
10:00 h APERTURA DA XORNADA

D. Ernesto Anido Varela. Alcalde de Sada
D. Fernando Campos Seijo. Concelleiro Medio Ambiente, Promoción

Económica e Turismo do concello de Sada

As zonas costeiras revélanse de vital relevancia para os territorios

que delimitan, pois adoitan exercer de elemento aglutinante da

poboación coa conseguinte dependencia das actividades

económicas nelas xeradas. Paralelamente, dita concentración

afecta en boa medida aos ecosistemas e hábitats presentes.

A situación exposta representa un reto para as administracións

responsables, que deben atopar a maneira de xestionar a zona

costeira sen renunciar a traballar a prol de ámbalas dúas metas;

o desenvolvemento económico e a protección dos recursos naturais.

A existencia de estruturas xeomorfolóxicas tan especiais como as

rías galegas, nas que conflúen e interactúan tanto servizos

ecosistémicos como presións de ambos medios acuáticos, converten

ao concello de Sada nunha magnífica oportunidade para o

emprego dunha ferramenta de desenvolvemento como a Xestión

Integrada de Zonas Costeiras.

A Xestión Integrada se ten identificado como o mecanismo

necesario para asegurar o desenvolvemento sostible das Zonas

Costeiras, un ámbito complexo tanto dende o punto de vista físico

como socioeconómico.

Dirixido a:

12:30 h Mesa redonda: A XESTIÓN INTEGRADA DO LITORAL
Modera: D. Jorge Blanco Ballón. Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo

Dna. Celia Besteiro. Estación de Bioloxía Mariña A Graña. Universidade de
Santiago de Compostela.

D. Federico López Viñas. Xerente GAC Golfo Ártabro

D. José Manuel Parada. Especialista en Xestión de Recuros Mariños de O

Canto da Balea – colaborador do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)

D. Carlos Gil Villar. Enxeñeiro Demarcación de Costas de Galicia.

10:15 h A XESTIÓN INTEGRADA NO CONCELLO DE SADA COMO
PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO

D. Jorge Blanco Ballón. Asociación Mariñas-Betanzos

11:00 h O PROXECTO CAMP LEVANTE DE ALMERÍA
Presenta: Dna. Luisa Celis Sanmiguel. Técnica Emprego concello de Sada

Dna. Ana Correa. Comité Español da Unión Internacional para a
Conservación da Natureza (UICN)

Administracións con competencias, empresas ligadas ao mar, organizacións ambientalistas, restauración, confrarías e público en xeral

12:00 h Pausa café

14:00 h PECHE DA XORNADA

14:15 h Degustación de produtos do mar

A Xestión Integrada das Zonas Costeiras Programa

10:30 h AVANCES EN XESTIÓN INTEGRADA NO ESTADO
Presenta: D. Fernando Campos Seijo.

D. Carlos Gil Villar. Enxeñeiro Demarcación de Costas de Galicia.



CONCELLO DE SADA
Salón de Plenos

Antiga Axudantía da Marina. Avda do Porto, 24. 15160 Sada (A Coruña)
Tel.: 881 929 057

aedl@concellodesada.com

A preocupación por reforzar o crecemento do seu territorio levan
aos responsables do concello de Sada a promover o presente
proxecto centrado na Xestión Integrada da Zona Costeira, co
obxectivo de mellorar as condicións ambientais futuras da ría de

Betanzos, afianzar o carácter
sostible dos seus recursos e a
adquisición de novos compromisos
medioambientais, procurando a
creación de emprego a través de
novas oportunidades.

Ao mesmo tempo, cómpre destacar a integración
da área de actuación dentro do territorio da
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, entre cuxos obxectivos están os de

conxugar a integración da poboación e da natureza, a fin de
promover un desenvolvemento sostible mediante a participación, o
intercambio de coñecementos e a capacidade de adaptación da
sociedade.

Dende o ano 1996, a Comisión Europea está a traballar na
promoción de proxectos que contribúan a frear o deterioro e
mellorar a situación das zonas costeiras na Unión Europea. Entre as
últimas propostas, en marzo de 2013, a Comisión puxo en marcha
unha nova iniciativa conxunta sobre Xestión Integrada das Costas
e a Ordenación do Espazo Marítimo.

Seminario

Lanzamento
do proxecto

Prazas limitadas
Confirmar asistencia

Ría de Betanzos

Obxecto

http://xestionintegradadezonascosteras.wordpress.com/
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