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de Galicia 
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¿Quen promove o CEIDA?



O Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) nace 
coa finalidade de proporcionar un marco axeitado 
para a difusión cultural e o intercambio científico

e, en particular, para a educación ambiental, 
unificando criterios e pautas comúns de acción, 
favorecendo a formación e información entre 
particulares, grupos, asociacións e entidades, 

fomentando a investigación, ofertando 
asesoramento e levando a cabo una axeitada 

labor de documentación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

intercambio científico
educación ambiental
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asesoramento

documentación

investigación



LIÑA DE TRABALLO : MEDIO MARIÑO
O CEIDA é consciente da necesidade de colaborar na posta en 

valor do litoral de Galicia para contribuír a unha xestión dinámica e 

sostible do territorio.

Os programas desenvoltos neste ámbito recollen esta 

necesidade e dan prioridade a difusión dos valores do litoral 

galego á toda a sociedade. Desde o ano 2001, comezo do actual 

período de xestión do CEIDA, desenvolvéronse actividades 

formativas, divulgativas e de información vinculadas á 

conservación do medio mariño e litoral e a promoción do uso 

sustentable dos recursos mariños.



OBXECTIVOS DA LIÑA DE TRABALLO 
• Sensibilizar sobre o importante valor natural dos 

ecosistemas mariños pero tamén da súa fraxilidade, 

principalmente, polo impacto das actividades humanas.

• Establecer sinerxias de colaboración coas 

administracións públicas, centros de investigación, 

organizacións de pescadores e outros colectivos para 

apostar por unha xestión sostible do litoral.

• A posta en valor do Patrimonio Natural, Cultural e 

Etnográfico vencellado ás Comunidades Costeiras, 

favorecendo o desenvolvemento económico do territorio 

mediante actividades compatibles coa conservación destes 

valores.



PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLTAS

As actividades desenvoltas dentro desta liña de traballo están 
vinculadas ás seguintes temáticas:

• Programa de Áreas Mariñas Protexidas

• Proxecto SEREA 

• Actividades vinculadas á investigación das mareas negras

• Xestión Integrada das Zonas Costeiras

• Proxecto «Participando no futuro do litoral»

• Programas vinculados aos Grupos de Acción Costeira

• Outras actividades vinculadas ao litoral



Programa de Áreas Mariñas Protexidas



• I Seminario Internacional sobre o uso sostible do mar. 
13 de marzo de 2006. 

Nesta xornada de traballo reuníronse representantes da administración, 
científicos e asociacións ecoloxistas.

Inauguración
Presentacións institucionais:

Consellería de Medio Ambiente
Universidade da Coruña

Confraría de Lira
Fundació Territori i Paisatge
CEIDA

Presentación das liñas de traballo do resto das institucións invitadas en relación coa 
conservación do mar e os seus recursos:

Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade do Algarve
UICN
Europarc

Greenpeace
CEMMA 
ADEGA
Sociedade Galega de Historia Natural
Federación Ecoloxista Galega
Confraría de Lira
CETMAR

Sesión de Traballo:

Xornadas sobre protección de Areas Mariñas a celebrar en xullo do 2006. Proposta de 
contidos, formato e participantes
Proposta de contidos para un manual de boas prácticas en Areas Mariñas Protexidas
Propostas de contidos para unha exposición sobre AMPs.
Elementos dunha axenda para a promoción de Reservas Pesqueiras e Areas Mariñas 
Protexidas.
Conclusións



•II Seminario Internacional Áreas Mariñas Protexidas. 
17 e 18 de xullo de 2006.

Os obxectivos deste seminario foron definir e divulgar os instrumentos e procesos para a declaración 
e xestión das AMPs, avanzar no establecemento dunha rede de AMPs, incluídas áreas litorais, en 
Galicia e en todo o ámbito ibérico e promover a cooperación para este fin no marco internacional.



•Seminario “A conservación en 
acción. O desafío de Conservar os 
océanos”. 

10 e 11 de decembro de 2009.

Os obxectivos deste seminario 
eran divulgar os diferentes 
proxectos de conservación que se 
levan a cabo para frear a perda de 
biodiversidade e o deterioro 
ambiental dos océanos e facilitar 
o intercambio de información 
entre xestores e científicos en 
torno aos problemas de 
conservación da biodiversidade e 
do medio mariño.



