докато морският костур е единственият вид, който се 
лови във водите на Гренландия. 
 
Португалия е облагодетелствана от подписаните споразумения за риболов между 
Европейския съюз и Мавритания, Сенегал, Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Санто Томе, 
Ангола, Сейшелските острови, Мадагаскар, остров Мавриций и Габон. От друга страна, 
Португалия е подписала двустранно споразумение за риболов с Норвегия, което 
позволява достъп до квоти за риба треска и морски костур.  
 
Някои кораби с парагади от Португалия са извършвали риболов в изключителните 
икономически зони на Кабо Верде, Ангола, Гвинея Конакри, Санто Томе, Коморските 
острови, Мадагаскар и Сейшелските острови. Възможностите за риболов в отдалечени 
зони обаче срещат трудности, свързани с автономността на корабите, с условията за 
обработване на рибата на борда и най-общо с напредналата възраст на корабите, 
които действат в тези зони. 
 

Диаграма 3: Разтоварен улов в Португалия. Количества по големи групи 
видове 
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Източник: собствена графика, изготвена въз основа на данни от ЕВРОСТАТ. 
 
От 1992 г. уловът на риба е намалял с 37%, а уловът на мекотели – с 48%. Спадът в 
улова на риба се дължи в по-голямата си част на спада в улова на сардина. Въпреки 
че уловът на мекотели също следва низходяща тенденция, е отбелязан ръст на 
разтоварените на брега количества през 1993, 1996, 2002 и 2008 г. Уловът на 
ракообразни постепенно се увеличава до края на деветдесетте години, отбелязвайки 
връх през 1999, 2001 и 2009 г. През 2005 г. спада до половината от съответното за 
началото на деветдесетте години равнище, като впоследствие се възстановява. 
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Сардината се лови основно от брегови сейнери, въпреки че има относително голяма 
тежест и в улова, извършван от поливалентните кораби на Алентежо. Над една трета 
от разтоварения улов на сардина се извършва в регион Север, почти изцяло в 
Matosinhos. Друга третина се разтоварва в регион Център, основно във Figueira da Foz 
и Peniche, в равни части. Забележително е намалялото значение на улова на сардина в 
Алгарв, най-вече на осъществявания с брегови сейнери, въпреки че се увеличава 
уловът с поливалентни крайбрежни кораби. През 2000 г. 28 % от разтоварения улов 
на сардина е бил извършван в Алгарв, докато през 2009 г. той е представлявал само 
9 %. В Алгарв уловът на сардина (4 765 т през 2005 г.) е намалял до стойност под 
една четвърт от улова за средата на 90-те години. 
 
Диаграма 4: Основни видове уловена риба, разтоварени в континентални 
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Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от DATAPESCAS. 
 
Испанската скумрия, както и сардината, се лови с мрежи гъргър. 53 % от 
разтоварвания улов на скумрия се осъществява в Olhão, основно в Оляо, и в много по-
малка степен в Portimão. Други 21 % се разтоварват в регион Център, при доста 
хомогенно разпределение, въпреки че има известно преобладаване в Aveiro. Накрая, 
15 % се разтоварват в Sesimbra (регион Лисабон), а 12 % в Sines (Алентежо). След 
спада на улова, наблюдаван до 2001 г., е отбелязано силно и устойчиво 
възстановяване до 2008 г., въпреки че през 2009 г. количествата разтоварен улов 
отново са намалели. 
 
Сафридът се лови както чрез тралиране, така и с мрежи гъргър. Риболовът се 
разпределя доста хомогенно по протежението на континенталното крайбрежие, с 
изключение на Алентежо, където разтоварените на брега количества са по-малки. 
Разтовареният улов на сафрид обаче е преобладаващ в пристанищата в регион 
Център, където се осъществяват повече от половината разтоварвания.  
 
По-голямата част от улова на октопод се извършва от поливалентните кораби на 
Алгарв (45 %) и се разтоварва в пристанищата на Olhão, и в по-малка степен в 
пристанището на Tavira. В пристанищата в регион Център се осъществяват над 20 % от 
разтоварванията на октопод. Въпреки силните колебания по отношение на 

 



Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 
 

 

 22

разтоварените количества, уловът следва нарастваща тенденция, със среден ръст от 
50 % през последните десет години. 
 
Между 2003 и 2005 г. разтовареният улов на путасу бележи продължаващ ръст, 
достигайки 5 190 т през 2005 г. През 2006 г. силно намалява, за да се увеличи отново 
до 2008 г. и отново да спадне през 2009 г. По-голямата част от улова се извършва чрез 
тралиране, въпреки че има случаи на използване на поливалентни кораби, а един 
остатъчен процент съответства на улова с мрежи гъргър. Близо половината от 
разтоварванията се извършват в Portimão и Matosinhos, а по-малко от 20 % – в Sines, с 
количества сходни на тези във Vila Real de Santo António. 
 
По-голямата част от улова на мерлуза се извършва между месеците май и октомври. 
Повече от половината от улова на мерлуза, осъществяван от траулери, се разтоварва в 
пристанищата в централната част на Португалия: Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré и 
Peniche. На север, с 27 %, най-важните пристанища са Matosinhos и Póvoa do Varzim. 
От значение е Sesimbra в региона Лисабон, а в Алгарв и Алентежо разтоварванията са 
по-малко значими.  
 
Морският дявол се лови с дънни тралиращи средства или с хрилни мрежи. Този вид е 
важен за риболова с хрилни мрежи (92 % от улова на морски дявол), въпреки че е и 
важен съпътстващ улов при риболова с трал, прилаган за мерлуза или ракообразни 
(8 % от улова). По тежест морският дявол съставлява 1 % от улова с трал и 2 % от 
улова, извършван от дребномащабния риболовен флот. 
 
35 кораба имат специално разрешително за улов на ракообразни чрез тралиране, 
въпреки че през последните години се извършва тяхната замяна, като се увеличава 
мощността и капацитета им. Уловът на лангустина е малък, но ценен съпътстващ улов 
за корабите, предназначени за улов на дънни риби. 
 
Сред дълбоководните риби от основно значение е рибата афанопус (Aphanopus carbo). 
Уловът й постепенно намалява, най-вече в Мадейра, където в края на деветдесетте 
години се е осъществявал почти 60 % от него. През 2009 г. уловените и разтоварените 
на брега количества са се увеличили на 5 911 т, от които 59 % в континенталната 
част, в сегмента на дребномащабния риболов в Сезимбра, и 41 % – в Мадейра. 
 
В Мадейра 38 % от улова е на афанопус, а 40 % – на риби от вида Thunnidae. На 
Азорските острови уловът на дълбоководни риби е разнообразен по видове, като се 
използват различни риболовни техники. По-голямата част от улова е на риби от вида 
Thunnidae (39 %), соаридови (16 %) или обикновен сафрид (12 %). Този риболов 
обаче до голяма степен зависи от динамиката в улова на червенопер пагел (Pagellus 
bogaraveo). По-голямата част от улова се извършва от кораби с дължина до 12 м. 
 

4.3. Аквакултури 

Въпреки че в Португалия съществуват възможности за производство на аквакултури, 
включително с издадени разрешителни, развитието им е обусловено от конкуренцията 
на други държави-членки: Гърция за ципура и лаврак, Франция за стриди или Испания 
за миди. 
 
През 2008 г. общото производство на аквакултури в Португалия е възлизало на 6 500 
т, въпреки че през 2006 г. е достигнало 7 800 т. Тенденцията е производството да се 
съсредоточава в шест вида: мерценария, ципура, лаврак, пъстърва, стриди и морски 
миди. Независимо от силните колебания, по-голямата част от производството се пада 
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на мерценарията. Производството на ципура и лаврак се увеличава, въпреки че 
производството на ципура не е отбелязало ръст от 2000 г. През 2002 г. цената на 
ципурата и на лаврака са регистрирали впечатляващ спад. Този спад, дължащ се на 
бум в производството на ципура и лаврак в Гърция, е засегнал и пазара на пъстърва. 
Средната цена на лаврака е паднала с 55 %, тази на ципурата – с 46 %, а на 
пъстървата – с 45 %. Намалената рентабилност ограничава развитието на 
производството. 
 
През 2008 г. само три вида (мерценария, ципура и лаврак) съставляват 79 % от 
стойността на производството поради по-високата им единична цена. Мерценарията 
сама съставлява 46 % от стойността. Изобщо продуктите от морски аквакултури 
получават три пъти по-високи цени от тези на продуктите от сладководни аквакултури. 
Сред продуктите от морски аквакултури с най-висока единична цена са морският език, 
мидата и калканът. 
 

Диаграма 5: Португалия. Производство на аквакултури 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от EUROSTAT. 
  
До средата на 80-те години производството на аквакултури се е ограничавало до 
производството на сладководна пъстърва и на двучерупчести мекотели в естуарите. 
Понастоящем производството на сладководни аквакултури, съсредоточено главно в 
дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss), съставлява само 6 % от обема на 
производството на аквакултури. Производството на пъстърва (900 т) прогресивно 
намалява. Производството се осъществява в интензивен режим и е концентрирано 
почти изцяло в регион Север. 
 
Производството на стриди следва възходяща тенденция, но с много силни колебания. 
Производството на миди (Tapes decussatus) е колебливо, с максимални количества от 3 
000 т и минимални от около 2 000 т, на цикли от по пет години, въпреки че от 2005 г. 
не е отбелязвано значително увеличение. Цялото производство на стриди и на миди се 
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осъществява в екстензивен режим, като в по-голямата си част е концентрирано в 
Алгарв. 
 
От началото на 90-те години производството на морски аквакултури е отбелязало 
развитие, последвано от период на относителна стабилност, макар и с остри колебания 
по отношение на някои видове. Първият вид, успял да постигне напредък, е ципурата 
(Sparus aurata), отбелязвайки значителен ръст до кризата на европейския пазар през 
2001 г. Оттогава производството на ципура изглежда е стигнало до тавана си от около 
1 700 т. 
 
Производството на лаврак (Dicentrarchus labrax) бележи по-малко интензивно 
развитие, но по-устойчиво от това на ципурата. Докато близо половината от 
производството на ципура се осъществява в интензивен режим, при лаврака 
преобладава производството в полу-интензивен режим. Ръстът продължава след 
кризата от 2001 г., но от 2006 г. не е надхвърлен таванът от 1 500 т. 
 
