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Xuntamente ca Guía para a elaboración das
Estratexias Locais de Desenvolvemento das Zonas
pesqueiras, a presente Guía forma parte das
ferramentas que a Consellería do Mar pon a
disposición dos Grupos de Acción local do sector
pesqueiro (en adiante GALPs) para unha mellor
orientación e apoio na elaboración das súas
estratexias locais nas zonas costeiras de Galicia, de
cara ao novo período de programación do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca (en adiante FEMP).
O obxectivo fundamental desta Guía é a de
ofrecer aos GALPs, e tamén aos potenciais promotores
de proxectos no marco do Desenvolvemento Local
Participativo (DLP), un manual coas novas liñas de
actuación nas máis recentes políticas e estratexias
europeas e nacionais e que inciden directa ou
indirectamente nas zonas pesqueiras. Políticas como
as que atinxen ao cambio climático, as contempladas
no marco da política pesqueira común ou as derivadas
da estratexia do crecemento azul que conteñen
interesantes oportunidades para as comunidades
costeiras. Trátase, en definitiva, de aproveitar todas as
posibilidades no eido de actuación no que os GALPs e
promotores poden orientar as súas actividades na
economía local, máis alá das actividades xa coñecidas
1

Para máis información sobre a Conferencia
“Sailing 2020”:

e que foron obxecto de amplo tratamento no período
de programación FEP 2007-2013.
Baseándose no desenvolvemento local
participativo (DLP) o FEMP (2014-2020) pretende que
os grupos creen novas oportunidades de emprego e
crecemento económico mediante a posta en marcha
de actividades complementarias ou alternativas.
Concretamente no sector da pesca e a acuicultura, o
DLP procura animar á posta en marcha de iniciativas
innovadoras para crear emprego e crecemento
económico. En particular, a través do valor engadido
dos produtos da pesca e a diversificación das
economías locais creando novas actividades
económicas entre as que o propio FEMP destaca
aquelas incluídas na estratexia do crecemento azul e
as múltiples oportunidades que poden ofrecer os
sectores marítimos.
Este novo enfoque ou necesidade de
aproveitar todo o potencial dos obxectivos das
estratexias de desenvolvemento local (EDL) xa foi
exposto por FARNET e a Comisión Europea na
Conferencia “Sailing 2020”, celebrada en Bruxelas os
días 2 e 3 de Marzo de 20151.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/sailingtowards-2020-conference-brussels-2-3-march-2015
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Entre estas actividades destacan as accións
innovadoras que poden ser desenvolvidas no ámbito
do cambio climático. Sen dúbida, a loita contra os
efectos do cambio climático vai supor un novo reto
para as comunidades pesqueiras na medida en que
afecta directamente aos seus recursos. Estas
comunidades, ben sexa a través dos GALPs, dos
promotores, ou do sector pesqueiro poden artellar
iniciativas de prevención de efectos do cambio
climático, de mellora no uso enerxético, ou de
redución e/ou eliminación das emisións e da
produción de residuos, entre outras actividades.
Todas elas poden ser realizadas por axentes
económicos do litoral, en especial polos propios
pescadores e mariscadoras, principais afectados por
estes efectos. Ademais, os GALP poden desempeñar
aquí un papel importante no eido da concienciación e
formación sobre o cambio climático e os seus efectos.
O propio FEMP recolle especificamente como medidas
a incluír nas estratexias de desenvolvemento local as
operacións de mitigación do cambio climático (art.

63). Nesta Guía pretendemos aportar exemplos dunha
forma eminentemente práctica e didáctica das
múltiples accións que poden ser desenvolvidas neste
ámbito.
Outro dos retos aos que se enfrontan as
comunidades litorais son os derivados das políticas e
iniciativas do «crecemento azul»2. Baixo este nome
englóbase a estratexia europea de apoio ao
crecemento sustentable dos sectores mariño e
marítimo. Entre os sectores identificados con maior
potencial, a UE destaca a acuicultura, a biotecnoloxía,
as enerxías renovables mariñas, a minería dos fondos
e o turismo. Iniciativas que poden ser desenvolvidas
polos promotores no ámbito local pero tamén polos
propios GALPs que poden actuar como catalizadores
de sinerxías, conectando as comunidades locais e os
axentes interesados no crecemento azul e tratando de
obter maior rendibilidade das oportunidades para un
mellor desenvolvemento sustentable e inclusivo das
súas areas.

1. Os GALPs traballan a prol das comunidades da costa galega.

2

Para máis información sobre as iniciativas do
crecemento azul pode consultarse:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
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O turismo é unha das actividades tradicionais
nas comunidades costeiras, ademais a vinculación do
turismo co sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola,
no marco das estratexias do crecemento azul, abre
unha interesante fonte de oportunidades para a
creación de emprego e de ingresos adicionais. Haberá
que ir un paso máis alá do que se ven realizando ate o
de agora no ámbito do turismo mariñeiro, tratando de
explorar as posibilidades que ofrece o gastroturismo
do Atlántico, así como aproveitar o patrimonio
ambiental e cultural do litoral e as zonas mariñas
reforzando a cultura local, a identidade cultural dos
pescadores, os museos, exposicións e calquera
actividade que reforce os valores locais como
potenciadores da economía.
Outras posibles liñas de negocio a explorar
veñen da man da nova Política Pesqueira Común
(PPC). O paquete de medias da PPC presenta una serie
de retos para os actores da pesca a nivel local, pero
tamén ofrece novas oportunidades para o
desenvolvemento das áreas locais costeiras. Neste
novo contexto político, os GALPs poden contribuír a
identificar e promover o coñecemento destes desafíos
e oportunidades dentro das comunidades pesqueiras
na procura de respostas locais aos retos que expón.
Entre eles, nesta Guía destacamos o aproveitamento
dos descartes, o incremento do valor dos produtos
pesqueiros, as novas formas de mercado pensando no
produto local e na redución dos circuítos de
comercialización ofrecendo produtos de proximidade,
quilómetro cero, slow food. Sen esquecer as novas
tendencias ou formas máis atractivas de vender o
produto aos consumidores así como as novas
tecnoloxías da información para favorecer a venda
online a través de aplicacións móbiles, etc.
O FEMP dedica especial atención e reforza o
papel das mulleres no sostemento e desenvolvemento
económico nas zonas pesqueiras a través de medidas
de formación e axudas ao emprendemento e traballo
en rede das mulleres. Tanto elas como a mocidade
terán prioridade para a realización das actividades que
se propoñen nesta guía.
A presente Guía estrutúrase en tres liñas de
actuación en función dos novos retos das políticas
identificadas:





Política Pesqueira Común
Crecemento Azul
Cambio Climático

Estes tres bloques ou liñas temáticas estarán
integradas por unha serie de accións tipo a modo de
exemplo e agrupadas, sempre que é posible, entre
produtivas e non produtivas, para guiar aos GALPs e
promotores á hora de definir as súas estratexias e
propor os seus proxectos.
Por outro lado, e na medida en que o novo
plan operativo establece que moitas das medidas do
Plan de Acción para a Pesca Costeira Artesanal será
desenvolvido a través de iniciativas de
desenvolvemento local participativo e virá
determinado na estratexia dos GALP, esta guía disporá
de apartados específicos nos que se destaque o
especial papel que pode xogar a pesca artesanal
nestes novos eixos (sección “O valor engadido da
pesca artesanal”).
Dada a envergadura de moitos dos proxectos
que poden xurdir a resultas destes novos retos ou
desafíos nas comunidades costeiras, pode ser
necesario realizar estudios previos, actividades de
benchmarking ou intercambios de experiencias con
outros Grupos ou de cooperación con axentes
económicos de distintas áreas xeográficas. É aquí onde
se fará necesario poñer en marcha proxectos de
cooperación interrexional ou transnacionais entre
GALPs ou partenariados locais que contribúan a
incrementar a competitividade das economías locais a
través de actuacións conxuntas.
En definitiva, esta guía pretende fomentar, a
través de liñas xerais e exemplos prácticos, a posta en
marcha de accións innovadoras para impulsar o
crecemento e a creación de emprego. Entre elas, a
diversificación das actividades da pesca, a súa posta en
valor, a loita contra os efectos do cambio climático no
medio e nos recursos costeiros, e o desenvolvendo de
novas accións no marco da economía azul crea novas
actividades económicas e serve para aproveitar os
retos que expón a nova política pesqueira común
tanto no eido da gobernanza como nas accións
concretas de incremento do valor dos produtos da
pesca. Deste xeito, preténdese contribuír á
consecución dos obxectivos da Estratexia Europea
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2020, en particular a creación de emprego, a loita
contra a pobreza e a cohesión territorial e social, así
como o crecemento intelixente, ecolóxico e inclusivo
ao que alude a citada estratexia, acadando unha
reestruturación social e progresiva destas zonas
costeiras así como a incorporación de novos colectivos
ou axentes económicos e reforzar o papel da muller
nas actividades económicas da zona.
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Esta guía está deseñada para orientar e facilitar a xeración de ideas innovadoras por parte dos grupos de
acción local do sector pesqueiro, dos colectivos, entidades e empresas que os integran, e dos cidadáns e cidadás
interesados en promover proxectos no marco do FEMP.
Coa bagaxe da actividade desenvolvida no período FEP 2007-2013 (Fondo Europeo da Pesca) a guía está
organizada para:
1. Coñecer o porqué e o para que desta guía e como se encadra nas accións promovidas pola Consellería do
Mar da Xunta de Galicia. Introdución
2. Entender a importancia de promover novas ideas e aproveitar as leccións aprendidas para sacarlle o máximo
proveito ás oportunidades xeradas polas novas áreas de Política Pesqueira Común, Crecemento Azul e Cambio
Climático. Introdución
3. Comprender os grandes eixos de actuación e as oportunidades que ofrecen para desenvolver novas accións
en:
 Política Pesqueira Común
 Crecemento Azul
 Cambio Climático
4. Ver exemplos concretos de tipos de accións produtivas3:
 no eido da Política Pesqueira Común
 no eido do Crecemento Azul
 no eido do Cambio Climático
5. Ver exemplos destes tipos de accións non produtivas4.
 no eido da Política Pesqueira Común
 no eido do Crecemento Azul
3

As acción produtivas teñen unha orientación empresarial ou profesional, e supoñen o inicio ou desenvolvemento
dunha actividade económica (ánimo de lucro)
4
As accións non produtivas son aquelas que non supoñen o inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica;
ou aqueles proxectos de interese público ou colectivo, que sendo unha actividade económica non afecten ó réxime de
competencia no territorio do que se trate e se definan pola súa rendibilidade social.
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no eido do Cambio Climático

6. Saber quen pode axudar no desenvolvemento concreto de ideas xerais porque teñen o coñecemento e/ou a
tecnoloxía necesaria. Mapa de centros.
No uso desta guía é importante ter en conta que:




Existe un marco normativo que regula o desenvolvemento do FEMP no conxunto da Unión Europea,
Regulamento (máis info aquí).
Diversos órganos da Consellería do Mar serán organismos intermedios de xestión
A Secretaría General de Pesca do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente é a
autoridade nacional. A Rede Española de Grupos de Pesca como organismo de coordinación dos Grupos
e Autoridades de Xestión (máis info aquí).

Aprobadas as estratexias de desenvolvemento local participativo, os Grupos de Acción Local do Sector
Pesqueiro recoñecidos serán dinamizadores, facilitadores e canalizadores das accións a desenvolver nas zonas
pesqueiras establecidas.
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A Política Pesqueira Común (PPC) establece unha serie de regras para a xestión das flotas pesqueiras e
para a conservación das poboacións de peixes. O seu principal obxectivo é asegurar que a pesca e a acuicultura
son medioambiental, económica e socialmente sustentables, proporcionando unha fonte saudable de alimentos
para os cidadáns europeos.
As áreas pesqueiras en Europa están a afrontar unha serie de retos. Entre outros, o continuo descenso
das rendas e os empregos do sector pesqueiro resaltan a necesidade de respostas innovadoras tanto en termos
de sustentabilidade como de cooperación. O desenvolvemento local participativo é unha ferramenta que permite
a estas comunidades costeiras abordar estes retos propoñendo e probando novas solucións. Para isto, os GALPs,
a través do FEMP, xogan un papel central facendo tanxible este desenvolvemento.
O novo paquete de medidas da PPC presenta unha serie de retos para os actores da pesca a nivel local,
ao tempo que abre novas oportunidades para o crecemento económico das áreas locais. Neste novo contexto, os
GALPs poden contribuír na identificación e promoción do coñecemento destes retos e oportunidades nas
comunidades pesqueiras e na facilitación da procura de respostas locais.
Para obter máis información sobre a PPC, pode consultar o enlace do compendio do marco xurídico
comunitario para a Política Pesqueira Común na web da Comisión Europea con información sobre os diferentes
contidos destas políticas: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm ou na do MAGRAMA.
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2. A transformación engade valor aos produtos do mar.