•Seminario Beneficios Sociais e Ambientais das Reservas 
Mariñas de Interese Pesqueiro

8, 9 e 10 de outubro de 2014

Organizado pola Fundación Interuniversitaria Fernando 
González Bernáñdez, Europarc – España, co apoio da 
Fundación Lonxanet, a Fundación Biodiversidad e o CEIDA.

Obxectivos: Neste seminario compartíronse e discutíronse os 
resultados da investigación que Europarc – España leva a cabo 
nas Reservas Mariñas de Interese Pesqueiro, sobre os 
resultados destes espazos protexidos a nivel biolóxico, 
pesqueiro e socioeconómico, para poder identificar Boas 
Prácticas de xestión.

Destinatarios: Xestores das Reservas Mariñas, usuarios 
(pescadores profesionais e recreativos) e outros axentes 
involucrados (científicos ou ONGs).

Número de participantes: 25



Exposición itinerante: Áreas Mariñas Protexidas

En itinerancia dende o ano 2006.

A exposición presenta as Áreas Mariñas Protexidas como unha das ferramentas 
de xestión das pesquerías. Os contidos principais da mostra son os recursos do 
mar, a problemática da súa conservación, a pesca en Galicia e os obxectivos e 
beneficio das Áreas Mariñas Protexidas.

Os seus obxectivos son sensibilizar arredor da importancia do mar e do litoral 
como patrimonio esgotable e recurso espiritual, cultural e económico.



PROXECTO SEREA



• 2006 - 2008
O proxecto SEREA realizou durante os dous anos da súa 
duración distintas actividades co fin de crear un modelo de 
reestructuración do sector da pesca de baixura e o 
marisqueo.

O Centro Tecnológico del Mar—Fundación CETMAR promoveu 
este proxecto que implicou á Consellería de Pesca e Asuntos 
Marítimos, ás tres universidades galegas, á Federación 
Galega de Confrarías, aos pósitos de Cedeira, Lira e San 
Antonio de Cambados e ao CEIDA, ademais doutros socios 
transnacionais con situacións similares no sector obxecto do 
proxecto procedentes de Bretaña, Sardeña e Letonia.

O  proxecto SEREA foi seleccionado polo FSE no 2009 como 
un dos 18 proxectos exemplares a incluír no documento 
denominado “Caso de Estudio”, no que se recollen as 
mellores prácticas dos 90 proxectos financiados por esta vía 
nos anos 2004, 2005 e 2006.



O CEIDA foi seleccionado como socio pola súa experiencia en materia de 
divulgación e sensibilización dos problemas do medio mariño. Esta experiencia 
fixo que as actividades coordinadas polo CEIDA no 2007, xunto coa 
Universidade de Vigo, CO.PE.GA e CETMAR, os Seminarios de Sensibilización, 
constituísen unha das innovacións clave do Proxecto.

As temáticas destes catro seminarios reflexaban os obxectivos do proxecto:

• A Cultura do Cambio

• Responsabilidade Social Empresarial

• A Pesca Sostible: Reservas mariñas de interese pesqueiro e 
comercialización

• Pescaturismo, ittiturismo e turismo mariñeiro

Os tres primeiros seminarios planeáronse cunha estructura común que 
primara a participación activa dos asistentes. 

Os destinatarios destes seminarios eran persoas vinculadas ao sector 
pesqueiro profesionalmente: pescadores, mariscadores, membros de 
confrarías, da administración pesqueira, tamén participaron nos seminarios 
persoas que traballaban en proxectos similares ao SEREA aínda que non 
necesariamente vinculados ao sector pesqueiro.



•I Seminario de Sensibilización

Buscando Solucións: Evolución do sector pesqueiro.

Vigo, 24 de abril de 2007. Sede do CETMAR

Temática: A Cultura do Cambio

Asistentes: 50

Avaliación Global da actividade: Moi boa

•II Seminario de Sensibilización

Responsabilidade Social Empresarial

18 de xuño de 2007. Castelo de Santa Cruz, Oleiros.