Производството на калкан (Psetta maxima) се развива през последните години и 
винаги в интензивен режим, главно в регион Север. От голямо значение е пускането в 
експлоатация на предприятието на PESCANOVA в Mira. 
 
През 2008 г. е имало 1 553 съоръжения с разрешително за производство на 
аквакултури. От тях 37 са били за сладководни аквакултури (38 ха.) и 1 515 за морски 
или соленоводни аквакултури (1 906 ха.). Не всички съоръжения с разрешителни 
работят. В сладки води действат само 33 % от съоръженията, които представляват 
38 % от разрешената площ за производство на аквакултури. В солени води нивото на 
активност е по-високо – 96 % от съоръженията с разрешително произвеждат, което 
представлява 79 % от площта.  
 
Има дванадесет ферми с издадено разрешително за възпроизводство на сладководни 
видове и 8 за соленоводни видове. От тях действат само две за сладководни видове и 
четири за соленоводни. 
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Диаграма 6: Регионално разпределение на производството на аквакултури 
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Източник: Генерална дирекция по рибарство и аквакултури. Собствена таблица. 
 
Производството на сладководни аквакултури е концентрирано в регион Север (96 % от 
производството). По-голямата част от производството се осъществява в резервоари. 
Въпреки че повечето издадени разрешителни са за съоръжения,работещи в интензивен 
режим, нивото на действие на съоръжения в полу-интензивен режим е по-високо, най-
вече ако се отчете площта на съоръженията. 
 
Производството на морски аквакултури в по-голямата си част се осъществява в 
екстензивен режим в изкуствени езера. Въпреки че има голям брой съоръжения, които 
работят в полу-интензивен режим, най-вече ако се отчете площта, нивото им на 
действие е по-ниско от това при съоръженията в интензивен режим. 
 
Производството на морски аквакултури е концентрирано в Алгарв поради 
съществуването на две големи лагунни зони – ría Formosa и ría de Alvor. Най-големият 
дял в стойността на аквакултурите се определя от факта, че 90 % от производството 
на миди и стриди е концентрирано в този район. Напоследък се развива 
производството в открито море. Въпреки това нивото на действие на съоръженията в 
Алгарв е по-ниско от средната стойност за страната, което от една страна е 
показателно за производствения потенциал на този район и от друга, за това че 
състоянието на пазарите е ограничаващ фактор за развитието на производството на 
аквакултури в Португалия. 
 
Въпреки че в регионите Север и Център може да изглежда, че се произвеждат видове с 
по-малка стойност, следва да се има предвид режимът на производство и отглежданите 
видове. Така, въпреки че ефектът от интензивното производство на калкан може да 
бъде скрит от преобладаващото производство на сладководни аквакултури, най-вече в 
регион Север, икономическият резултат се откроява в съвкупността от средни цени на 
продуктите от аквакултури. 
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5. Риболовен флот 
 
Португалският риболовен флот се състои главно от малки по размери и в напреднала 
възраст плавателни съдове. През декември 2010 г. португалският риболовен флот е 
разполагал с 8 505 кораба. От тях 7 795 са били плавателни съдове с дължина до 12 
м., т.е. 92 % от флота. По-голямата част от флота е технически остаряла и се срещат 
трудности за рентабилизирането на дейността в условията на оскъдни ресурси и скъпи 
горива. Въпреки че 10 % от корабите на риболовния флот на Европейския съюз (ЕС 
27) са регистрирани в Португалия, португалският флот представлява само 6 % от 
бруто тонажа и 6 % от общата мощност. 
 

5.1.  Структура на португалския флот 

Предвид преобладаващите в португалския риболовен флот малки плавателни съдове, в 
приложената таблица се сравнява делът на съдове с дължина до 12 м. с този на флота 
на ЕС 27. Освен това са прави сравнение с т.нар. малък флот за дребномащабен 
крайбрежен риболов. Под дребномащабен крайбрежен риболов се разбира риболовът, 
извършван от плавателни съдове с дължина до 12 м. с риболовни уреди, които не са 
квалифицирани като дънни тралиращи средства (мрежи гъргър, грибове и драги). 7 
096 португалски плавателни съда отговарят на това определение, съставлявайки 83 % 
от португалския риболовен флот. 
 

Таблица 1: Сравнение между риболовния флот на Португалия и на ЕС 27 
Дял спрямо целия флот Дял на португалския 

флот спрямо флота на ЕС 
27 

<12 метра Дребно-мащабен 
крайбрежен риболов 

 Об
що 

<12 
метра 

Дребно-
мащабен 
крайбреже
н риболов 

ЕС 27 Португ
алия 

ЕС 27 Португа
лия 

Брой 
кораби 

9 % 10 % 10 % 85 % 92 % 76 % 83 % 

Бруто 
тонаж 

6 % 7 % 8 % 11 % 13 % 8 % 11 % 

Мощност 6 % 6 % 7 % 38 % 43 % 30 % 36 % 
Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 

Общността. 
 
Делът на малките плавателни съдове и на малкия крайбрежен флот е по-голям в 
португалския риболовен флот, отколкото във флота на ЕС 27. Средната мощност на 
португалските малки кораби е малко над средната стойност за Европейския съюз. 
Вижда се също така, че използването на дънни тралиращи средства е малко по-голямо 
при португалските малки плавателни съдове, отколкото в Европейския съюз. 
 
Португалският флот се състои от 8 505 кораба и заема пето място във флота на 
Европейския съюз по брой кораби и седмо по отношение на общия бруто тонаж или 
мощността. В най-отдалечените региони Азорски острови и Мадейра са регистрирани 1 
302 кораба, които представляват 15 % от целия флот. Средната мощност на флота на 
Азорските острови е доста по-голяма от средната стойност за португалския флот, 
докато плавателните съдове на Мадейра са с по-малки размери.  
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Показателно е, че 1 547 кораба (18 % от португалския риболовен флот) заявяват, че 
не използват двигател. Повечето безмоторни плавателни съдове действат в 
континенталната част на страната, 242 безмоторни лодки излизат на риболов от 
пристанища на Мадейра и само 6 – от пристанища на Азорските острови. Трябва да се 
има предвид, че през януари 2006 г. от регистъра са били извадени 762 малки съда на 
Азорските острови. Като цяло корабите на Азорските острови и Мадейра са с по-малки 
размери от тези на континента. 
 
Португалският риболовен флот е много остарял. Средната възраст на плавателните 
съдове е 29 години: докато на Азорските острови средната възраст е 26, на Мадейра тя 
стига до 42 години. Корабите с дължина над 42 м. са най-старите, а най-модерните са 
с дължина между 24 и 42 м. 
 
64 % от корабите са с дървен корпус. Този процент достига само 10 % при корабите с 
дължина над 12 м. Само 22 % от корабите са с корпус от фибростъкло, а 7 % са с 
метален, въпреки че за дължини над 12 м. металният корпус е налице при 42 % от 
корабите. Корабите с дървен корпус са най-старите, а с фибростъкло – най-модерните. 
Средната възраст на корабите с метален корпус е малко над тази на корабите с корпус 
от фибростъкло. 
 
В португалския риболовен флот преобладават кораби, които използват статични 
риболовни уреди. Корабите, които използват тралиращи средства обаче, са с по-
голяма мощност и малко по-голям бруто тонаж. Това се дължи на обстоятелството, че 
статичните риболовни уреди са използвани най-вече от кораби с по-малки размери. 
 
Диаграма 7: Дял на португалския риболовен флот спрямо флота на ЕС 27 по 

сегменти в зависимост от дължината 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 
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В рамките на риболовния флот на ЕС 27 португалският флот има преобладаващо място 
в сегментите с по-малки размери. Това положение се наблюдава особено при 
плавателните съдове с дължина до 4 м. Португалският флот представлява 70 % от 
броя на корабите, 63 % от бруто тонажа и 42 % от мощността в този сегмент от флота 
на Общността. Останалата част от корабите има много по-малък дял. За отбелязване е 
делът на корабите с дължина между 80 и 84 м., които съставляват 44 % от корабите, 
41 % от бруто тонажа и 34 % от мощността в този сегмент дължини от флота на 
Общността. Тази група кораби и корабите с дължина над 84 м. или между 60 и 76 м. са 
траулери, регистрирани в пристанище Aveiro. От друга страна следва да се отбележи и 
ниският дял на корабите с дължина между 36 и 60 м. 
 
В португалския риболовен флот се наблюдават големи различия в зависимост от 
зоната на действие – местен, крайбрежен или риболов на дълги разстояния. Флотът за 
местен риболов се състои от малки традиционни кораби с по-малко от 5 бруто-регистър 
тона и представлява 85 % от общия брой на корабите и 80 % от общия тонаж. Тези 
кораби са поливалентни и въпреки че в относителна степен осъществяват нисък обем 
улов, уловът е на видове с висока търговска стойност: октопод, афанопус, морска 
змиорка, френски паут, мерлуза и морски дявол. Ограждащите мрежи също са 
използвани от местния флот, който в континенталната част има за обект само 
сардината и представлява над 35 % от общия обем на разтоварения улов. 
 
Крайбрежният флот действа по-далеч от брега, като излиза извън изключителната 
икономическа зона и се състои от поливалентни кораби, траулери или сейнери. 
Траулерите ловят риба само в континенталния шелф и са предназначени за дънни 
видове като сафрид, путасу, октопод и ракообразни. Тралирането на ракообразни се 
използва за улов на лангустина, червена скарида и океанска скарида. 
 
Португалският флот за дънен риболов, който действа в близки до континента води, се 
състои от 77 дънни траулера и съдове за дребномащабен риболов, които използват 
различни риболовни уреди (хрилни и заплитащи мрежи, парагади, и др.). Траулерите 
за дънни видове използват мрежи с големина на отвора 70 мм. и ловят риба във води с 
дълбочина между 100 и 200 м. Траулерите, предназначени за улов на ракообразни, 
използват мрежи с големина на отвора 55 мм и ловят риба във води с дълбочина между 
100 и 750 м. 
 