Xestión e valoración de produtos pesqueiros de baixo valor comercial e
subprodutos procedentes da pesca e da acuicultura.
Neste apartado inclúense actividades vinculadas cun dos temas máis novidosos da
Política Pesqueira Común (PPC), a obriga de desembarques. Esta norma está sendo
introducida gradualmente dende o ano 2015 ata a súa plena aplicación no 2019.
Abriranse novas oportunidades para o desenvolvemento de artes de pesca máis
selectivas e modelos de xestión innovadores e sustentables. Por tanto, a
experiencia e o coñecemento local das comunidades costeiras xogará un papel
fundamental. Ademais, atopar novas maneiras de comercializar e transformar este
peixe para mercados non destinados directamente ao consumo humano é unha
opción que se pode ver enriquecida coa colaboración dos GALPs.
A parte da obriga de desembarque das especies, hai pesqueiras que poden
complementar a súa oferta con outras que actualmente teñen un baixo valor de
mercado. Nese senso, novas presentacións de produtos, como por exemplo
afumados, poden contribuír á promoción e consumo de novas especies.
De maneira complementaria, as necesidades de máis información sobre os
procedementos e as implicacións que terá este apartado da PPC foi unha demanda
expresada polos diferentes grupos europeos. Por iso, a formación e estar ao día en
canto ás implicacións que teñen estas medidas para as comunidades locais é unha
labor moi importante que pode ser atendida polos GALPs. En xeral, un amplo rango
de accións poderá ser levado a cabo co obxectivo común de promover
conxuntamente a procura de solucións innovativas que se adapten ás condicións
rexionais e locais dos GALPs.


Iniciativas enfocadas á venda directa de descartes e subprodutos para
fabricación de fariñas e aceites de peixe
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Iniciativas enfocadas ao procesado de descartes e subprodutos para
fabricación de abonos, fertilizantes, etc.
Actividades para o desenvolvemento de plantas de produtos de 5ª gama5
procedentes da pesca e da acuicultura.
Actividades para a comercialización de condimentos para a gastronomía,
caldos de peixe, salsas, etc.
Iniciativas enfocadas ao procesado de descartes e subprodutos para
fabricación de comida para animais domésticos.
Uso de subprodutos como base para patés e/ou sopas.
Iniciativas de almacenaxe e apoio loxístico para a xestión e adquisición de
descartes e subprodutos, facilitando as canles de comercialización das
empresas de fariñas e aceites, así como de produtos de 5ª gama.
Outras actividades transversais que cubran as necesidades existentes do
tecido industrial que absorbe este tipo de produtos, loxísticos, seguridade
alimentaria, etc.
Atlas de descartes por datas ou zonas.
Programas de concienciación cidadá sobre a pesca responsable
Difusión e posta en valor dos esforzos do sector e a administración para
adaptarse á normativa.
Investigacións de mercado para o desenvolvemento de produtos con base de
descartes ou subprodutos.
Guía e catálogo para combinar os esforzos dos centros tecnolóxicos e de
investigación co fin de incrementar as iniciativas empresariais
Campañas na liña de “descartes cero” nos restaurantes locais (máis info aquí)
Promoción e difusión de especies de baixo valor comercial ou de escaso
coñecemento, por exemplo holoturias, anémonas, etc.
Start-up ou iniciativas de emprendedores baseadas nos resultados de
proxectos non produtivos (cara a proxectos produtivos)
Mellor aproveitamento dos recursos naturais
Mellora da reputación a través da posta en valor dos esforzos realizados pola
administración e o sector produtivo pesqueiro e acuícola.
Impacto socioeconómico nas zonas en termos de emprego e
mantemento/incremento da renda per cápita.
Posibilidade de núcleo e polo de especialización (clústers) na xestión e
comercialización de descartes
Difusión e creación de conciencia pública para un bo uso dos produtos de
alimentación

5

A segunda gama son produtos sometidos a un tratamento térmico para a súa conservación; a terceira gama están
conservados por frío; a cuarta gama son conservadas en frío e preparadas mediante diferentes operacións unitarias por
exemplo selección, pelado, cortado, lavado e envasado e a quinta gama están listos para consumir unha vez tratados con
calor.
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A colaboración e a xeración de sinerxías entre a pesca artesanal e a de altura para
promover actividades que axuden a abordar este problema é clara. Tamén é certo
que a pesca artesanal exerce un esforzo moito máis reducido e controlado coas
súas artes de pesca, polo que a obriga de desembarque verá xerada pola
dispoñibilidade de cota de especies clave como ou xurelo, xarda, sardiña, lirio, etc.
A valorización de subprodutos é unha liña de traballo cunha longa traxectoria en
Galicia. Os resultados económicos obtidos non demostran un excesivo impacto no
tecido industrial galego. Con todo, a dispoñibilidade de materia prima é clara xa
que Galicia é a principal zona produtora e receptora de produtos pesqueiros en
Europa.
O Regulamento 1380/2014 da nova PPC xerará novas oportunidades de negocio a
través da obriga de desembarque das especies comerciais, se ben a
regulamentación condicionará o alcance das actividades potenciais.
Os pescadores locais da illa de Læsø en Dinamarca desenvolveron un novo rango
de produtos para especies con pouco valor comercial, engadindo valor afumando
estes peixes. Este produto foi comercializado no seu propio restaurante con moito
éxito, acadando o dobre das rendas no primeiro ano do proxecto e un incremento
do 20 % no segundo (máis info aquí).
Na Confraría de Pescadores de Roses en Cataluña diversificaron a súa actividade
para obter ingresos das actividades incidentais. Así naceu un negocio local que
comercializa un fumet de caldo de peixe e marisco elaborado artesanalmente.
Actualmente están a producir 2.600 litros semanais de caldo cunha facturación
anual que ronda os 10 millóns de euros (máis info aquí).
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2. Os GALPs contribúen á dinamización das comunidades costeiras.

A PPC inclúe novas medidas de xestión pesqueira, centrándose nun enfoque de
ecosistemas, nos plans de xestión a longo prazo e a transferencia de concesións
para devolver e manter as poboacións de peixes a niveis sustentables, asegurando
tamén que a pesca é rendible para a industria pesqueira e as súas comunidades
costeiras. Os principios de boa gobernanza introducidos pola PPC implican unha
maior participación dos actores na toma de decisións e nos procesos de xestión
dos recursos que utilizan. A PPC, por tanto, disporá dos coñecementos e
experiencia dos pescadores e outros actores locais.
Os grupos poden facilitar a participación dos actores locais nestas novas estruturas
de gobernanza e garantir que teñan a capacidade e o apoio para participar de
maneira significativa. Este feito pode servir para comunicar as consideracións máis
locais evitando así a aplicación de normas que non consideren as diferentes
características propias das rexións costeiras.






Creación de redes de coñecemento entre científicos (CSIC, IEO, CETMAR,
Asistencias Técnicas...), sector (pesca, acuicultura, turismo...) e
administracións (Xunta de Galicia, Concellos, Deputacións...)
Asistencia e participación en foros para transmitir os efectos locais sobre as
grandes decisións e instrumentos de xestión
Colaboración e participación en modelos e iniciativas de xestión participativa,
por exemplo modelos de co-xestión.
Uso da información de posicións de barcos pesqueiros para fins de
investigación, control e xestión, exploración de sinerxías, etc.
Directorio das Confrarías Galegas, principais actividades, campos de actuación
e especies, medios dispoñibles, localización.
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Accións formativas para explicar e fomentar a cooperación e asociacionismo
no sector pesqueiro.
Actividades de cooperación do sector pesqueiro con outros sectores para a
maximización de sinerxías e a introdución en novos mercados.
Xeración dunha cultura de participación na xestión de recursos naturais
Colaboración e xeración de sinerxías entre ós distintos axentes galegos
relacionados coa pesca e a acuicultura.
Plataformas con información útil que faciliten a colaboración multidisciplinar.