Temática: Responsabilidade Social Empresarial

Asistentes: 33

Avaliación Global da actividade: Excelente.



•III Seminario de Sensibilización

Reservas Mariñas Protexidas, Pesca Sostible e Comercialización

18 de xullo de 2007. Salón de Actos da Confraría de Cedeira.

Temática: Reservas mariñas

Inscritos: 39. Ademais dos inscritos participaron no Seminario  gran 
cantidade de pescadores e mariscadoras da Confraría de Cedeira 
interesados na temática.

Avaliación global da actividade: Boa. 

•IV Seminario de Sensibilización

Pescaturismo, itturismo e turismo mariñeiro.

5 de setembro de 2007. Porto Torres, Cerdeña, Italia.

Temática: pescaturismo.

O seminario realizouse no BARCO-AULA “Tre fratrelli”. Durante o seminario 
combinouse a presentación das actividades de PESCATURISMO nas 
rexións participantes no proxecto e a realización dunha xornada de 
pescaturismo con asociacións para la inserción de discapacitados físicos 
e psíquicos.



Ademais da organización dos Seminarios de Sensibilización, o 
CEIDA colaborou activamente no resto das actividades 
desenvoltas no marco do Proxecto SEREA.

Entre estas cabe destacar:

•Visitas técnicas ás tres rexións participantes no proxecto.

•Participación na Rede Transnacional de Revisión Interpares de 

Boas Prácticas aplicadas ao sector pesqueiro. 

•Participación no Comité de Asesoramento da Pesca de Baixura: 

Comisións de Pesca Sostible e Diversificación.

•Presentación da Campaña de Mellora da Imaxe do Sector



ACTIVIDADES VINCULADAS Á INVESTIGACIÓN DAS MAREAS NEGRAS



Seminario básico de Manexo de aves petroleadas. 

30 de novembro de 2002. 

Con este seminario respondeuse á necesidade de formar aos 
profesionais para recuperar a fauna ornitolóxica afectada polo vertido de 
hidrocarburos do Prestige. O contido do seminario abrangueu o 
protocolo de limpeza dende a recollida/captura ata a súa recuperación 
total nun centro.

Programa de fomento da cooperación científica sobre o Prestige. 

10 de xuño de 2003.

Nesta xornada de traballo participaron investigadores das Universidades 
de Barcelona, Castellón, A Coruña e Santiago de Compostela, que 
deseñaron un programa de colaboración para a avaliación dos efectos 
do Prestige sobre a poboación.

ACTIVIDADES VINCULADAS Á INVESTIGACIÓN DAS MAREAS NEGRAS



Proxecto internacional impactos das mareas negras nas aves mariñas

8 e 9 de setembro de 2006

Reunión internacional co obxectivo de producir un manual de 
recomendacións para o tratamento das aves mariñas en caso de marea 
negra.



Exposición itinerante: Prestige, crónica negra dun modelo enerxético 
insostible. 

En itinerancia dende o ano 2005.

Esta exposición fainos reflexionar sobre o modelo enerxético da sociedade 
actual dependente do petróleo e as súas consecuencias, sendo a marea 
negra unha das máis evidentes pero non a única, o que nos leva a unha 
profunda reflexión sobre o mar e o uso do noso litoral.



Publicación: Prestige, crónica negra dun modelo enerxético 
insostible. Vales, C. (dir. e coord.). Un libro co que se quere facer 
reflexionar sobre o consumo de enerxía ademais de estimular 
novos comportamentos a favor dun modelo enerxético máis 
sostible ambientalmente. Edición en galego e en catalán.

Prestige [CD-Rom]: Crónica negra dun modelo enerxético insostible. 
Publicación que recolle o audiovisual “Prestige: a crónica da 
traxedia”, informes de diversas entidades, material didáctico e os 
contidos da exposición “Prestige, crónica negra dun modelo 
enerxético insostible”.



XESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTEIRAS



•Xornadas de Reflexión e Debate: a xestión do litoral

16 e 17 de abril de 2007

Os obxectivos destas xornadas foron reflexionar sobre a presión urbanística e 
a xestión do litoral galego.