През 1999 г. четиридесет португалски кораба са ловили риба в марокански води – 
основната тогава зона за риболов за португалския флот във води на трети страни. 
След изтичането на споразумението за риболов с Мароко и на предоговарянето на 
споразумението с Мавритания уловът, осъществяван от португалския флот във води на 
трети страни, е намалял значително. Неподновяването на споразумението за риболов с 
Мароко е засегнало в най-голяма степен корабите на Алгарв и на регион Лисабон. 
 
Новото споразумение за риболов с ЕС и Мароко2 предлага възможности за риболов за 
четиринадесет кораба. За дребномащабния риболов на север Португалия е получила 
разрешителни за седем дънни парагади до 40 т и още три от 40 до 150 т. Освен това, 
четири дънни парагади имат издадени разрешителни за дънен риболов и съществуват 
възможности за промишлен пелагичен риболов до 1 333 т. 
 
42 регистрирани на континента кораба ловят риба в международни води – основно в 
Северозападния Атлантически океан, Североизточния Атлантически океан (Норвегия, 
Свалбард, Испания и от 2003 г. в Гренландия) и в Централния Атлантически океан 

                                          
2  Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключване на Споразумението за 
партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко. 
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(Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Сенегал, Мавритания). През 2009 г. един кораб е действал 
в Мароко, три са ловили ракообразни в Мавритания, четири са осъществявали риболов 
с повърхностни парагади, един е ловил черна тигрова скарида, а друг – главоноги в 
Гвинея-Бисау.   
 

5.1. Структурно приспособяване на португалския риболовен 
флот 

С цел привеждане на риболовния капацитет в съответствие със състоянието на 
ресурсите, но също така и вследствие от кризата, засегнала сектора рибарство, 
португалският риболовен флот е претърпял съществени промени както по отношение 
на размерите, така и по отношение на характеристиките. 
 
От 1988 г. броят на корабите в португалския риболовен флот е намалял с 49 %, 
общият тонаж – с 50 %, а общата мощност – с 29 %. Промените в тонажа и мощността 
показват, че общото намаляване на флота е намерило израз в излизането от флота на 
остарели кораби и постъпването на по-модерни и по-мощни кораби. Най-голямото 
намаление е било извършено до 1995 г. Оттогава мощността на практика се е 
стабилизирала. Намаляването на тонажа обаче не е прекъсвало и броят на корабите 
продължава да намалява, отбелязвайки рязък спад през 2005 г. 
 

Диаграма 8: Промени в португалския риболовен флот. 1988 = 100 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
Единственият сегмент по дължина, в който се наблюдава ръст, е този на корабите с 
дължина между 40 и 44 м. Слабото развитие на този сегмент от флота традиционно е 
било отличителна характеристика на португалския риболовен флот. Става дума за 
четири поливалентни кораба, регистрирани в пристанищата Viana do Castelo и 
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Portimão. В сегмента дължини между 36 и 40 м промените са най-малки. Тук също 
става дума за поливалентни кораби. 
 
Най-големите намаления са извършени в сегмента на кораби с дължина над 44 м. От 
98 съществуващи през 1988 г. кораба понастоящем са останали само 27, което 
представлява намаление от 72 %. Сред тези кораби най-малко е намалението при 
дънните траулери. 
 
Диаграма 9: Португалски флот. Процент спрямо максималния лимит в Режима 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
Независимо от продължаващата тенденция на намаляване на флота, през последните 
години се наблюдават признаци на известно обновяване. От въвеждането на Режима за 
влизане и излизане португалският флот се е задържал под установените лимити, най-
вече по отношение на бруто тонажа. Бруто тонажът на португалския флот изглежда се 
е стабилизирал около 89 % от максималния лимит, докато мощността на флота 
продължава да се доближава до лимита и вече надхвърля 96 %.  
 
През януари 2006 г. е извършено регулиране на флота на Азорските острови. По този 
повод от Регистъра на риболовния флот на Общността са били извадени 762 
плавателни съда, представляващи 49 % от флота на Азорските острови, но само 7 % от 
бруто тонажа и 9 % от мощността. Всички те са били с дължина до 12 м и среден бруто 
тонаж до 1 бруто регистър тон. Това намаление донякъде е компенсирало извършеното 
през ноември 2005 г. увеличение на регистрирания на континента флот. 
 
От друга страна, предвид приключването на помощите за модернизиране и обновяване 
на флота са били открити няколко процедури, които впоследствие са доближили 
размера на флота до установените лимити. Въпреки това, не може да се направи 
заключението, че дългосрочната тенденция е била прекъсната. При тралирането на 
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ракообразни вече е бил осъществен известен процес на обновяване. Преди 
премахването на помощите за обновяване и модернизиране са били открити няколко 
процедури, засягащи флота от сейнери. Ето защо може да се очаква, че процесът на 
намаляване на флота ще продължи с изваждането от експлоатация на съдовете в най-
напреднала възраст, които все още са многобройни. На практика, вследствие от 
повишаването на разходите и спадането на цените, от второто шестмесечие на 2009 г. 
се е увеличил броят на излизанията на кораби, които не са компенсирани с влизания. 
 
За да се направи сравнителен анализ на развитието на португалския флот с известна 
перспектива във времето, е необходимо той да бъде сравнен с флота на Европейския 
съюз. Като се има предвид, че флотът на ЕС 15 съставлява над 90 % от флота на ЕС 
27, е удачно той да бъде използван като референция, тъй като периодът на сравнение 
се увеличава с девет години. 
 
Диаграма 10: Дял на португалския риболовен флот спрямо флота на ЕС 15 
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Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 

Общността. 
 
Развитието на португалския риболовен флот е доста сходно с това на флота на ЕС 15. 
Намалението в броя на корабите или в общата мощност обаче е малко под средната 
стойност за Общността, докато намалението в тонажа – малко над нея. В тази връзка 
следва да се имат предвид присъщите особености на един флот, в който преобладават 
малки по размери плавателни съдове, какъвто е португалският. 
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Диаграма 11: Сравнение на основните параметри на португалския флот и 
флота на ЕС 15 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
Вижда се, че в португалския флот средната единична мощност е наполовина от тази на 
флота на ЕС 15. Средният единичен бруто тонаж е намалял, достигайки стойност малко 
над средната за Общността. Мощността на тон обаче постепенно се е увеличила, 
въпреки че все още е малко под средната стойност за ЕС 15. Изменението на тези 
параметри показва, че въпреки намаления брой на корабите, се осъществява процес 
на обновяване и модернизиране. Въвеждат се нови системи за съхраняване на улова 
на борда, за автоматизиране на работата, както и електронни навигационни системи и 
електронни системи за откриване на рибни ята. 
 
С цел да се намали въздействието от преструктурирането на сектора, с Наредба 
437/2002 от 22 април се изменя министерска наредба 1261/2001 от 31 октомври и се 
приема система за отпускане на индивидуални премии за компенсиране на рибари, 
загубили работата си поради трайното изваждане от флота на корабите, на които са 
работили.  
 

5.3. Регионално разпределение на риболовния флот 

Най-общо, корабите с най-големи размери ловят риба от пристанища, разположени в 
най-северните части на континента. Регион Център разполага с най-много кораби и в 
него е съсредоточен най-голям брой кораби за океански риболов. Алгарв и Лисабон 
разполагат със значителен флот, но той е съставен от кораби с по-малки средни 
размери. В регион Лисабон обаче има регистрирани и по-големи кораби. Риболовният 
флот на регион Север се характеризира със средни по големина кораби. 
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Таблица 2:  Регионално разпределение на португалския риболовен флот 

(декември 2010) 
  % спрямо целия флот 

 Брой 
кораби 

БРТ kW Сред. БРТ Сред.kW 

АЗОРИ 10 % 10 % 15 % 12,4 64,5 

АЛЕНТЕЖ
О 

3 % 2 % 3 % 10,6 54,2 

АЛГАРВ 22 % 13 % 19 % 7,1 38,6 

ЦЕНТЪР 24 % 39 % 24 % 20,0 44,7 

ЛИСАБОН 20 % 10 % 13 % 6,0 28,5 

МАДЕЙРА 5 % 4 % 4 % 8,9 36,4 

СЕВЕР 17 % 21 % 22 % 14,8 55,6 

ОБЩО 100 % 100 % 100 % 12,0 43,9 
 

Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
Половината кораби с дължина над 42 м. са съсредоточени в регион Център, една 
четвърт имат за база пристанищата в Алентежо, а 13 % – пристанищата в регион 
Север. 
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6. Риболовна дейност 

6.1. Риболовни съоръжения 

 
Таблица 3:  В приложената таблица са представени основните риболовни 

съоръжения, обявени в изпълнение на Регламент (ЕО) № 26/2004 
относно регистъра на риболовния флот на Общността. 

 

 % ОБЩО Средни 
стойности 

Основно риболовно съоръжение Брой 
кораб
и 

БРТ kW Сред. 
БРТ 

Сред.
kW 

GNS Закотвени хрилни мрежи 33 % 18 
% 

26 % 6,7 34,5 

GTR Тройни риболовни мрежи 23 % 4 % 9 % 1,9 17,9 

LLS Парагади и кърмаци 13 % 11 
% 

11 % 9,9 38,8 

LHP Чепарета и ръчни въдици с пръчка 13 % 7 % 10 % 6,3 35,7 

FPO Кошове 11 % 4 % 10 % 4,0 36,3 

OTB Дънни тралове 1 % 45 
% 

20 % 414,9 680,2 

PS Гъргъри с плъзгач 1 % 5 % 7 % 47,6 232,4 

LLD Свободни индустриални въдици 0 % 5 % 3 % 168,5 369,3 

SDN Датски грибове 0 % 1 % 1 % 39,1 183,6 

DRB Драги с влекач 1 % 0 % 1 % 4,9 50,0 

 Други 3 % 0 % 1 % 2,0 20,1 

ОБЩО     12,0 43,9 
 

Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
Най-използваните риболовни съоръжения са: закотвени хрилни мрежи (33 % от 
корабите), тройни риболовни мрежи (23 %), парагади и кърмаци (13 %), чепарета и 
ръчни въдици с пръчка (13 %) или кошове (11 %). Чепаретата и ръчните въдици обаче 
преобладават, когато се използват като допълнително риболовно съоръжение, 
следвани от тройните мрежи, кошовете и закотвените парагади. 43 % от корабите 
заявяват, че не използват допълнителни съоръжения. 
 