O Desenvolvemento Local Participativo contribuirá directamente á pesca artesanal
dándolle voz nunha gran cantidade de foros.

Os cambios institucionais e de gobernanza son procesos lentos que poden sentar
as bases para unha mellor xestión dos recursos naturais e dos seus axentes
vinculados. Nese senso, o Desenvolvemento Local Participativo cobra maior
importancia nesta liña de traballo xa que os GALPs poden ter voz en procesos onde
antes non participaban ou que os seus membros o facían de forma separada.
Ao logo destes anos (2009- 2015) os Grupos de Acción Costeira desenvolveron
diferentes tipos de proxectos e colaboración coa Consellería do Medio Rural e do
Mar. Esta experiencia favoreceu as sinerxías do sector pesqueiro co resto de
axentes locais e capacitou aos seus membros para definir os retos de futuro para
o nova etapa de axudas ata o ano 2020 (máis info aquí).
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3. A Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns desenvolveu
actividades para a concienciación social.

Nesta sección centrámonos en actividades vinculadas á comercialización de
produtos da pesca e acuicultura. En concreto, propóñense aquí, unha serie de
actividades encamiñadas por unha banda á creación de valor nestes produtos, e
por outra a conseguir valor a través dunha integración cara a adiante na cadea de
valor. Para iso, os proxectos produtivos deben estar apoiados en actividades non
produtivas que contribúan ao seu éxito.
A organización do mercado é unha compoñente clave da Política Pesqueira Común.
Nos últimos anos as comunidades costeiras e pesqueiras desenvolveron moitas
actividades para agregar valor aos produtos da pesca a través de diferentes
iniciativas de comercialización. A nova PPC agora pide máis acción para potenciar
o sector da pesca e para informar mellor aos consumidores. Para enfrontar estes
desafíos, o FEMP puxo en marcha diversas medidas, que poderían apoiar
actividades tales como: agregar valor, ou mellorar a calidade dos produtos;
esquemas de certificación e etiquetaxe; actividades de procesado a cargo dos
pescadores; comercialización e venta directa (por exemplo comercio electrónico);
promoción de métodos de procesado ecolóxico; e proxectos que pretenden
asegurar que os consumidores teñan unha oferta diversa, estable e de calidade dos
produtos pesqueiros e acuícolas.
Neste senso, o importante papel que poden xogar os grupos é destacable,
fortalecendo a participación dos/as pescadores/mariscadoras na comercialización
das súas capturas. Ademais, consumidores mellor informados serán máis
receptivos ao valor engadido de produtos pescados e producidos localmente. As
estratexias dos grupos poderían contribuír a aumentar o consumo de peixe e á
redución da necesidade das importacións mediante a promoción da
comercialización local e directa, entre outras actividades. As iniciativas para
desenvolver e promover a identidade da súa área tamén poderían contribuír á
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marca dos produtos locais, ao fortalecemento da asociación entre o produto e a
zona ao mesmo tempo que a oferta destes produtos é feita de maneira conxunta
e organizada (por exemplo cunha carteira de produtos diferenciados por calidade,
prezo e dispoñibilidade pero ofertados coordinadamente polos GALPs)













Creación e participación en distintivos de calidade, marcas e programas de
certificación, preferiblemente a través de proxectos de cooperación entre
GALPs. O principal obxectivo é a xeración de confianza no consumidor pero
tamén buscando evitar a confusión entre marcas, ligando a orixe e a calidade
a unha marca concreta, e tendo en conta que en Galicia xa existe a marca
PescadeRias, de onde se non? que identifica aos peixes e mariscos procedentes
da flota artesanal.
Ferramentas web e aplicacións móbiles para a coordinación de elementos
comúns que sirvan para a redución dos custos de produción, transporte,
almacenamento, etc.
Creación dunha bolsa ou compra conxunta de “horas de transporte en frío”
para abaratar custos e fomentar o comercio en fresco.
Proxectos de pequenas plantas que engaden valor aos produtos pesqueiros e
poden xestionarse a nivel local do seguinte xeito:
o Planta para o envasado de produtos con distintas combinacións de
cantidade, formato, presentación, etc.
o Planta procesadora de produtos de segunda gama (sometidos a un
tratamento térmico para a súa conservación), terceira gama
(conservados por frío), cuarta gama (conservadas en frío e preparadas
mediante diferentes operacións unitarias por exemplo selección,
pelado, cortado, lavado e envasado) ou quinta gama (listos para
consumir unha vez tratados con calor).
Desenvolvemento de actividades enfocadas na internacionalización de
empresas combinando bens e servizos producidos en Galicia / área GALP con
mercados que os demanden.
Combinar empresas, produtores, transformadores, comercializadores,
desenvolvendo actividades conxuntas
Procura de complementariedade de actividades non vinculadas a pesca ou
agricultura para ofrecer un servizo/produto máis amplo, por exemplo charlas
a bordo dos barcos con destino ao parque dás Illas Atlánticas, catas en lugares
de lecer ou de alto valor cultural, etc.
Análise do posicionamento de mercado para o lanzamento de produtos, por
exemplo estratexias de calidade-prezo, distribución exclusiva en tendas
gourmet, etc.
Catálogo de recursos comúns para o aproveitamento de sinerxías entre os
membros dun GALP e de varios GALPs, por exemplo con vehículos, cámaras de
almacenamento, caixas, etc.
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Estudos de mercado enfocados a identificar as necesidades do comprador
novo, sobre a percepción dos produtos da pesca e análise das posibles
vinculacións entre consumo de produtos de pesca e acuicultura co consumo
ecolóxico (ou verde).
Concurso “Top chef” da pesca e acuicultura galega.
Xornadas de divulgación entre colexios e visitas dos centros educativos as
organizacións pesqueiras, de investigación ou de produción.
Estudos para identificar e alinear a oferta turístico-mariñeira entre GALPs,
incluíndo segmentación de produtos, especialización e a non competencia
entre os GALPs
Divulgación das propiedades positivas do consumo de peixe en zonas costeiras
como en zonas de interior (incluíndo os grandes mercados obxectivo, por
exemplo Madrid, Barcelona…)
Aplicacións e actividades que promocionen o relevo xeracional na
comercialización, gastronomía (receitarios vinculados ao territorio)
Medidas para aumentar as posibilidades de oferta de produtos frescos
procedentes da pesca e da acuicultura, facilitando a poxa e compra a distancia.
Incremento do emprego e a renda per cápita nos municipios costeiros
Cohesión social e vinculación entre actividades tradicionais e a innovación
empresarial.
Relevo xeracional e creación de oportunidades para a mocidade en zonas
rurais
Eixo tractor para as zonas máis dependentes da pesca
Mellora da percepción e imaxe do sector pesqueiro
Alimentación máis saudable e sustentable
Demostración da creación de valor a través de actividades de marketing e non
só con incrementos de produción/capturas. Efectos positivos e concienciación
sobre o ecosistema mariño.