•Xornada Xestión Integrada de Zonas Costeiras

25 outubro 2012

Organizada pola Confraría de Pescadores de Sada

Obxectivos: dar a coñecer as estratexias que as Administracións Públicas 
están a desenvolver para acadar unha xestión integral do litoral, así como 
divulgar proxectos demostrativos que están traballando para un  
desenvolvemento sostible destas zonas e debater sobre o futuro do sector 
pesqueiro, principalmente, da pesca de baixura e da pesca artesanal.

Destinatarios/as: Pescadores/as e mariscadores/as, persoal das Confrarías, 
representantes e persoal técnico de Grupos de Acción Costeira e Grupos de 
Desenvolvemento Rural, técnicos e representantes das Administracións 
Públicas con competencias no medio litoral, Ambientalistas, Educadores 
ambientais, Público en xeral.

Nº participantes: 40



•Xornada A Xestión Integrada nas Zonas Costeiras no Territorio da 
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

27 xaneiro  2015

Organizada pola Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Nesta xornada de traballo participaron representantes da entidade xestora da 
Reserva da Biosfera, do Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro, das 
administracións locais, autonómicas e estatais en materia de medio ambiente e 
xestión costeira, das organizacións de pescadores e mariscadoras, da empresas 
vinculadas ao medio mariño, dos grupos de Investigación das Universidades e das 
Fundacións que traballan neste ámbito.

Aproveitando a presenza no CEIDA do Profesor Stephen Olsen, Ex-director do 
Coastal Resources Center da Universidad de Rhode Island (Estados Unidos) e unha 
das maiores autoridades mundiais na xestión integrada das zonas costeiras, a 
Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en colaboración co 
CEIDA, organizou esta xornada de traballo sobre a xestión integrada da zona 
costeira no territorio da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo. A xornada foi unha oportunidade para contribuír ao cumprimento dos 
obxectivos do Plan Estratéxico da Reserva da Biosfera, aproveitando a experiencia 
e os coñecementos de casos prácticos desenvolvidos polo Profesor Stephen Olsen 
en diferentes lugares do mundo.

Nº participantes: 17 expertos 



Publicación: A xestión do litoral.

Vales Vázquez, C (coord.). O obxectivo desta publicación e axudar a entender os 
procesos e conflictos existentes coa xestión do litoral, recollendo aportacións 
diversas e puntos de vista que foron presentados nas Xornadas sobre a Xestión 
do Litoral organizadas polo CEIDA en abril de 2007.



Proxecto «Participando no futuro do litoral»



O proxecto “Participando no futuro del litoral” buscaba 
contribuír ao desenvolvemento sostible do litoral galego a 
través de accións de formación, capacitación e sensibilización 
sobre os aspectos naturais da franxa litoral, a fraxilidade dos 
seus ecosistemas, e a necesidade de avanzar na súa 
conservación a través do establecemento de directrices de 
ordenación do litoral.  

Tiña como elemento central o Plan de Ordenación do Litoral 
de Galicia, recoñecido pola Secretaría Permanente do Comité 
Hábitat Español como exemplo de boas prácticas, para 
competir en THE IX CYCLE OF THE DUBAI INTERNATIONAL 
AWARD 2012, por incrementar de maneira constatable a 
calidade de vida das persoas, dunha manera social, 
económica e ambientalmente sostible.



Seminario “A importancia do Plan de Ordenación 
do Litoral para o sector turístico”
7 maio 2013

Obxectivos: Comunicar a importancia do Plan de 
Ordenación do Litoral de Galicia para os axentes e 
operadores turísticos.

Destinatarios: Guías turísticos; profesionais, promotores e 
operadores turísticos; asociacións do sector; 
administracións locais; estudantes de turismo; monitores 
de tempo libre; público interesado.

Nº participantes: 31



Seminario “A importancia do Plan de Ordenación do Litoral 
para o sector do mar”

25 xuño 2013

Obxectivos: Comunicar a importancia do Plan de Ordenación do Litoral de 
Galicia para todos os axentes implicados e interesados no sector do mar 
en Galicia.