През първата половина на деветдесетте години е намаляло използването на закотвени 
хрилни мрежи, въпреки че през миналото десетилетие е настъпило известно 
възстановяване. Значително обаче се е увеличил броят на корабите, използващи 
тройни риболовни мрежи или ръчни въдици. Регулирането на флота на Азорските 
острови през януари 2006 г., с изваждането от експлоатация на 762 кораба е довело 
до намаляване на броя на корабите, съоръжени с кошове. 
 
Използването на различни риболовни съоръжения, основни и допълнителни, зависи 
отчасти от размерите на корабите. При плавателни съдове с дължина до 12 м основни 
съоръжения в повечето случаи се използват закотвени хрилни мрежи, следвани от 
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тройните риболовни мрежи, кошовете и закотвените парагади. Чепаретата и ръчните 
въдици, тройните мрежи, кошовете и закотвените парагади са най-използваните 
допълнителни съоръжения. 
 
При корабите с дължина над 12 м обаче закотвените хрилни мрежи, закотвените 
парагади, дънните тралове и гъргърите са най-използваните основни съоръжения, а 
кошовете, тройните мрежи, закотвените парагади и закотвените хрилни мрежи са най-
използваните допълнителни съоръжения. 
 
Най-често срещаните комбинации са кошове като основно съоръжение и чепарета и 
ръчни въдици като допълнително съоръжение. Въпреки че тази комбинация е много 
рядко прилагана на континента, тя се използва от близо 60 % от корабите на 
Азорските острови и Мадейра. 
 

6.2. Видове риболов 

Ако се вземе предвид броят на корабите, основната част от флота (77 %) се състои от 
кораби с дължина до 12 м, които оперират в зона CIEM IXa от пристанища на 
континента, използват статични и ръчни риболовни уреди и ловят дънни видове. Този 
сегмент обаче представлява само 10 % от тонажа. Аналогичният сегмент, който 
оперира от Азорските острови в зона CIEM X, представлява 8 % от общия брой кораби 
и 2 % от общия тонаж, а този на Мадейра, който оперира във води CECAF – 5 % от 
корабите. 
 
През последните петнадесет години се наблюдава голяма динамика в тези сегменти. 
Въпреки че броят на корабите е намалял, капацитетът на тези сегменти се е увеличил 
значително. Така, макар и да е имало намаление на флота, е извършено 
модернизиране на корабите. Трите сегмента – дребномащабен крайбрежен риболов, 
вътрешен риболов и риболов на Азорските острови и Мадейра – представляват общо 
90 % от броя на корабите в португалския флот, 12 % от тонажа и 39 % от общата 
мощност. 
 
От друга страна, ако се вземе предвид тонажът, по-голямата част (38 %) съответства 
на 44-те кораба, влизащи в състава на поливалентния флот, който действа в 
международни води и използва тралове и/или парагади за улов на дънни и пелагични 
видове. Средният бруто тонаж в този сегмент на флота е около 900 т. През последните 
петнадесет години този сегмент е намалял значително.  
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Таблица 4: Разпределение на португалския риболовен флот по сегменти 
 

 Дял спрямо общото Средни 
стойности 

Рег Зона  Риболов Съоръж. Сегм. Брой 
кораби 

БРТ kW Сред. 
БРТ 

Сред.
kW 

CIEM IXa  Дънен  Статични и 
ръчни < 12 
m 

4K1  77 % 10 % 31 % 1 18 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb, X y 
CECAF  

Дънен  Статични 
>= 12 m  

4K2  5 % 18 % 18 % 46 171 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb  

Дънен + 
сафрид 

Трал 4K3  1 % 15 % 11 % 185 480 

CIEM IXa  Малки 
пелагични 
видове 
(сардина + 
други)  

Сейнери 4K4  1 % 6 % 8 % 49 238 

Международн
и води  

Дънен и 
пелагичен  

Поливал.: 
Тралове + 
парагади 

4K5  1 % 38 % 14 % 894 1.166 

К
о
н
ти
н
е
н
т 
 

Общо континент 85 % 86 % 81 % 12 42 

CECAF  Дънен  Статични и 
ръчни < 12 
m  

4K6  5 % 0 % 1 % 1 9 

CECAF и 
международн
и води  

Дънен и 
пелагичен  

Статични 
>= 12 m  

4K7  1 % 3 % 3 % 69 253 

  Пелагичен  Сейнери 4K8  0 % 0 % 0 % 42 234 

М
а
д
е
й
р
а
  

Общо Мадейра  5 % 4 % 5 % 9 38 

CIEM X  Дънен  Статични и 
ръчни < 12 
m  

4K9  8 % 2 % 7 % 3 39 

CIEM X и 
международн
и води  

Дънен и 
пелагичен  

Статични и 
парагади 
>= 12 m  

4KA  1 % 8 % 7 % 72 218 

А
зо
р
и

  

Общо Азори 10 % 10 % 14 % 13 65 

Общо Португалия  100 % 100 
% 

100 
% 

12 44 

Източник: Генерална дирекция по рибарство и аквакултури. Собствена таблица. 
 
Два сегмента от флота представляват между 15 и 18 % от общия тонаж. Първият (5 % 
от корабите и 18 % от тонажа) включва кораби с дължина над 12 м., които ловят риба 
със статични съоръжения в зона CIEM VIIIc, IXa, IXb, X и CECAF от пристанища, 
разположени на континента, като техен обект са дънните видове. Другият сегмент се 
състои от 83 траулера от континенталната част (18 % от тонажа), предназначени за 
улов на дънни видове и сафрид в зона CIEM VIIIc, IXa, IXb. Средният бруто тонаж в 
този сегмент на флота е 185 т. Траулерите от континенталната част са претърпели 
един от най-ранните и най-интензивни процеси на обновяване през последните 
петнадесет години. 
 
Много значим сегмент от флота от гледна точка на улова е сегментът, включващ 
континенталните сейнери, предназначени за улов на малки пелагични видове в зона 
CIEM IXa. Този сегмент е много зависим от развитието на един-единствен вид – 
сардината и трябва да се справя с биологични и пазарни проблеми. Въпреки 
значението на извършвания в него улов, сегментът обхваща само 1 % от броя на 
корабите, 6 % от тонажа и 8 % от мощността. Обновяването на сектора е отскоро и в 
малък мащаб.  
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Флотът от кораби с дължина над 12 м лови риба от Азорските острови в зона CIEM X и 
в международни води, като негов обект са дънните и пелагичните видове, с 
използване на статични риболовни съоръжения. Това е единственият сегмент, който 
бележи ръст през последните години по отношение на броя на корабите. Състои се от 
117 кораба, представляващи 8 % от общия тонаж на португалския флот и 7 % от 
неговата мощност. 
 
Флотът на Мадейра от кораби с дължина над 12 м, който действа в CECAF и в 
международни води и използва статични риболовни съоръжения, се състои от 51 
кораба (3 % от общия тонаж и от общата мощност), със среден бруто тонаж - 69 т. 
 
При крайбрежния риболов на континента прогресивното намаляване на улова на 
сардина води до постоянен спад в риболова с гъргър. Въпреки че през 2007 и 2008 г. 
риболовът с гъргър се е възстановил, той отново е намалял през 2009 г. Уловът с 
гъргър е намалял в Алгарв и Лисабон, но се е увеличил в регион Север и най-вече в 
регион Център, където се разтоварва половината от уловената риба с гъргър. 
 
Уловът, извършван от поливалентния флот, се е увеличил. Ръстът се дължи на 
положителното развитие на улова на сардина, испанска скумрия, афанопус, 
обикновена сърцевидна мида, френски паут и сафрид. Понастоящем уловът от 
поливалентния флот се разтоварва на сушата по доста хомогенен начин, с изключение 
на Алентежо, където е твърде оскъден. И в този случай най-големият ръст се 
наблюдава при разтоварванията в регион Център. 
 

Диаграма 12: Разтоварен улов на континента по видове 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от DATAPESCAS. 
 
При дънното тралиране се наблюдава ръст в регионите Център, Алентежо и Алгарв. 
Половината от разтоварванията на улова се извършват в регион Център, с 
преобладаващи количества на сафрид. 
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7. Управление на рибарството 

7.1. Институционална и законова рамка 

 
През 2002 г. отговорностите се прехвърлят от Главна инспекция по рибарство на 
Генерална дирекция по рибарство и аквакултури (ГДРА). Така Главна инспекция по 
рибарство престава да съществува като самостоятелна организация. 
 
Следователно институцията, която е отговорна за управлението на рибарството, е 
Генералната дирекция по рибарство и аквакултури. Съществуват механизми за 
консултация с Националния институт за аграрни изследвания и рибарство (НИАИР) 
[Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP)], с организациите на 
производителите и сдруженията на собствениците на плавателни съдове, които имат 
консултативна роля в процеса на вземане на решения. НИАИР прави оценка на 
рибните ресурси в Международния съвет за изследване на морето (ICES) и в рамките 
на OPANO, и предлага технически мерки за защита и опазване на ресурсите. 
 
Генералната дирекция по рибарство и аквакултури е отговорна за координирането на 
инспекцията и мониторинга, които осъществява чрез SIFICAP („интегрирана система за 
мониторинг, данъчно облагане и инспекция на риболовните дейности“), която включва 
ГДРА, морските сили, въздушните сили и данъчните органи.  
 
VMS се прилага чрез MONICAP. MONICAP (Постоянен мониторинг на риболовните 
дейности) е система за наблюдение и контрол на дейността на плавателните 
риболовни съдове, основаваща се на сателитна връзка (Inmarsat-C), GPS и Географска 
информационна система (ГИС). Включва оборудване за постоянен мониторинг (EMC, 
синя каса), което предава данни за позицията на кораба чрез разположена на брега 
приемателна станция към Център за контрол и мониторинг на риболова (Centro de 
Controlo e Vigilância de Pesca, CCVP), намиращ се в Генералната дирекция по рибарство 
и аквакултури – Инспекция по рибарство. 
 