Os produtos procedentes de pesca artesanal teñen unha gran calidade debido,
principalmente, a súa frescura. Actividades vinculadas á apreciación por parte do
consumidor desta calidade, a súa diferenciación en termos de segmentación de
mercados obxectivos e a cooperación para garantir unha oferta estable e
desestacionalizada poden estar incluídas como principais liñas a seguir neste
segmento da flota. Ademais é importante a participación na comercialización
directa dos produtos, ao igual que no caso do marisqueo a pé.
Considerando que a competencia é unha característica intrínseca a calquera
actividade empresarial que se desenvolva, os GALPs beneficiaríanse de actividades
e iniciativas que multipliquen os efectos positivos doutras actividades levadas a
cabo noutros GALPs. Por tanto, a coordinación das iniciativas empresariais, así
como o posicionamento nun segmento de consumidores concreto (por exemplo
gourmet, fogares 1-2 persoas, 3ª idade...) ten que contemplar o mercado global.
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Isto podería formularse a través de proxectos de cooperación entre GALPs que
contribúan a incrementar a produtividade e a competitividade do todo o sector
pesqueiro e acuícola no seu conxunto pero actuando localmente, como por
exemplo nunha plataforma galega para a comercialización en liña en lugar de
diferentes páxinas webs ao largo dos portos pesqueiros.
A recollida de berberechos ten unha longa tradición no Anllóns, onde se levou a
cabo un proxecto de promoción deste marisco a nivel local. En concreto, apoiouse
unha cadea integrada de actividades para a concienciación social e mellora da
imaxe do produto. O principal obxectivo foi o incremento do consumo a nivel local,
polo que foron creados novos materiais de envasado para mellorar a súa
presentación así como un libro de receitas. Ademais estas accións
complementáronse con xornadas de portas abertas e de degustación. O proxecto
obtivo un claro impacto na zona facendo que catro restaurantes locais e clientes
finais estableceran unha liña de compra directa ca asociación de mariscadoras
(máis info aquí).
Outro exemplo é a comercialización de novos produtos procedentes de algas
mariñas en Dinamarca. Este proxecto tamén serve para ver como pode funcionar
a cooperación entre GALPs xa que colaboraron dous deles na creación e
desenvolvemento de novas saídas para as algas utilizándoas como materia prima.
Nel participaron produtores locais, piscicultores, criadores de mexillóns e
procesadores para fomentar o cultivo, a recollida e o procesamento sustentable
de algas mariñas (máis info aquí).
Cabe destacar tamén o exitoso proxecto desenvolto en Oostende (Bélxica), onde a
estreita colaboración entre os pescadores e a restauración local fai incrementar as
súas vendas das especies típicas de cada tempada (máis info aquí).
Por último, outro caso de éxito é Mar Galaica, que reune ao sector da pesca e
outros actores clave do sector marítimo có fin de crear un paquete de turismo
integrado ao longo da costa galega. Nel se promocionan produtos e patrimonio da
pesca local ao tempo que se potencia a gastronomía con peixes e mariscos das
comunidades pesqueiras (máis info aquí).

Recoñecemento – NonComercial – SenObraDerivada (by-nc-nd):
Non se permite un uso comercial da obra orixinal nin a xeración de obras derivadas

22

·

4. Pescadores fineses participaron nun proxecto de desenvolvemento
du turismo local.

Os aspectos relacionados coa dimensión humana da política pesqueira común son
cruciais para as áreas locais. Préstase especial atención aos problemas de
desemprego no sector pesqueiro, así como o baixo atractivo destas actividades,
especialmente entre a xente nova. A PPC abre camiños á recualificación e
formación permanente para aqueles que traballan no sector pesqueiro. Dentro da
nova política, foméntanse máis e mellores habilidades para os pescadores. Estas
actividades beneficiarán directamente ás comunidades costeiras e abrirán
posibilidades para a creación de novas empresas e novos postos de traballo.
Os grupos poderían apoiar este proceso, axudando a proporcionar opcións
profesionais para aqueles que desexan permanecer no sector, pero tamén os
interesados na diversificación ou en beneficiarse de novas oportunidades de
emprego na economía azul. Durante a Conferencia 'Sailing to 2020',
representantes do sector pesqueiro e dos GALPs tamén destacaron a necesidade
de máis formación e información sobre a propia reforma da PPC e as súas
implicacións para os actores locais. Isto pode incluír actividades de difusión e
comunicación a nivel local na política pesqueira común, da política marítima
integrada (IMP) ou da planificación espacial marítima (MSP).
De maneira similar que no bloque da gobernanza na PPC, a creación de redes, o
intercambio de experiencias, o fomento de boas prácticas entre grupos de
intereses, a valorización do papel das mulleres nas comunidades pesqueiras ou
promover grupos pouco representados da pesca artesanal están contempladas
nesta nova política de pesca. Aquí, os grupos tamén teñen un papel importante
que xogar, chegar a estes grupos sen representación e crear vínculos a nivel local
entre diferentes actores.



Repositorio ou aplicación móbil de boas prácticas en pesca, en lonxa, na
pescadería, na cociña… Formato de “Story telling”
Facilitación de acceso e transporte para zonas peor comunicadas, iniciativas
coordinadas tipo “Bla bla car” con colectivos que requiran atencións especiais.
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Continuar cós programa de roteiros culturais pola costa, praias, faros pero
enfocados a outros colectivos (por exemplo cambiando o guión,
proporcionando acceso a persoas con discapacidades)
Aplicacións móbiles con información sobre o estado das praias, por exemplo
concorrencia, mareas, tráfico, aparcadoiro…
Programas de formación e difusión a partir de Conferencia ou Mesa Redonda
(por exemplo “Coñece a PPC”, “Coñece a Directiva MSP”, “Coñece a Rede
Natura” )
Formación para a diversificación
Formación para favorecer o emprego xuvenil
Formación para adquisición de competencias vencelladas a unha mellor
xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas nos que
viven, incluíndo:
o Actuacións específicas que teñan como destinatarios aos profesionais
do mar integrados nas entidades colectivas.
o Capacitacións para a mellora do seguimento e a vixilancia
Apoio ao emprendemento, titorización de proxectos.
Actividades para a valorización das profesións marítimo pesqueiras
Fomento e mantemento de iniciativas do tipo mulleres emprendedoras
Guías de actividades tradicionais,
Rehabilitación e aproveitamento de espazos e elementos do patrimonio local,
por exemplo lonxas, almacéns e outros lugares nos portos, prazas, mercados,
etc.
Posta en valor do papel das mulleres no sector e comunidades pesqueiras.
Relevo xeracional nas distintas actividades costeiras
Fomento de redes de colaboración e participación
Mellora das condicións de vida nas zonas de influencia dos GALPs
Mellora da imaxe pública do sector e dos seus produtos