Destinatarios:pescadores/as, mariscadores/as; persoal das Confrarías de 
Pescadores; representantes, socios e persoal técnico de Grupos de 
Acción Costeira e Grupos de desenvolvemento Rural; técnicos e 
representantes das Administraciones Públicas con competencia no medio 
litoral; educadores/as ambientais; guías e intérpretes do patrimonio; 
público interesado.

Nº participantes: 23



• Seminario para Xestores e Planificadores do territorio sobre 
Xestión Integrada do litoral. O Plan de Ordenación do Litoral de 
Galicia.
28 outubro 2013

Obxectivos:

Divulgar as novas directrices de ordenación do territorio fixadas no Plan de 
Ordenación do Litoral de Galicia (POL).

Destinatarios: arquitectos, urbanistas e outros profesionais da planificación e 
xestión do territorio; xestores dos Grupos de Acción Costeira; actores 
implicados no aproveitamento e uso do litoral; o Outros sectores económicos e 
sociais interesados.

Nº participantes: 35



Seminario “O Plan de Ordenación do Litoral e o 
Planeamento Municipal en Galicia”

18 novembro 2013

Obxectivos: Ofrecer ás administracións locais e aos interesados na 
ordenación do territorio unha información completa e de calidade 
sobre as novas directrices do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia 
e as súas implicacións no planeamento municipal dos municipios 
costeiros.

Destinatarios: alcaldes e demáis cargos electos municipais; técnicos 
das áreas de medio ambiente, cultura, educación, turismo, e 
promoción económica das administracións locais; 
fundacións e outras entidades que traballen no desenvolvemento 
local; xestores dos Grupos de Acción Costeira; actores implicados no 
aproveitamento e uso do litoral; outros sectores económicos e sociais 
interesados.

Nº participantes: 56



Boletín electrónico de recursos documentales 
sobre medio mariño e litoral

Guía de Recursos. A Xestión do Litoral
Publicación electrónica elaborada polo Centro de 
Documentación en novembro de 2013 que recolle 
unha selección de documentos relacionados coa 
xestión integrada de zonas costeiras dispoñibles no 
Centro de Documentación Ambiental Domingo 
Quiroga, e outros recursos electrónicos dispoñibles 
na rede para a súa descarga.



Programas vinculados aos 
Grupos de Acción Costeira



•Xornada informativa: Os grupos de 
acción costeira como oportunidade de 
desenvolvemento. 

10 de decembro de 2010.

O obxectivo desta xornada é divulgar 
proxectos de dinamización do litoral 
desenvolvidos noutros territorios e ver a 
posibilidade de realizar este tipo de iniciativas 
no territorio do Golfo Ártabro.

As experiencias se estructuraron  en dous 
bloques: o primeiro bloque fixo referencia a 
distintas experiencias en materia de 
comercialización e o segundo á diversificación 
das actividades do sector.

A valoración global da actividade foi : Moi boa



•Foro Boas Prácticas en Grupos de Acción Costeira

22 novembro 2012

Organizado pola Confraría de Pescadores de Sada

Obxectivos: dar a coñecer a relevancia do traballo realizado polos Grupos de 
Acción Costeira Galegos e, en particular, presentar unha escolma daquelas 
iniciativas exitosas e de boas prácticas desenvoltas.

Destinatarios/as: Pescadores/as, mariscadores/as, Persoal das Confrarías de 
Pescadores, Representantes, socios e persoal técnico de Grupos de Acción 
Costeira e Grupos de Desenvolvemento Rural, Técnicos e representantes das 
Administracións públicas con competencias no medio litoral, Público interesado.

Nº participantes: 24



Xornada Reservas da Biosfera: unha marea de oportunidades para os nosos 
produtos

15 novembro 2012

Organizada pola  Confraría de Pescadores de Sada

Obxectivos: dar a coñecer as vantaxes das Reservas da Biosfera para a promoción 
dos produtos pesqueiros e a mellora da calidade do litoral. Así mesmo, 
amosaranse as oportunidades de diversificación que supón a existencia dunha 
Reserva da Biosfera no territorio.

Destinatarios/as: Confrarías de Pescadores, Pescadores/as, mariscadoras/es, 
Hostaleiros e comercializadores de produtos pesqueiros, Xestores e asociados do 
GAC “Golfo Ártabro” e do GDR «Mariñas-Betanzos», Representantes e técnicos 
das Administracións Públicas, Público en xeral.