Програмите MARE (за устойчиво развитие на сектора рибарство) и MARIS (компонент 
рибарство в регионалните програми за континенталната част) включват в 
португалското законодателство разпоредбите на Третата рамка за подкрепа от 
Общността за периода 2002–2006 г. Тези дейности се управляват от Института за 
финансиране и подкрепа на развитието на селското стопанство и рибарството (Instituto 
de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas, IFADAP). 
 
До 2006 г. структурните дейности са били канализирани чрез Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” (MARE) и децентрализирания й компонент (MARIS). 
Програмата MARE има пет приоритетни оси: 

1. Приспособяване на риболовното усилие. 
2. Обновяване и модернизиране на риболовния флот. 
3. Защита и развитие на водните ресурси, аквакултури, оборудване на рибарските 

пристанища, преработка и търговия. 
4. Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността в сектора. 
5. Други мерки. 

 
През периода 2000–2006 г. в рамките на програма MARE са били направени 
инвестиции в размер на 430,7 млн. евро. Изпълнението е надхвърлило с 15 % 
първоначално предвидения размер. Делът на частното финансиране в рамките на 
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изпълнението е бил 37 %, този на националните фондове – 19 %, а този на 
финансирането от Общността - 44 %. 
 
53 % от размера на финансовото изпълнение (228,9 млн. евро) е по ос 3: Защита и 
развитие на водните ресурси, аквакултури, оборудване на рибарските пристанища, 
преработка и търговия. Нивото на изпълнение е 150 % от предвиденото. Делът на 
частния сектор е 42 % от общата стойност на дейностите по тази ос. Делът на ФИОР е 
35 % от общата стойност, а на националните фондове – 23 %. 
 
27 % от изпълнението на програма MARE (115,6 млн. евро) е по ос 2: Обновяване и 
модернизиране на риболовния флот. Нивото на изпълнение е само 89 % от 
предвиденото. Делът на частния сектор е 54 % от общата стойност на дейностите по 
тази ос. Делът на ФИОР е 40 % от общата стойност, а на националните фондове – 5 %. 
 
Ос 4 (Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността в сектора) 
съставлява 8 % от общия размер на изпълнението, ос 1 (Приспособяване на 
риболовното усилие) – 7 %, а ос 5 (Създаване на условия за повишаване на 
конкурентоспособността в сектора) – 3 %. 
 
Програмата MARIS управлява две мерки: мерки, свързани със структурите на риболова 
и преработването, финансирани от ФИОР, а впоследствие от ЕФР, и мерки, насочени 
към структурите за подпомагане на конкурентоспособността, финансирани от ЕФРР. 
 
По отношение на структурите на риболова и преработването MARIS включва, от една 
страна, дейности за създаване на инфраструктура или колективно оборудване, а от 
друга, действия по сертифициране на качеството, етикетиране, рационализиране на 
наименованията и стандартизация на продуктите. Адресати са сдружения, 
кооперативи, организации на производителите, публични и други частни организации, 
признати от управителния орган, включително местни корпорации, DOCAPESCA, групи 
лица на свободна практика или фирми. Включени са регионалните програми на 
регионите Север, Център, Алентежо и Алгарв. 
 
Целта на предвидените в програмата MARIS мерки, които засягат структурите за 
подкрепа на конкурентоспособността (ЕФРР), е насочена към подобряване на 
инфраструктурата на рибарските пристанища, включени в основната мрежа от 
рибарски пристанища, и към подобряване на условията за упражняване на дейността в 
малки населени места, зависими от риболова. Адресати са Морският пристанищен 
институт, институти и пристанищни администрации, DOCAPESCA, други публични 
институции и Институтът за опазване на природата. Включени са регионалните 
програми на регионите Север, Център, Лисабон и Вале ду Тежо, Алентежо и Алгарв.  
 
Правилниците за функциониране на системата SIPESCA за подкрепа на рибарството 
през периода 2002–2006 г. са приети въз основа на Наредба 42/2002 от 30 юли 2002 г. 
 
Целта на SIPESCA е да подпомогне крайбрежния риболов чрез:  

 Обновяване и модернизиране на малките риболовни кораби с цел подобряване 
на сигурността и условията на труд, както и на обработката и съхраняването на 
уловената риба на борда. 

 Повишаване на конкурентоспособността, без да се увеличава риболовното 
усилие; инвестиране в качеството и насърчаване на използването на 
селективни и щадящи околната среда риболовни съоръжения. 

 Подобряване на организацията и капацитета на дребномащабния крайбрежен 
риболов и решаване на специфичните проблеми на зависимите от риболова 
общности.  

 



Риболовът в Португалия 
 

 

 41

За периода 2005–2015 г. са приети национална стратегия за насърчаване на 
устойчивото развитие (ENDS) и планове за нейното въвеждане (PIENDS). Целта на 
предвидените в стратегията инициативи е постигането на бърз растеж чрез засилване 
на социалното сближаване и подобряване опазването на околната среда.  
 
За периода 2007–2013 г. структурните дейности са канализирани чрез Оперативна 
програма „Рибарство“ (PROMAR), която има четири приоритетни оси: 

1. Приспособяване на риболовното усилие. 
2. Инвестиции в производството на аквакултури, преработка и търговия на рибни 

продукти и продукти от аквакултури. 
3. Мерки от общ интерес. 
4. Устойчиво развитие на рибарските райони. 
5. Техническа помощ. 

 
Според предвижданията 55 % от бюджета ще бъде предназначен за ос 1 – 
приспособяване на риболовното усилие, 30 % - за мерки от общ интерес, и 15 % - за 
инвестиции по ос 2. Към 31 октомври 2010 г. степента на изпълнение е била доста 
ниска, достигайки едва 18 %. По принцип се е предвиждало 14 % национално 
финансиране, чието осигуряване може да зависи от развитието на икономическото 
положение. 
 

7.2. Мерки за управление 

Риболовното усилие се контролира чрез система за издаване на разрешителни. От 
друга страна, във водите на Португалия се прилагат четири вида технически мерки: 
минимален размер или тегло на уловената риба, минимална големина на отвора на 
мрежата, максимален процент на съпътстващия улов и минимален процент на уловa на 
видовете – обект на съответния риболов, наред с ограниченията за риболова в 
определени зони и сезони, както и за използването на определени риболовни 
съоръжения. 
 
Осъществяването на риболовни дейности и производството на аквакултури са уредени 
в Законодателно постановление № 278/87, изменено със Законодателно 
постановление № 383/98 от 27 ноември. 
 
Националните мерки за опазване на ресурсите са разписани в Постановление № 
43/87, изменено с Постановление № 7/2000 от 30 май. В тях са определени 
риболовните способи и техники, като се предвиждат максимални размери и условия за 
използване на различните риболовни съоръжения. Използването на гъргър се 
разрешава само на дълбочина над 20 м. на най-малко една миля от брега, като се 
определят условията за използване на светлинни устройства за привличане на рибата. 
Използването на хрилни мрежи на повече от ¼ миля от брега и на по-малко от 3 мили 
от брега е разрешено само за плавателни съдове с бруто тонаж до 5 т. Тези 
съоръжения не могат да бъдат използвани за периоди по-дълги от 24 ч. Освен това се 
забранява уловът на ракообразни с хрилни мрежи и използването на плаващи тройни 
мрежи. Драги могат да се използват само на дълбочина над 4 м при отлив и 8 м при 
прилив. Уредбата за използването на драги е различна на север и на юг от паралел 
Pedrógão. На север максималната мощност на плавателните съдове е 110 kW, а на юг – 
75 kW. Определят се и характеристиките за класифициране на плавателните съдове по 
категории: местни, крайбрежни или океански. В зависимост от тази класификация се 
определят зоните за риболов, достъпни за плавателните съдове. 
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Министерска наредба (Portaria) № 1102-D/2000 и последвалите изменения уреждат 
използването на риболовни капани. Уредбата относно използването на хрилни мрежи е 
доразвита с Министерска наредба № 1102-H/2000; използването на тралове – с 
Министерска наредба № 1102-E/2000; на грибове – с Министерска наредба № 1102-
F/2000; на гъргъри – с Министерска наредба № 1102-G/2000; риболова с въдици и 
куки – с Министерска наредба № 1102-F/2000. 

7.2.1. Разрешителен режим 

Разрешителният режим предвижда издаването на предварително разрешение за 
закупуване, строителство или извършване на промени в кораб. Използването на 
определени риболовни способи също подлежи на предварително годишно 
разрешително. 

7.2.2. Ограничения във времето и пространството 

Използването на гъргъри е уредено с Министерска наредба (Portaria) № 1102-G/2000, 
изменена с Министерска наредба № 346/2002. Разрешава се използването на гъргъри 
за улов на следните малки пелагични видове: сардина от вида Sardina pilchardus, 
испанска скумрия (Scomber japonicus), скумрия от вида Scomber scombrus, бопс (Boops 
boops), хамсия (Engraulis encrasicholus) и сафрид (Trachurus spp.), като се допуска 
съпътстващ улов до 20 %. Забранено е използването на мрежи с големина на отвора 
до 16 мм. Гъргърите са забранени на по-малко от ¼ миля от брега или на по-малко от 
една миля за дълбочина до 20 м, но в Мадейра може да се използват само на 
дълбочина над 50 м. 
 
Министерска наредба (Portaria) № 543-B/2001 определя специфични мерки за улова, 
съхраняването на борда, разтоварването на брега и търговията на сардина. Чрез тази 
наредба се забранява риболова на сардина в събота и неделя. За 2001 г. риболовът е 
бил ограничен на 180 дни и са били определени максимални лимити за разтоварване 
на брега за всеки плавателен съд или съответно - за организациите на 
производителите. Тези ограничения обаче са били продължени до 2002 г. 
 
От 15 февруари до 15 април 2002 г. съгласно Министерска наредба (Portaria) № 123-
B/2002 се забранява използването на гъргър и улова на сардина на север от паралел 
39° 55' 4". Наредбата дава също така възможност за отпускане на финансова помощ на 
плавателни съдове, засегнати от споменатите по-горе ограничения. 
 