Un dos temas máis candentes para este sector é o relativo á falla de relevo
xeracional. Actividades que promocionen e valoren esta actividade, que melloren
as súas condicións socioeconómicas influirán positivamente. Dar a coñecer
exemplos de boas prácticas de pesca sostible. Por outro lado, as iniciativas que
usan e potencian o coñecemento local contribúen na mellora da xestión pero
tamén son capaces de dirixirse máis concretamente a realidade local.
Estes ámbitos de actuación teñen un potencial aínda por explorar. O uso de
multifondos procedentes do Fondo Social Europeo ou dos fondos de
desenvolvemento rexional poden complementar calquera iniciativa levada a cabo.
O proxecto EMPREAMAR é un programa de formación en emprendemento mariño
promovido e desenvolvido polo GAC4 Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia coa
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colaboración do Campus do Mar, que ofrece capacitación e apoio a mozos
emprendedores locais para que desenvolvan e establezan as súas ideas de negocio
vinculadas ao mar (máis info aquí).
A formación turística para pescadores comerciais foi un exemplo de éxito nun FLAG
finés. En concreto, un grupo de especialistas desenvolveron un paquete formativo
feito a medida para 20 pescadores locais, incluíndo as cualificacións necesarias, as
certificacións de seguridade e as habilidades precisas para ter un paquete turístico
adaptado ao mercado (máis info aquí).
Outro exemplo de proxecto pódese encontrar na empresa francesa “Atelier des
Gens de Mer”. Nel propóñense alternativas de emprego para pescadores
accidentados ou discapacitados ao traballo. A idea central desta iniciativa é o
aproveitamento das súas competencias e coñecementos relacionándoo con
actividades pesqueiras ou relacionadas có sector marítimo en xeral. Gracias a isto,
esta empresa ofrece unha serie de servizos como a reparación de redes,
mantemento de barcos de pesca e traballos diversos no porto (máis info aquí).
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5. Unha das embarcacións construídas no proxecto Dorna.

A PPC ten como obxectivo garantir que as actividades da pesca e acuicultura sexan
sustentables ambientalmente a longo prazo e se xestionen de forma coherente cos
obxectivos de xerar beneficios económicos, sociais e de emprego, e de contribuír
á dispoñibilidade de produtos alimenticios.
Esta política deberá contribuír a asegurar un nivel de vida adecuado a aqueles que
dependen das actividades pesqueiras, tendo en consideración a pesca costeira e
os aspectos socioeconómicos. De feito, a PPC subliña a sustentabilidade ecolóxica
como unha condición sine qua non para a sustentabilidade económica e social da
pesca na EU. Neste contexto, os impactos ambientais das actividades de pesca
deben ser limitados e controlados promovendo unha actividade que sexa
sustentable.
O FEMP inclúe un paquete de medidas de conservación para apoiar o cumprimento
desta obriga, incluíndo apoio para: mellorar a selectividade do tamaño ou a
selectividade de especies por arte de pesca; novos coñecementos de índole técnico
e organizativo para reducir o impacto das actividades pesqueiras no medio
ambiente; e proxectos piloto sobre alternativa de xestión pesqueira e artes de
pesca. Outras actividades establecidas no Regulamento da FEMP inclúen: redes de
áreas mariñas protexidas; actividades para reducir desperdicios mariños ou
recoller as redes pantasma; instalacións para protexer a biodiversidade; conciencia
ambiental entre os pescadores; estudos, xestión e seguimento dos sitios Natura
2000 e áreas protexidas especiais; e participación noutras accións relacionadas cos
servizos proporcionados polos ecosistemas, como a restauración da mariña e
hábitats costeiros.
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No ámbito da xestión sostible dos recursos mariños, a actividade pesqueira debe
levarse a cabo dende un enfoque ecosistémico que evite efectos negativos no
medio ambiente e permita acadar o rendemento máximo sostible a máis tardar en
2020. Neste senso, poden realizarse medidas que favorezan a recompilación de
datos e a mellora da xestión responsable e sostible das zonas de produción que
garantan a viabilidade económica do sector sen prexudicar o medio mariño, así
como medidas que melloren a protección, conservación e sustentabilidade dos
recursos mariños.
O novo Regulamento fai fincapé na necesidade de fortalecer a conservación do
ecosistema mariño para asegurar áreas locais sustentables. Isto require mellorar a
coordinación cos actores das pesqueiras locais, así como unha maior participación
dos pescadores locais na conservación e xestión dos ecosistemas mariños. No
período 2007-2013, os grupos xa demostraron a súa capacidade para mobilizar e
coordinar ás partes interesadas na pesca local para a aplicación de accións
conxuntas que conduzan a unha mellor conservación e xestión dos recursos locais.
Ademais, a sensibilización é clave para asegurar un maior compromiso das
comunidades locais na loita contra este problema grave, pero a miúdo descoidado.














Accións orientadas ao mantemento e restauración de hábitats costeiros de
importancia para os organismos mariños que contribúan a mellorar a
capacidade de adaptación fronte ao cambio climático e a reducir os efectos
dos riscos inducidos por este.
Medidas para o control de especies exóticas invasoras, cuxa proliferación
pode verse, nalgúns casos, favorecida polas novas condicións climáticas.
Medidas para o control e seguimento das actividades pesqueiras co fin de
mellorar a protección, conservación e sustentabilidade dos recursos mariños.
Accións para conservar os ecosistemas mariños e os seus recursos realizando
unha xestión adecuada da actividade pesqueira coa finalidade de facela máis
sostible e respectuosa co medio ambiente.
Accións para a recuperación, conservación e rehabilitación de ecosistemas
mariños, en especial nos lugares incluídos en la Red Natura 2000 e accións
para evitar a degradación do medio.
Accións de sensibilización sobre a protección, restauración da biodiversidade
e dos ecosistemas mariños e sobre a pesca artesanal e marisqueo a pé,
mediante o intercambio e difusión de boas prácticas e experiencias coa
participación dos profesionais e outros interesados.
Catálogo de Patrimonio Cultural e natural, incluíndo aos fondos mariños
Programas de monitoreo de fondos mariños (a través de confrarías de
pescadores) con fins científicos e de seguimento do estado dos fondos.
Roteiros polo mar, propondo o mantemento e conservación de espazos
naturais de alto valor ecolóxico. Posibles vinculacións co turismo ecolóxico.
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Desenvolvemento de actividades ou artes de pesca baseadas no
coñecemento local, por exemplo dunha embarcación máis sustentable (ex.
proxecto DORNA) ou de artes de pesca (ex. Proxecto DISCOPAL, sobre o
palangrillo).