Nº participantes: 32



Xornadas Oleiros a Pé: Patrimonio Natural e Cultural da Beiramar

17 - 18 outubro 2013

Obxectivos: Actividade de formación e divulgación ambiental que 
pretende poñer en valor o patrimonio natural e cultural da franxa 
litoral de Oleiros.

Destinatarios: Todos os públicos

Nº participantes: 37



Xornada “Consumamos Produto Local, Consumamos Calidade. A 
Oferta dos Produtos do Mar na Hostalaría de Oleiros e o Golfo 
Ártabro”

Outubro 2013

Obxectivos:

- Promover o encontro entre os produtores e comercializadores dos 
produtos do mar do territorio do Golfo Ártabro e o sector da 
restauración e hostalaría do Concello de Oleiros.

- Potenciar a comercialización dos produtos mariños a través de 
circuitos curtos, promovendo unha economía local autónoma, unha 
mellora da oferta da hostalaría e un beneficio ambiental local e 
global.

Destinatarios: Sector da hostalaría e restauración; Axentes turísticos; 
Produtores do territorio do Golfo Ártabro; Persoal das confrarías de 
pescadores; Percadores/as, mariscadores/as; Comercializadores de 
productos pesqueiros; Público xeral.

Nº participantes: 16



REUNIÓN DO PROXECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
SHADES

“Sustainable and holistic Approaches to Develepment in Europoean 
Seaboards”

16 setembro 2014

Obxectivos: O proxecto SHADES do GAC Golfo Ártabro ten o 
obxectivo de comparar o estado das políticas actuais de xestión, así 
como as estratexias integradas de desenvolvemento dos socios do 
proxecto con respecto ás zonas costeiras, a participación dos actores 
locais, así como as actividades para alcanzar os obxectivos. Esta 
primeira reunión contou coa visita dos grupos de acción costeira de 
Calabria.

Destinatarios: socios do proxecto.

Nº participantes: 20



Programa “Coñece a Costa Norte de Oleiros”

Outubro 2014 – marzo 2015

O obxectivo principal do proxecto era a posta en valor dos 
ecosistemas mariños e a divulgación da cultura mariñeira para 
o fomento do turismo no litoral de Oleiros, cos seguintes 
obxectivos secundarios:

- Posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico do 
Monumento Natural Costa de Dexo – Serantes a toda a área de 
influencia da Comarca das Mariñas.

- Fomento da participación da poboación local na protección 
dos espazos naturais do territorio e no fomento da cultura 
mariñeira.

- Sensibilización sobre a posibilidade de conseguir un 
desenvolvemento sostible compatible coa conservación da 
biodiversidade desta valiosa franxa costeira.

Destinatarios: veciños do concello de Oleiros e a poboación da 
área de influencia do GAC Golfo Artabro.

Nº participantes: 396



Programa “Misión Océanos”

Outubro 2014 – marzo 2015

O obxectivo deste proxecto era a posta en valor da franxa litoral 
do Concello de Oleiros e contribuír á súa mellora ambiental a 
través da sensibilización sobre o importante valor natural dos 
ecosistemas costeiros e a súa fraxilidade, sobre todo o impacto 
das actividades humanas e os residuos que xeramos.

É fundamental concienciar sobre a problemática que afecta ao 
litoral e establecer unha interrelación cos nosos patróns de 
consumo cotiá.

As actividades do proxecto estaban destinadas aos centros de 
ensino do Concello de Oleiros. 

Nº participantes: 5 centros educativos e 375 alumnos

  



Outras actividades vinculadas ao litoral



• Programa O mar e a costa, recursos valiosos para todos.

Un programa de educación ambiental para a conservación da 
nosa beiramar.

Este programa de educación e sensibilización ambiental, en funcionamento 
dende o ano 2004, destinado a centros de ensino e colectivos sociais de toda 
Galicia, ten como obxectivo principal fomentar na sociedade actitudes 
positivas e comportamentos favorables cara a protección do medio mariño e 
litoral, a través do coñecemento dos valores naturais e culturais da costa e da 
análise das problemáticas ambientais que a ameaza.