С цел да се защитят зоните за възпроизводство и растеж на дънните видове, по-
специално на мерлузата, с Министерска наредба (Portaria) № 296/94 е въведена 
забрана за практикуване на дънно тралиране в две зони, а на хрилните мрежи – в 
други две зони през месеците януари, февруари и декември. С Министерска наредба 
№ 698-A/96 обаче прилагането на тази забрана е отменено в една зона за дънното 
тралиране и в друга за хрилните мрежи до приемането на регламент на Общността, 
приложим за всички кораби на Общността. 
 
С цел да се защитят възрастните екземпляри на мерлузата и да се решат проблемите, 
свързани с конкуренцията между дънните парагади и хрилните мрежи, с Министерска 
наредба № 213/2001 се забранява използването на дънни хрилни мрежи в зона 
Beirinha (Алгарв). 
 
Министерска наредба (Portaria) № 43/2006 въвежда мерките за управление на 
риболова на ракообразни. В изключителната икономическа зона на континенталната 
част се забранява улова между 1 и 31 януари. От друга страна, плавателни съдове, 
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лицензирани да използват мрежи с големина на отвора между 55 и 59 мм, не могат да 
получават разрешителни за използване на други риболовни уреди. 
 
Няколко министерски наредби регулират улова на двучерупчести мекотели като цяло, 
и в частност улова с „ganchorra“: Министерска наредба № 486/99 за северната зона, 
Министерска наредба № 99/2000, № 44/2001, № 543-C/2001 и № 688/2005. 
 
Министерска наредба (Portaria) № 1063/2004 определя условията за получаване на 
разрешително за риболов на дълбоководни видове. За регистрираните на континента 
плавателни съдове може да се издават разрешителни за бруто тонаж до 20 390 т и 
обща мощност 31 250 kW. Максималният брой разрешителни за крайбрежния флот е 
50, въпреки че тази цифра би могла да се преразгледа. В зависимост от извършения в 
миналото улов плавателните съдове могат да ловят тези видове в продължение на 
шест месеца или цяла година, или да подлежат на ограничения по отношение на 
разтоварваните на брега количества. Количества над 100 кг. могат да бъдат 
разтоварвани в пристанищата Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, Nazaré, 
Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão и Vila Real de Santo António. 

7.2.3. Селективни риболовни съоръжения и минимални размери 

Дънното тралиране е забранено на по-малко от 6 мили от брега, като има 
спецификации за големината на отвора на мрежата. 
 
По отношение на тройните и хрилните мрежи е забранено използването на плаващи 
хрилни мрежи. Освен това се определя минимално разстояние от брега за ползването 
им, както и техния максимален размер, минималното разстояние между мрежите и 
максималното време на потапяне. 
 
Големината на отвора на мрежите гъргър е ограничена. Той се регулира в зависимост 
от тонажа. От друга страна е регулирана минималната дълбочина за използването на 
този вид риболовен уред. 
 
При риболова, осъществяван с драги, са установени, наред с другото, ограничения за 
размера на мрежите, големината на отвора, зоните за риболов или броя драги, с които 
може да е оборудван един кораб.  
 
Разпоредбите за кошовете включват ограничения по отношение на техния брой и 
размер и големината на отворите в материала, от който са изработени. При парагадите 
има ограничения по отношение на максималната им дължина, максималния брой куки 
и минималното разстояние между тях. 
 
В южната и югозападната част на Португалия корабите, предназначени за улов на 
лангустина, трябва да използват мрежи с големина на отвора над 70 мм, въпреки че 
изглежда се използва и отвор 55 мм, разрешен за улов на скариди. 
 
Министерска наредба (Portaria) № 27/2001, изменена с Министерска наредба № 
402/2002 и Министерска наредба 1266/2004, установява минимални размери за 43 
вида риби, 11 вида ракообразни и 22 вида мекотели. Повечето минимални размери 
съответстват на предвидените в Регламент (EО) № 850/98. В наредбата обаче се 
установяват минимални размери, които се различават или не фигурират в Регламент 
(EО) № 850/98. Например, определени са минимални размери за 27 вида риби, 8 вида 
ракообразни и 10 вида мекотели, за които няма предвидени ограничения в регламента 
на Общността.  
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От деветдесетте години уловът във водите на Азорските острови е намалял значително 
и вследствие на това през 1998 г. правителството въведе редица мерки с цел 
предотвратяване на свръхексплоатацията. Тези мерки се основават на система за 
издаване на разрешителни, с установени в тях минимални размери на екземплярите и 
с ограничения във времето и пространството за определени видове риболовни кораби 
и съоръжения. 

7.2.4. Индивидуални квоти 

Квотите могат да се предоставят на кораби или група кораби. Такъв е случаят с 
риболова с ограждащи мрежи, където лимитите за улова на сардина са разпределени 
между организациите на производителите. Индивидуалните квоти за всеки кораб също 
могат да бъдат преотстъпвани в рамките на флота на един и същ корабособственик, с 
цел постигане на гъвкаво управление и максимално използване на квотите. 
 
Португалия получава 2 % от общото количество квоти в Европейския съюз. Делът на 
Португалия в общото количество квоти за пелагични видове прогресивно намалява. 
Квотите за пелагични видове (основно сафрид и путасу) съставляват 73 % от 
отпуснатите на Португалия квоти. Отпуснатите на Португалия квоти за пелагични 
видове съставляват 2,2 % от общото количество квоти за пелагични видове в 
Европейския съюз. При някои видове обаче като хамсия, сафрид или риба меч, делът 
на Португалия е много по-голям.  
 
 Дънните видове обхващат 27 % от отпуснатите на Португалия квоти. Три вида – 
златна червена риба, треска и скариди Пенеус (Penaeus) – съставляват 74 % от 
квотите за дънни видове в Португалия. Само златната червена риба съставлява 44 %. 
Понастоящем предоставените на Португалия квоти за дънни видове едва надхвърлят 
1 % от общото количество квоти за дънни видове в Европейския съюз. При някои 
видове обаче като златна червена риба, черен палтус или скат делът на Португалия е 
много по-голям. Използването на квоти е неравномерно. През 2009 г. то е било голямо 
за видовете морски дявол, Nematistius Pectoralis, мерлуза, черен палтус, пикша, треска 
или големоока михалца, но много малко за видовете хамсия, сребриста сайда, 
атлантически големоглав и късопера мако. 

7.2.5. Любителски риболов 

От 1963 г. любителският риболов е регулиран най-общо с Постановление № 45 116. 
По-късно, през 2000 г. Законодателно постановление № 246/2000, изменено със 
Законодателно постановление № 112/2005, въвежда изискване за разрешително и 
ограничава повърхностния риболов до използването на не повече от 3 въдици, а 
подводния риболов – до риболов с шнорхел и маска, с харпуни без пневматично или 
химическо задвижване. Освен това определя условията за достъп до ресурсите, 
използваните риболовни уреди, ограниченията и забраните за улов на уязвими видове, 
защитените зони и процедурите за получаване на разрешително. 

7.2.6. Други мерки 

От 1998 г. са приети други мерки за управление като включване в мрежата Натура 
2000. В португалски води са определени 61 специални защитени зони. От тях 35 са в 
континенталната част, 15 - на Азорските острови и 11 - в Мадейра. 
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8. Пристанища 
 
Предвид малките размери на повечето кораби от португалския флот съществуват 
множество места за разтоварване по протежението на брега. От административна 
гледна точка португалският риболовен флот се разпределя в 46 пристанища, от които 
32 се намират в континенталната част, 12 – на Азорските острови и 2 - в Мадейра. 
 
В регион Център са съсредоточени пристанищата, които приютяват най-голям брой 
кораби (24 % от общия брой) и корабите с най-големи размери (39 % от общия тонаж 
и 24 % от общата мощност). От петте пристанища в регион Център (Фигейра да Фоз, 
Авейро, Назаре, Пениче и Сао Мариньо ду Порто), двете най-големи са Авейро и 
Пениче, които приютяват 83 % от корабите в региона, представляващи 94 % от тонажа 
и 83 % от мощността. В пристанище Авейро е съсредоточен най-голям брой кораби с 
големи размери, в частност, дънни траулери. 
 
Таблица 5: Регионално разпределение на рибарските пристанища. Декември 

2010 г. 

 
Брой 

пристанища 
% 

пристанища 
Кораби/ 

пристанище 
Бруто тонаж/ 
пристанище 

kW/ 
пристанище 

АЗОРИ 12 26 % 71 880 4.588 
АЛЕНТЕЖО 1 2 % 219 2.332 11.878 
АЛГАРВ 10 22 % 185 1.315 7.125 
ЦЕНТЪР 5 11 % 401 8.036 17.936 
ЛИСАБОН 8 17 % 210 1.249 5.973 
МАДЕЙРА 2 4 % 225 1.992 8.168 
СЕВЕР 8 17 % 182 2.697 10.122 
ОБЩО 46 100 % 185 2.212 8.108 

Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
В осемте пристанища от регион Лисабон са регистрирани 20 % от корабите, с 10 % от 
тонажа и 13 % от мощта. Двете най-големи пристанища са Сезимбра и Сетубал, а с по-
малък брой кораби – Лисабон и Трафария. Тези четири пристанища обслужват 86 % от 
общия брой кораби в региона, 94 % от тонажа и 86 % от мощността. Най-големите 
кораби са съсредоточени в Лисабон – пристанище, в което имат своя база само 6 % от 
корабите, но което представлява 34 % от тонажа и 13 % от мощността. Сред тези 
кораби фигурират 7 големи дънни траулера. 
 
Пристанищата в Алгарв са база за 22 % от португалския риболовен флот (13 % от 
общия тонаж и 19 % от общата мощност). От десетте пристанища в Алгарв трите най-
големи (Портимао, Оляо и Вила Реал де Санто Антонио) приютяват 37 % от корабите в 
региона, представляващи 58 % от тонажа и 61 % от мощността. Тавира и Лагос са 
също база за голям брой кораби, но с по-малки размери. 
 
17 % от португалския риболовен флот (21 % от общия тонаж и 22 % от общата 
мощност) ловят риба от пристанища в регион Север. От осемте пристанища в този 
регион четири се намират в близост до устието на р. Дуеро. В зависимост от 
географското положение четири пристанища (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde и 
Póvoa do Varzim) приютяват 40 % от корабите в региона, съставляващи 91 % от 
тонажа и 78 % от мощността. Освен това има две пристанища (Caminha и Douro), в 
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които са базирани 51 % от корабите в този регион, въпреки че става дума за 
дребномащабни кораби. 
 