Acadar un bo estado ecolóxico dos recursos naturais
Aumento da concienciación pública e dos axentes involucrados no seu uso.
Apoiar a implementación da Estratexia Mariña.

A pesca artesanal pode levar a cabo actividades formativas e turísticas que limiten
o seu impacto no medio pero que sirva como complemento aos seus ingresos.
Principalmente estas actividades poden estar enfocadas á valorización do
patrimonio natural onde se levan a cabo as súas actividades. Tamén na
colaboración con iniciativas de limpeza do medio mariño ou en programas de
seguimento das súas especies obxectivo. Podemos encontrar exemplos nesta liña
nos proxectos como “nada pola borda” ou “3RFish” que buscaban limpar o medio
mariño ou acadar un uso máis eficiente de baterías, pilas, redes e outros materiais
respectivamente.
A sustentabilidade só pode ser acadada cuns recursos naturais en bo estado,
garantindo así sectores economicamente competitivos e socialmente viables. Para
aumentar a fiabilidade e precisión das avaliacións do medio natural precísase a
colaboración dos actores nel involucrados. Por tanto, é traballando en conxunto
como se poden acadar os ambiciosos obxectivos de conservación incluídos na PPC.
O proxecto DISCOPAL é un exemplo de vantaxes do uso do coñecemento local no
desenvolvemento de artes de pesca máis eficientes e respectuosas có medio
ambiente. Nese senso, o Centro Tecnolóxico do Mar xunto coa empresa Galfood e
a Confraría de Pescadores de Cangas desenvolveron un sistema automatizado de
palangrillo con melloras fronte o tradicional, así como nos requisitos para seu uso
(máis info aquí).
Outro exemplo de participación e colaboración entre pescadores e ciencia pódese
atopar en Aveiro, onde os pescadores participan na conservación do medio
ambiente axudando á sustentabilidade da anguía europea. O seu envolvemento
permitiu aos investigadores profundar moito máis rápido nos seus estudos e darlle
os pescadores un rol máis activo nas avaliacións de poboacións desta especie, así
como a proposta de diversas medidas de conservación (máis info aquí).
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O crecemento azul é a estratexia europea a longo prazo de apoio ao crecemento sostible dos sectores
mariño e marítimo. O mar é un motor con grande potencial para a innovación e o crecemento e a Unión Europea
aposta por dinamizar e artellar as accións para multiplicar o seus resultados. Elo supón abordar eidos que nos son
familiares, como a acuicultura ou o turismo costeiro, con novas ferramentas; ao tempo que facilitamos que outros
sectores mais novidosos como as enerxías oceánicas ou a biotecnoloxía mariña conten cos medios precisos para
consolidarse.
Outra liña de actuación identificada como de alto potencial de crecemento dentro da estratexia atlántica
europea é a das enerxías renovables. Estas son as que se obteñen de fontes renovables sen relación cos
combustibles fósiles e que principalmente están vinculadas ás condicións climatolóxicas como a eólica,
mareomotriz, solar, etc.
Debido a que os costes de investimento e mantemento destas actividades son moi elevados, as
actividades potenciais dos GALPs neste ámbito poden centrarse en proporcionar servicios complementarios e
suxestións de lugares e condicións óptimas. O desenvolvemento local participativo pode xogar un papel destacado
na gobernanza do litoral galego á hora de seleccionar e xestionar iniciativas de enerxías renovables. Sen embargo,
as potenciais liñas de actuación están incluídas nas fichas do cambio climático.
Compre salientar catro aspectos fundamentais para os grupos de acción local de pesca:





Definir que significa crecemento azul na súa zona, seleccionando e priorizando as actividades que queren na
mesma como parte da súa estratexia. Pensemos, por exemplo, en apostar pola realización de probas piloto
en colaboración con empresas sobre a enerxía das ondas.
Explotar os seus recursos, tanto en termos de infraestruturas e espazos (portos, almacéns, etc.) como de
capacidades (o saber facer), servizos e redes.
Facilitar a coordinación, a cooperación e o acceso á información dos colectivos interesados neste tipo de
iniciativas.
Combinar os esforzos no ámbito do Cambio climático e da Política Pesqueira Común cos sectores do
crecemento azul para favorecer a creación de emprego. Así, por exemplo, a reciclaxe de artes de pesca
conxugan accións complementarias.

Para aqueles e aquelas que teñan interese en coñecer máis sobre o crecemento azul na Unión Europea,
así como aqueles sectores que teñen maior potencial de crecemento no noso país, recomendámoslle as seguintes
lecturas:


Visión xeral do crecemento azul e das medidas específicas de coñecemento do mariño, ordenación do espazo
marítimo e vixilancia marítima integrada.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_es.htm



Estratexia Atlántica e Plan de acción do Atlántico, centrado en fomentar o emprendemento e a innovación,
protexer, asegurar e mellorar o medio ambiente mariño, mellorar a accesibilidade e a conectividade e cear un
modelo de desenvolvemento rexional integrador e sostible. Nestes documentos se identifican as prioridades
financiables con distintos fondos comunitarios.
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http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_es.htm


A ficha país elaborada para España con datos pormenorizados sobre cada un dos sectores do crecemento azul.
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Annex%20VI_ES_country%20pape
r_final%207Mar14_2.pdf
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6. O restaurante de Benboa, en Corrubedo, funciona como un polo
de atracción turística.

O turismo é unha das actividades con maior potencial de crecemento e creación
de emprego. Con máis de 130.000 persoas traballando neste sector en Galicia, o
noso litoral ofrece oportunidades para desenvolver accións tanto no turismo
costeiro como no marítimo. En particular, a través das seguintes actividades:




Turismo costeiro: actividades de praia e recreativas (surf, mergullo, etc.),
actividades recreativas nas zonas costeiras (roteiros, centros de
interpretación, acuarios, etc.) e cruceiros (actividades en terra e a bordo
mentres están atracados nos portos).
Turismo marítimo: actividades baseadas na auga (navegación de recreo,
deportes náuticos, pesca deportiva), e engloba o conxunto de actividades que
se desenvolven en terra.

Mais aló destes conceptos, non se trata aquí de poñer lindes á xeración de
propostas nos espazos terra-mar senón de artellar ideas innovadoras para eliminar
as barreiras que poderían lastrar o seu éxito de mercado, por exemplo a
fragmentación de oferta, a falla de innovación, as variacións na demanda, as
necesidades formativas ou mesmo os riscos ambientais derivados dunha maior
presión turística sobre o medio.
Neste senso, baseándonos na experiencia de programas anteriores, o bo saber
facer das xentes do litoral, a pluralidade de accións no eido do turismo costeiro e
marítimo poderían levarse a cabo actividades con tres elementos centrais: a
cooperación, a diferenciación e a especialización.


