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Seleção de espécies

No âmbito deste descritor, foram consideradas entre 84 a 91 espécies exploradas pela frota
pesqueira registada na Região Autónoma da Madeira nas áreas de avaliação acima defini das, cujos
desembarques foram efetuados nesta região no período 2008-2012. Destas, foram selecionadas as
10 espécies, correspondentes a uma percentagem acumulada de 97% do total do desembarque em
valor, com contribuição individual para o peso acumulado de descargas igual ou superior a 0,2%. As
espécies foram agrupadas em peixes ósseos e cartilagíneos (elasmobrânquios) e moluscos. (ver
Tabela IV.36).

Nome científic

o

Nome vulgar
Código
FAO

Ranking
Plano de
amostragem

Unidade
de gestãoValor Peso

Peixes ósseos
Aphanopus spp Peixe-espada preto BSF 1 1 X

CECAF
34.1.2

Thunnus obesus Atum patudo BET 2 2 X ICCAT

Katsuwonus pellamis Gaiado SKJ 3 3 X ICCAT

Trachurus picturatus Chicharro JAA 5 4 X
CECAF
34.1.2

Scomber colias Cavala MAS 6 5 X
CECAF
34.1.2

Thunnus alalunga Atum voador ALB 8 8 X ICCAT

Pagrus pagrus Pargo RPG 10 10 O
CECAF
34.1.2

Thunnus albacares Albacora YFT 12 9 X ICCAT

Peixes cartilagíneos (elasmobrânquios)
Centrophorus squamosus Xara-branca GUQ 7 6 X

CECAF
34.1.2

Moluscos (gastrópodes)
Patella spp Lapas (branca e preta) LPZ 4 7 O

CECAF
34.1.2

Tabela IV.36. Espécies comerciais que representaram, no período 2008-2012, uma percentagem acumulada de 97% do
desembarque em valor. Apresenta-se o ranking de cada espécie em valor e peso. Assinalam-se (X) as espécies incluídas
no PNRD-DCF e (O) as espécies que integram o projeto de investigação aplicada às pescas e aquicultura da DRP/DSIDP.
Indicam-se as unidades de gestão.

Refir

a

- se que, na seleção das espécies a avaliar na subdivisão do continente, a percentagem
acumulada utilizada foi de 90% (com contribuição individual para o peso acumulado de 4%).
Tradicionalmente, a pesca no arquipélago da Madeira é dominada por muito poucas espécies, com
uma desproporcionalidade marcante de biomassa descarregada em lota, relativamente a todas as
restantes e, consequentemente, de valor económico transacionado. Se fosse utilizado, na seleção
das espécies a avaliar, o valor numérico dos critérios da subdivisão continente, as espécies a avaliar
seriam apenas 4, representando apenas 4,6% do número médio de espécies desembarcadas no
período considerado (2008-2012). A adaptação desses valores permitiu ampliar para 10 as espécies a
avaliar, incrementando assim a representatividade relativa das avaliações que representam 11,5% do
número médio de espécies desembarcadas.
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Figura IV.53 Evolução dos indicadores de dimensão da frota ativa que exerceu métier na pesca de espécies de profundidade
no período 2008- Outubro 2012.

Pese a redução efetiva da capacidade de pesca da frota da Madeira nos últimos anos (Figura
IV.53.), período em que foi efetuado um plano de ajustamento do esforço de pesca, que reduziu a
capacidade da frota espadeira da região, as indicações observadas a partir de alterações, observadas
nos últimos anos, no padrão de pesca (por exemplo: a expansão das áreas de pesca frequentadas
pela frota e incremento do tempo de permanência dos palangres na água), bem como o decréscimo
acentuado de capturas (Figura IV.54) levam a supor que, possivelmente a redução efetiva da frota,
não terá sido sufici ent e para o nível de pesca do atingir o nível de F0.1 nesta subdivisão existindo a
possibilidade desta espécie não se encontrar em bom estado ambiental, ou vir a cair, a curto prazo,
nessa situação. É também possível que as pescarias desenvolvidas nas últimas décadas, no Atlântico
nordeste, capturando A. carbo, estejam a influe nci ar negativamente o recrutamento na área de pesca
ao largo da Madeira e Canárias.