В пристанищата на Азорските острови са базирани 10 % от португалския риболовен 
флот, което представлява 10 % от тонажа и 15 % от мощността. От дванадесетте 
пристанища на Азорските острови трите най-големи (Ponta Delgada, Horta, Angra do 
Heroísmo) приютяват 54 % от корабите в региона, съставляващи 85 % от тонажа и 
71 % от мощността, като най-голямото пристанище е Ponta Delgada, следвано от Орта. 
 
В Алентежо има едно-единствено пристанище – Sines. Там са базирани 3 % от 
корабите на португалския риболовен флот 
 
От гледна точка на разтоварените на брега количества риба, основните пристанища са 
Matosinhos, Peniche и Olhão. На всички тези пристанища има тържища за риба, които 
на континента се управляват от DOCAPESCA. 
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9. Използване на продукцията 

9.1. Консумация 

Португалия е най-големият консуматор на риба в Европейския съюз. Консумацията на 
глава от населението е над 76 кг. Рибните продукти представляват 14 % от разходите 
на потребителите за хранителни стоки и осигуряват 23 % от консумираните протеини 
от животински произход. 
 
На практика цялото производство е предназначено за консумация от хората. По-малко 
от 1 % от производството се използва за производство на рибено масло и брашно. 
Въпреки че потреблението постепенно се разнообразява, Португалия продължава да 
бъде най-големият консуматор в света на изсушена осолена треска, като консумацията 
й представлява над една трета от общата консумация.  
 
Над половината от португалското производство (60 %) се консумира в прясно или 
охладено състояние, 14 % – под формата на замразени продукти (основно морски 
костур, палтус и калмар). Потреблението на консервирана риба (главно сардина, тон и 
сафрид) представлява 26 % от улова. 
 
Пазарът на изсушена осолена треска постепенно се насочва към големите търговски 
площи. Счита се че те могат да поемат близо 80 % от продаваните количества, докато 
останалите 20 % се търгуват в традиционните търговски обекти. 
 
Появата отскоро на нови продукти като осолена треска на парчета или замразена 
обезсолена треска са алтернативни начини за разнообразяване на традиционната 
консумация на треска. 
 

9.2. Преработка 

Двата традиционни сегмента на португалската преработвателна промишленост винаги 
са били осолените и консервираните продукти, към които по-късно се прибавят 
замразените, а впоследствие с много по-малка значимост – други видове обработка 
(пушени и варени). 
 
В континенталната част на страната има 193 преработвателни предприятия, 13 на 
Азорските острови и 5 в Мадейра. Над половината от предприятията на континента са 
за производство на дълбоко замразени продукти, една четвърт - на треска, и малко 
повече от 10 % – на консерви. Най-общо преработвателните предприятия са 
съсредоточени в северните и централните райони на Португалия. Почти половината от 
консервните предприятия са в регион Север, в регион Лисабон са съсредоточени 
предприятията за замразени продукти, а почти 70 % от предприятията за преработка 
на треска се намират в регион Център. 
 
По-голямата част от португалската преработвателна промишленост за рибни продукти 
се състои от малки и средни предприятия, използващи главно женска работна ръка. 
Производството на консерви, основно сардина, тон и испанска скумрия, поглъща 40 % 
от работната ръка и представлява 30 % от обема на преработените продукти и 25 % от 
тяхната стойност.  
 
Риболовът и консумацията на треска са тясно свързани с историята на Португалия. 
Още през XIV в. Португалия е сключила споразумение с Англия за улов на треска. 
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Риболовът в далечни зони е изисквал използването на техники за съхраняване на 
улова, за да издържи на големите разстояния, без използването на студ. Технологията 
на изсушаването постепенно се е развивала, преминавайки от екстензивни методи, 
основани на излагането на слънце, към изкуствено изсушаване. 
 
През последното десетилетие в подсектора на осолените и изсушените продукти са 
направени големи инвестиции и е осъществена технологична модернизация, с 
подобряване на здравно-хигиенните норми. Макар и свързан със съществено 
повишаване на конкурентоспособността, този процес е довел до изчезването на някои 
традиционни методи на производство.  
 
Изсушените и осолените продукти представляват 24 % от обема на производството. 
Подсекторът, свързан с обработката на треска, е силно зависим от наличността на 
суровини и от вноса. Представлява 26 % от обема на преработените продукти, 55 % от 
тяхната стойност и поема 22 % от работната ръка. Понастоящем има 44 лицензирани 
предприятия, в които са заети близо 1 500 лица, от които 70 % са жени. Високият 
обем на производството се дължи на високата консумация на треска, съставляваща 
близо една трета от консумацията в Португалия, включително пресни продукти.  
 
В производството на консервни и изсушени продукти се наблюдава тенденция към 
намаляване. По-специално спадът на улова е засегнал силно производството на 
консерви от сардина. На свой ред производството на осолени и изсушени продукти 
зависят основно от един вид – треска. През 90-те години вносът на треска се е 
увеличил значително, за да компенсира спада в разтоварваните от португалския флот 
количества риба. Така, производството зависи почти изцяло от внесените суровини, 
най-вече от Норвегия, и всяко колебание в доставките оказва силно въздействие върху 
предприятията от сектора.  
 
Двете световни войни водят до увеличаване на консумацията на рибни консерви. След 
края на Втората световна война се наблюдава колеблив ръст до средата на 60-те 
години, като производството постига исторически връх през 1964 г. с 85 633 т. След 
това консервната промишленост влиза в регресия, стабилизирайки се през 70-те 
години, макар и с проява на силни колебания. 
 
Производството на консервната промишленост се основава почти изключително на три 
пелагични вида (сардина, тон и обикновена или испанска скумрия). Консервите 
представляват 24 % от обема на производството и на продажбите на 
преработвателната промишленост на рибни продукти, но само 22 % от нейния оборот. 
От него, 39 % съответства на различните видове обработка на сардина, 33 % – на 
риба тон, и 9 % – на скумрия. 
 
Що се отнася до обема, повече от половината от консервите използват за суровина 
сардина, една трета част – риба тон, докато процентът на скумрията е по-нисък. Малко 
над 60 % от консервите от тон се произвеждат в регион Лисабон и на Азорските 
острови. Производството на консерви от скумрия е съсредоточено в северните райони 
на континенталната част на страната, 52 % в регион Север и 25 % в регион Център, а 
на консерви от сардина – в регион Север (40 %) и в регион Лисабон (45 %). През 
последните години една част от производството на консерви от скумрия се е 
прехвърлило от Франция в Португалия. 
 
От деветдесетте години сардината е основният продукт, предназначен за износ, докато 
рибата тон се пласира главно на вътрешния пазар. Традиционно износът е основно 
направление за консервите от сардина, които представляват две трети от 
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производството. През 2002 г. тази тенденция се прекъсва, тъй като за първи път 
вътрешната консумация превишава износа. 
 
Сегментът на полуконсервираните продукти традиционно използва като суровина 
аншоа, а понастоящем се забелязва тенденция към използване и на сардина. 
Консервната промишленост осигурява близо 3 000 преки работни места, които в по-
голямата си част са заети от жени. 
 
Консервната промишленост играе много важна роля в икономиката на Азорските 
острови, тъй като е най-големият източник на заетост в частния сектор. Консервите от 
риба тон представляват между 40 и 60 % от износа на региона, като се изнасят главно 
за италианския пазар. AICPA3 е заявила и получила защитено географско 
наименование за „Conserva de Atum dos Açores“, основавайки се на използването като 
изключителна суровина на прясна ръчно уловена риба. Това защитено географско 
наименование се управлява от AICPA. 
 
Производството на дълбоко замразени продукти, което също се намира в силна 
зависимост от вноса, е най-динамичният и гъвкав сегмент от португалската 
преработвателна промишленост, притежаващ най-голям потенциал за развитие. В 
производството на замразени продукти е заета една трета от работната ръка в 
промишлеността, като броят на работните места достига близо 2 500.  
 
Замразените продукти представляват 51 % от производствения обем на 
преработвателната промишленост за рибни продукти. Вносът на Португалия на 
замразена риба тон е главно от Гана и вече се намира в силна регресия вследствие от 
ръста на снабдяването в Испания, чийто внос бележи голямо увеличение. От друга 
страна има ръст на вноса на филе от риба тон (главно от Еквадор), предназначено за 
консервната промишленост. 
 
Само 16 предприятия се занимават с производство на други продукти, като използват 
по-малко от 200 души. В този сегмент основната дейност е производството на пушени 
продукти, по-специално от риба меч, или на варени продукти. 
 

9.3. Търговия 

Увеличеното концентриране на търсенето в големите търговски площи упражнява 
силен натиск за намаляване на търговските маржове още от улова. От друга страна 
постепенният спад в улова и високото равнище на потребление водят до непрекъснато 
увеличаване на вноса. В условията на разпокъсано местно предлагане увеличеното 
търсене на вносни продукти е открило път за навлизането на испански предприятия, 
които понастоящем разполагат със значима и нарастваща пазарна квота. 
 
DOCAPESCA, PORTOS E LOTAS, SA е държавно дружество, което управлява 
пристанищни инфраструктури и тържища за първа продажба на риба. Има общо 
двадесет тържища, като осемте в Алгарв са групирани в две структури: Сотавенто (Vila 
Real de Santo António, Tavira, Santa Luzia, Olhão и Quarteira) и Барловенто 
(Baleeira/Sagres, Lagos и Portimão). Има също 36 места за продажба. 
 