Dende a súa posta en marcha teñen participado neste programa máis de 
34.000 persoas de aproximadamente 1.000 entidades galegas.



•Día mundial do medio ambiente.
Ano 2004: Conservar o Mar e mellorar a nosa vida.

Este ano, o Día Mundial do Medio Ambiente estivo dedicado aos mares e 
océanos, con este motivo o CEIDA organizou actividades divulgativas para 
concienciar a sociedade da necesidade de conservar este medio natural e 
amosar a súa riqueza e os seus recursos.

No ano 2007: O CEIDA, con motivo da conmemoración do Día 
Mundial do Medio Ambiente ofertou unha actividade aberta a toda a 
poboación. A actividade consistiu nun Roteiro guiado polo Monumento 
Natural da Costa de Dexo-Serantes (Oleiros), encamiñado a descubrir e 
desfrutar desta área natural en plena costa ártabra.

No ano 2010 organizáronse actividades orientadas a diferentes 
colectivos: Saídas ao Monumento Natural Costa Dexo-Serantes e Talleres de 
xogos no Castelo de Santa Cruz.

No ano 2012 realizouse unha Xornada de Voluntariado no 
Monumento Natural Costa Dexo-Serantes, co obxectivos de contribuir á 
preservación da costa de Dexo- Serantes eliminando plantas invasoras, 
recollendo os residuos abandonados na zona e visitando o Centro de 
Interpretación do monumento natural.



O patrimonio marítimo de Galicia

En itinerancia dende o ano 2006.

Esta exposición trata de revalorizar o Patrimonio Marítimo, dende as súas 
múltiples manifestacións naturais, históricas, e culturais co fin de recuperar 
e protexer o acervo cultural mariñeiro galego.

ACTIVIDADES VINCULADAS Á 
POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MARÍTIMO 



• I Xornada sobre iniciativas de recuperación do patrimonio marítimo 
galego. 
25 de marzo de 2006. 

Xornada divulgativa, pioneira en Galicia, na que se reuniron diferentes colectivos que traballan 
na revalorización do noso litoral co obxectivo de crear sinerxias de colaboración e 
coñecemento que potencien a conservación do noso patrimonio marítimo natural, cultural e 
histórico.

Entidades representadas na xornada:

Administracións: CEIDA, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,  Universidade da Coruña, Concello de Oleiros, 
Concello de Burela,  Concello de Vigo a través da escola obradoiro “Mar de Vigo III”, Concello 
de Rianxo a través da Aula Activa do Mar, Centro Tecnolóxico do Mar –CETMAR, Axencia do 
Desenvolvemento do Litoral de Galicia, Centro de estudos e investigacións turísticas –CETUR, 
Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, Parque Nacional das Illas Atlánticas, Museo do Mar 
de Galicia, Aquarium Finisterrae, Museo Massó e a Dirección General de Caza, Protección de 
Especies y Educación Ambiental do Goberno das Illas Baleares.

Confrarías: Confraría de Lira, Confraría de Laxe, Confraría Cangas, Confraría A Guarda e 
Confraría de Fisterra, Confraría de Barallobre e Confraría de Vilanova.

Asociacións de divulgación do patrimonio marítimo: Asociación Cultural Dorna (Illa de Arousa), 
Federación galega pola Cultura Marítima e Fluvial –FGCMF, Axentes dinamizadores do Medio 
Mariño de Cambados –Guimatur, Instituto de Estudos Miñoranos, Asociación Cultural Canle 
(Lira), Asociación Cultural de Gameleiros, Amigos da Dorna Meca (Sanxenxo), Asociación 
Amigos das Embarcacións tradicionais (A Coruña) e Clube Marítimo de Redes. 

Empresas: Acquavisión, Aquarium O Grove, Roteiros S.L., Museo ANFACO, Hidria 2, Galicia vai a 
vela, Intramar. S.L, Van - Divulgación Cultural, Ardora formación, CEM Soc. Coop. galega e 
Ventos. Soc. Coop. galega.