As limitações associadas ao desconhecimento de aspetos fundamentais da dinâmica
populacional das espécies de peixe-
espada exploradas pela frota da
Madeira e impossibilidade prática
do programa de amostragem cobrir
separadamente as duas espécies em
lota, levaram a que optássemos por não
estimar os indicadores utilizados para
outros recursos no âmbito da DQEM,
para determinação do nível de pressão
de pesca e capacidade reprodutiva.

Figura IV.54 Evolução dos desembarques de
peixe-espada preto na R.A.M. (2002-2012)
(fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística).
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regime). O consumo destes moluscos é também parte integrante, e importante, do património
gastronómico regional.

No que respeita à importância direta da apanha de lapas, verifica mo s a existência atualmente de
nove embarcações licenciadas para a prática desta atividade. A produção deste segmento ultrapassou
em 2011 as 121 toneladas, num contexto de algum crescimento das capturas registadas nos últimos
anos.

O peso relativo da apanha de lapas na economia das pescas Madeirenses, por comparação com
os restantes recursos marinhos capturados pela frota regional representou 3% do volume total de
capturas e 4% do valor económico originado pela transação em lota.

Esta atividade, mesmo não sendo das mais importantes para a file i ra das pescas regionais, tem
ainda assim um signific

a

do soci oeconómi co não negl igenci ável .

Importância socioeconómica

Valor da produção

Em 2011 foram transacionadas, nas lotas da R.A.M., 4453 toneladas de pescado fresco e refrigerado,
a que correspondeu um valor de 10,8M€. Considerando-se o período de 2007 a 2011 registou-se a
evolução representada na Figura 6 em peso fresco de pescado e valor transacionado correspondente.

Figura IV.72. Evolução das descargas totais (ton) de pescado nas lotas da R.A.M. e correspondentes valores transacionados
(k€) (Fonte: INE).
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Os desembarques anuais reportados na Figura IV.72, correspondem ao desembarque de várias
dezenas de espécies marinhas, sobretudo peixes, nas 3 lotas (Funchal, Caniçal e Porto Santo) e 4
postos de receção de pescado (Câmara de Lobos, Madalena e Paul do Mar e Porto Moniz) atualmente
em funcionamento nas ilhas da Madeira e Porto Santo.

São seguidamente indicados o peso relativo das principais espécies descarregadas (Figura IV.73)
e respetivos valores transacionados em lota (Figura IV.74)

Figura IV.73. Principais espécies de pescado descarregadas na Região em 2011. Fonte Direção Regional de Pescas

Figura IV.74. Valor transacionado em lota das principais espécies de pescado descarregadas na Região em 2011. Fonte
Direção Regional de Pescas.
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Figura IV.53 Evolução dos indicadores de dimensão da frota ativa que exerceu métier na pesca de espécies de profundidade
no período 2008- Outubro 2012.

Pese a redução efetiva da capacidade de pesca da frota da Madeira nos últimos anos (Figura
IV.53.), período em que foi efetuado um plano de ajustamento do esforço de pesca, que reduziu a
capacidade da frota espadeira da região, as indicações observadas a partir de alterações, observadas
nos últimos anos, no padrão de pesca (por exemplo: a expansão das áreas de pesca frequentadas
pela frota e incremento do tempo de permanência dos palangres na água), bem como o decréscimo
acentuado de capturas (Figura IV.54) levam a supor que, possivelmente a redução efetiva da frota,
não terá sido sufici ent e para o nível de pesca do atingir o nível de F0.1 nesta subdivisão existindo a
possibilidade desta espécie não se encontrar em bom estado ambiental, ou vir a cair, a curto prazo,
nessa situação. É também possível que as pescarias desenvolvidas nas últimas décadas, no Atlântico
nordeste, capturando A. carbo, estejam a influe nci ar negativamente o recrutamento na área de pesca
ao largo da Madeira e Canárias.

As limitações associadas ao desconhecimento de aspetos fundamentais da dinâmica
populacional das espécies de peixe-
espada exploradas pela frota da
Madeira e impossibilidade prática
do programa de amostragem cobrir
separadamente as duas espécies em
lota, levaram a que optássemos por não
estimar os indicadores utilizados para
outros recursos no âmbito da DQEM,
para determinação do nível de pressão
de pesca e capacidade reprodutiva.

Figura IV.54 Evolução dos desembarques de
peixe-espada preto na R.A.M. (2002-2012)
(fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística).
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