 
 
 
                                          
3 Вж 12. Организация на сектора 
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Източник: DOCAPESCA 

 
Само тържищата в Лисабон и Matosinhos са разполагали с хладилни складове, но 
тържището в Лисабон е преустановило дейността си през 2004 г., като е запазило 
хладилните съоръжения и фабриката за лед. В Matosinhos освен това съществува пазар 
за втора продажба. Затварянето на тържището в Лисабон е довело до увеличаване на 
продажбите на най-близките тържища (Cascais, Sesimbra и Setúbal). Този ефект е бил 
твърде конюнктурен на тържището в Cascais. В Лисабон е съществувал пазар за втора 
продажба в Pedrouços, но след множество перипетии, свързани с проблеми от най-
различно естество, функциите му са били прехвърлени към MARL (Mercado Abastecedor 
da Região de Lisboa). Някои от предприятията към DOCAPESCA LISBOA DE PEDROUÇOS 
не са имали икономическия или финансовия капацитет, за да посрещнат разходите по 
прехвърлянето им към MARL. Въпреки че здравно-хигиенните условия са значително 
по-добри, отдалечеността от столицата (близо 50 км.) затруднява значително 
продажбите на дребно в по-малките магазини. 
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Диаграма 13: Разпределение на продадените количества на тържищата на 
DOCAPESCA. 2009 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни от Регистъра на риболовния флот на 
Общността. 

 
На три тържища (Matosinhos, Sesimbra и Peniche) са концентрирани 45 % от 
продавания обем в мрежата на DOCAPESCA. Matosinhos е главното тържище в регион 
Север, а Peniche и Sesimbra имат преобладаваща роля в централните региони. Важни 
са също така Olhão в Алгарв и Figueira da Foz в регион Център. Малко по-малко 
значение имат Aveiro в регион Център, Sines в Алентежо и Portimão в Алгарв. Осемте 
по-малки тържища, включени в категорията „Други“ в графиката, са Nazaré, Setúbal, 
Lagos, Vila Real de Ssanto António, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Tavira и Cascais. 
 
Недостатъчният брой хладилни складове като цяло оказва натиск върху темпа на 
продажбите. Поради концентрирането на основния улов в малък брой видове и 
обстоятелството че тези видове са предназначени в по-голямата си част за 
преработвателната промишленост, тази промишленост се превръща в референтен 
оператор на тържищата. 
 
С прилагането на автономен режим на Азорските острови функциите се прехвърлят от 
Serviço de Lotas e Vendagem. През 1981 е създадена служба Serviço Açoriano de Lotas, 
E.P.- LOTAÇOR, която поема служителите на Serviço Regional de Lotas e Vendagens, 
разполагаща с 52 тържища. От тях най-добре оборудвани са тези в Ponta Delgada, 
Rabo de Peixe, São Mateus da Calheta и Praia da Vitória. През 2005 г. LOTAÇOR се 
превръща в акционерно дружество, като променя името си на LOTAÇOR-Serviço de 
Lotas dos Açores, S.A. В рамките на LOTAÇOR е създадено държавното предприятие 
„Espada Pescas“ за износ на продукти от високата гама. 
 
Най-важното предприятие за износ на пресни и охладени продукти е MIRADOURO 
FRIOPESCA, но то представлява малко повече от 5 % от продажбите. На свой ред, 
продажбата на замразени продукти е много концентрирана. Само три предприятия - 
PESCANOVA, PERMIRA и NEOPESCA почти успяват да задоволят половината от 
търсенето. Концентрацията е малко по-малка при консервите, където най-значимите 
предприятия са COFACO, FIALHO и RAMIREZ. 
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10. Външна търговия 
 
Португалия страда от структурен дефицит във външната търговия с рибни продукти, 
тъй като производството не задоволява вътрешното търсене. Дисбалансът произтича от 
значителното търсене и намаления улов. 
 
Диаграма 14: Външна търговия на Португалия в областта на рибните продукти 
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 Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни на EUROSTAT 
 
Дефицитът във външната търговия с рибни продукти прогресивно се увеличава поради 
спадналото вътрешно производство, намаления в следствие на това износ и по-
големия ръст на вноса. 
 
Португалският внос на морски продукти възлиза на 400 000 т. Почти половината от 
стойността на вноса съответства на прясна, охладена или дълбоко замразена риба, 
една четвърт част – на пушена, изсушена или осолена риба (най-вече треска), почти 
друга четвърт част са ракообразни и мекотели, а консервите имат по-малко значение. 
 
Традиционно основните доставчици на риба на португалския пазар са били Мароко и 
Мавритания, където сардината има важна роля. Важен доставчик е Испания, а от 
Гърция пристигат значителни количества ципура и лаврак с аквакултурен произход. 
Вносът от Норвегия се състои основно в риба треска, а през последните години се 
увеличава вносът от Азия. 
 
Рибата треска е основният внасян продукт в Португалия и в по-голямата си част е 
предназначен за преработвателната промишленост. От 2000 г. за неопределен период 
от време и без количествени ограничения прясната, охладената и замразената треска 
за преработвателната промишленост се е ползвала от намалена митническа ставка от 
3 %. През периода 2001–2003 г. е била определена годишна квота от 10 000 т с 
нулева ставка за осолената несушена треска, предназначена за преработвателната 
промишленост.  
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След приемането на Регламент (ЕО) 1771/2003 от 7 октомври 2003 г. за въвеждане и 
управление на автономни тарифни квоти за Общността за някои рибни продукти, е 
била въведена квота от 50 000 т с нулева тарифна ставка за охладена или замразена 
риба треска, предназначена за преработка. 
 
През последните години износът се увеличава и от 2007 г. надвишава 100 000 т. 40 % 
от стойността на износа съответства на пресни, охладени или дълбоко замразени риби, 
25 % - на консерви, 23 % - на ракообразни и мекотели, и 11 % - на пушени, сушени 
или осолени риби. 
 
Диаграма 15: Дял на вътрешнообщностната търговия (EU 27) във външната 
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Източник: Собствена графика, изготвена въз основа на данни на EUROSTAT 

 
През последните десет години износът от Португалия почти се е удвоил, като 
вътрешнообщностният износ се увеличава по-бързо от извънобщностния. Докато 
вътрешнообщностният внос е спаднал, извънобщностият внос е нараснал значително. 
Износът на пресни, охладени и замразени продукти е насочен главно към Испания, 
докато Бразилия е предпочитана дестинация за осолени продукти, а Франция – за 
храни на основата на риба. 
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11. Изследователска дейност 
 
Националният институт за аграрни изследвания и риболов (Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas, INIAP) е резултат от сливането на Националния 
институт за аграрни изследвания (Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIA) с 
Института за изследвания на риболова и морето (Instituto de Investigação das Pescas e 
do Mar, IPIMAR), по силата на Закон № 16-A/2002 от 31 май и Устройствения закон за 
Министерството на земеделието, развитие на селските райони и рибарството, приет 
със Законодателно постановление № 246/2002 от 8 ноември. 
 
INIAP е компетентен „да осъществява необходимите изследователски, 
експериментални и демонстрационни дейности за подпомагане на секторите 
земеделие, животновъдство и горско стопанство, включително и най-вече насочените 
към подобряване на производството и защитата на растителното и животинското 
генетично наследство, да развива научните и технологичните основи в подкрепа на 
риболовната политика чрез проучвания за оценка на рибните ресурси и да оказва 
научно-техническа помощ на сектора рибарство и свързаните с него дейности“. 
 
В качеството си на държавна лаборатория INIAP е орган, подлежащ на съвместен 
надзор от страна на Министерството на земеделието, развитието на селските райони и 
рибарството, и на Министерството на науката, технологиите и висшето образование. 
 
INIAP развива дейността си чрез две структури: земеделие (INIA) и рибарство 
(IPIMAR). 
 
IPIMAR трябва да развива научните и технологичните основи в подкрепа на 
риболовната политика чрез проучвания за оценка на наличните рибни ресурси, и да 
оказва научно-техническа помощ на сектора рибарство и свързаните с него дейности. 
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12. Организация на сектора 
 
Понастоящем в Португалия има 16 признати организации на производители. Пет от тях 
са в регион Център, три в регион Лисабон, две в Алгарв, три в регион Север, две на 
Азорските острови и една в Мадейра. Повечето организации на производителите (7) са 
признати през 1986, две през 1988, други две през 1990, една през 1993, друга през 
1994, две през 2000 и още две през 2008. Оттогава не е признавана друга организация 
на производители. 
 
На 9 март 2006 г. е оттеглено признаването на BIVALPESCA (Сетубал) заради 
неспазване на изискванията на Общността, установени в Регламент (EО) № 104/2000 
на Съвета, и Регламент (EО) № 2318/2001. BIVALPESCA е била призната като 
организация на производители през септември 1994 г., а на 24 юли 2008 г. е призната 
BIVALMAR (Pesca de Bivalves, CRL) на адреса на BIVALPESCA. 
 
Организациите на производителите на ограждащи мрежи са обединени в ANOPCERCO 
(Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco). ANOPCERCO и 
DOCAPESCA сътрудничат на Генералната дирекция за рибарство и аквакултури (DGPA) 
в контрола на мерките за регулиране на риболова на сардина. 
 
Освен кооперативи, има осем сдружения на производители на аквакултури: Associação 
de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de Piscicultores da Ria de Aveiro 
(Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas (Лисабон), Associação de 
Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores (Оляо), 
Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), VIVMAR-Associação de 
Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de Produtores de Produtos do 
Mar (Odiáxere). 
 
Асоциацията на индустриалците производители на риба треска (Associação dos 
Industriais do Bacalhau, AIB) има за главна цел насърчаването и развитието на 
промишлената дейност в сектора за производство на риба треска, и защитата и 
насърчаването на бизнес интересите на сектора. AIB е основана през 1993 г. със 
седалище в Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Членовете на AIB представляват близо 75 % от 
предприятията в сектора. 
 
Националната асоциация на индустриалците производители на рибни 
консерви (Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, ANICP) е 
създадена през 1977 г. със седалище в Matosinhos. На Азорските острови Асоциацията 
на индустриалците производители на рибни консерви в Акорес (Associação dos 
Industriais de Conservas de Peixe dos Açores, AICPA), е учредена през 1984 г. със 
седалище в Ponta Delgada. 
 
Свободната асоциация на индустриалците производители на охладени и 
замразени продукти (Associação Livre dos Industriais pelo Frio, ALIF) обединява близо 
петдесет предприятия, макар и не всички да обработват рибни продукти. 
 
Асоциацията на търговците на риба (Associação dos Comerciantes de Pescado, 
ACOPE) е създадена през януари 1976 г. и обединява търговци на риба. 



 



 