Grupos ecoloxistas: Coordinadora para o estudio de mamíferos mariños –CEMMA, Sociedade 
Galega de Historia Natural – SGHN, Asociación Naturalista Baixo Miño – ANABAM e Colectivo 
Ecoloxista do Salnés.



OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS MEDIO MARIÑO 

• Xornadas sobre pesca responsable e medio ambiente litoral:”Impactos 
ambientais do litoral”.
13  e 14 de novembro de 2002. 
Nestas xornadas analizouse a cuestión socioambiental do litoral en Galicia 
en relación coa súa dependencia da pesca, as infraestructuras, a calidade 
ambiental e a contaminación e a sostibilidade do sector.

• I Xornadas de Bioloxía Mariña: A visión do Mergullador. 
27 e 28 de setembro de 2003. 
O obxectivo principal destas xornadas era fomentar o respecto do medio 
mariño entre os mergulladores.

• Xornada formativa para Guías e Informadores Turísticos sobre o Parque 
Nacional Marítimo - Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
21 de xuño de 2006. 
Os obxectivos desta xornada eran dar a coñecer os valores naturais e 
culturais do Parque Nacional e promover unha visión integral da rede de 
espazos naturais galegos.



• Seminario As Enerxías Renovables Mariñas en Galicia.
6 de febreiro de 2014. 
O obxectivo deste seminario era analizar o potencial innovador das 
Universidades, Centros Tecnolóxicos e da Industria Naval Galega e auxiliar 
no sector das enerxías renovables mariñas.

•Xornada O Porto Exterior da Coruña: Xestión Ambiental nos Inicios da 
Actividade Operacional.
21 de xuño de 2014.
Nesta xornada presentouse a xestión ambiental do Porto da Coruña e 
realizouse unha visita guiada as instalacións do Porto Exterior.

• Xornada de Pesca Sustentable en Galicia e Centroamérica. 
19  de setembro de 2014. 
O obxectivo principal desta xornada era o intercambio de experiencias 
entre representantes de confrarías pesqueira e entidades do mar de 
Galicia, Honduras, Nicaragua e o Salvador.

• Seminario sobre Seguridade Marítima e Medio Ambiente.
2-3 de outubro de 2014. 
Seminario Internacional, enmarcado nas actividades do Proxecto NETMAR 
e cofinanciado pola Comisión Europea no ámbito do Programa de 
Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2007-2013.



ASESORAMENTO E DOCUMENTACIÓN



•O Centro de Documentación en Medio Ambiente Domingo 
Quiroga está especializado na temática ambiental, entre os seus fondos se 
poden atopar documentos técnicos, científicos ou divulgativos, recursos 
didácticos, un amplo número de revistas especializadas, proxectos, informes, 
folletos, documentais, etc..

Este centro, xunto co persoal técnico do CEIDA, constitúen un recurso de 
enorme capacidade e importancia para aquelas persoas vinculadas a xestión 
do medio mariño e litoral de Galicia, que teñen no CEIDA un punto de 
resolución e asesoramento nas súas dúbidas e carencias de información para 
avanzar cara unha xestión máis sostible. 

Asemade, o Centro de Documentación Ambiental en cooperación coa 
Administración pública galega, creou en 2006 o Boletín Informativo Amares. 
Polo uso sostible do mar, especializado en pesca e medio mariño, que contou 
con máis de 100 subscritores directos que atopaban nel un punto de 
referencia sobre a situación do sector e as novidades editoriais.



ENTIDADES COLABORADORAS

Ao longo destes anos foron moitas as entidades que colaboraron na 
organización das actividades descritas neste informe. 
Para desenvolver as actuacións vinculadas ao ámbito do medio mariño o CEIDA 
cooperou coas administracións públicas de todos os niveis, redes 
internacionais, ONGs, entidades privadas así como outros colectivos e axentes 
sociais.



Colaboracións internacionais
Redes internacionais

Gubernamentais

Outras
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Administración central

Administración autonómica

Administración local
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Empresa privada

Fundacións e entidades financieiras

Ambientalistas

Outras



Moitas grazas pola súa 
atención

www.ceida.org
ceida@ceida.org

http://www.ceida.org/�
mailto:ceida@ceida.org�
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