Turismo mariñeiro: tendo en conta a definición da Lei de Pesca de Galicia sobre
turismo mariñeiro, inclúense actividades desenvolvidas polos profesionais do
mar, deseñadas para mellorar e difundir o seu traballo no medio mariño, así
como os seus costumes, tradicións, legado e cultura mariñeira como parte do
patrimonio inmaterial. En tanto accións produtivas individuais, teñen que estar
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ben definidas a través de planes de negocio e comercialización que garantan a
súa sustentabilidade económica.
Conformar un itinerario peonil integral de Galicia enlazando as iniciativas que
se desenvolven en cada grupo de maneira que se promova a execución e
desenvolvemento dunha gran ruta costeira galega. Por exemplo, a Ruta dos
Faros (máis info aquí).
Programas para embelecer a fachada litoral.
Avanzar na integración de produtos turísticos e na súa venda a través das
canles de comercialización tradicionais e especializados. Consolidar os Clubes
de Produto (por exemplo Mar Galaica ou a venta de paquetes turísticos
integrais a través de axencias, maioristas, etc.).
Oferta de actividades náuticas en rede.
Competicións recreativas con patrocinios privados (náuticas, etc.)
Creación de servicios vencellados ó camiño de Santiago
Compartir experiencias con artesáns (por exemplo redeiras)
Desenvolver aplicacións de interese para os turistas e a cidadanía, por exemplo
ferramentas móbiles con información xeo-referenciada a nivel local: das
especies capturadas ou producidas na zona, zonas de marisqueo, lugares onde
mercalas, onde consumilas; das praias, as mareas, e os aparcadoiros; das
actividades deportivas náuticas, etc.
Iniciativas para a formación personalizada, ou creación da figura da persoa
experta que ensina a comprar produtos do mar nos mercados e lonxas.
Facendo fincapé na estacionalidade dos produtos, á frescura, arte de pesca,
etc.
Xornadas didácticas de portas abertas en lonxa e portos, construción naval,
empresas de procesado e transformación, etc.
Musealización de empresas de transformado e conservación para realizar
turismo industrial.
Fomento de actividades e rutas deportivas costeiras (por exemplo “o Maratón
do Morrazo”, “A carreira VIG-BAY: Vigo – Baiona”, “o Triatlón das Illas
Atlánticas”) combinando ademais elementos patrimoniais nesas rutas, por
exemplo faros, puntos xeodésicos, historia.
Desenvolvemento de turismo de saúde na costa facendo fincapé nos
elementos saudables dos produtos pescados e producidos na costa.
Desenvolvemento de ferramentas móbiles dentro das redes sociais para a
valoración e recomendación dos servicios e produtos ofertados, fomentando
o carácter local e sustentable das súas actividades e fidelizándoo. Por exemplo
unha aplicación que puntúe a dispoñibilidade de produtos locais e pesqueiros
na carta, de actividades no mar, de rutas de mergullo próximas, etc.
Foros e espazos de diálogo para intercambiar experiencias e necesidades entre
o sector pesqueiro e o sector turístico, hostaleiro e HORECA, estimulando as
oportunidades de cooperación e de xeración de sinerxías.
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Xornadas para fomentar a conexión entre o turismo mariñeiro coas actividades
náuticas da zona, e tamén entre embarcacións de recreo e de pasaxe coas
tradicionais.
Desenvolvemento de ferramentas audiovisuais que poidan difundirse nas
redes sociais para mostrar os axentes e os servicios ofertados en cada
municipio.
Formación dos axentes que interveñen en servicios de cara ao público
enfocándose en mellorar as súas capacidades, por exemplo idiomas, uso de
novas tecnoloxías, atención ao público, etc.
Iniciativas para a creación de redes entre asociacións, particulares, empresas
e organismos enfocadas á difusión, comunicación das actividades locais
ofertadas.
Talleres para a formación de equipos de traballo e de paquetes personalizados
aos distintos axentes (por exemplo pescadores, mariscadoras, etc.)
fomentando a aprendizaxe colaborativa.
Creación de aplicacións online personalizadas tendo en conta a accesibilidade
dos paquetes turísticos ofertados.
Actividades de voluntariado: limpeza de praias, recuperación de espazos,
vinculadas a oferta recreativa e gastronómica.
Creación e mantemento de emprego
Difusión e promoción de valor cultural e ecolóxico das zonas costeiras
Valorización da pesca artesanal mellorando a súa imaxe pública
Incremento da renda per cápita das localidades costeiras
Propostas de alternativas económicas viables á pesca e o marisqueo
Fomento do traballo colaborativo

A pesca, ademais de actividade produtiva tamén proporciona :



Atractivo da zona, empregado a miúdo para comercializar o destino.
A pesca pode desempeñar unha función ambiental, incluíndo o seguimento
dos recursos pesqueiros ou a recollida de residuos.
 A pesca tamén xoga un papel clave na identidade da zona, e na promoción da
cohesión social. A pesca é a miúdo unha forma de vida para a comunidade, con
pequenos barcos que manteñen unido o tecido social.
A afluencia de turistas atraídos polas actividades pesqueiras é unha oportunidade
para que os pescadores podan engadir valor e tamén unha compoñente da
diversificación.
O sector da pesca artesanal ten un coñecemento local que pode ser empregado e
valorado en actividades turísticas, ofrendo un valor engadido e diferencial a outras
ofertas. Ademais este coñecemento do medio fai deles unha referencia clave para
considerar e priorizar as actividades a desenvolver.
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Esta liña de actuación é unha das identificadas con maior potencial de crecemento
dentro da Estratexia Atlántica. O seu desenvolvemento é complementario e
transversal ás liñas de actuación identificadas nesta guía. O principal valor
engadido é a cooperación entre os GALPs para ofrecer actividades integrais e
produtos que sexan aceptados polo mercado, buscando aproveitar as sinerxías
creadas e limitando a competencia entre as distintas rexións.
O caso de éxito máis destacable é Mar Galaica, que reúne ao sector da pesca e
outros actores clave do sector marítimo có fin de crear un paquete de turismo
integrado ao longo da costa galega. Nel promociónanse produtos e patrimonio da
pesca local ao tempo que se potencia a gastronomía con peixes e mariscos das
comunidades pesqueiras (máis info aquí).
Outro proxecto a destacar no eido do turismo é o que promove a colaboración
entre catro Asociacións de Redeiras de Galicia có obxetivo de mostrar o seu
traballo, a tradición nos municipios de Burela, Malpica, Corme e Portonovo (máis
info aquí)
A iniciativa levada acabo por Benboa é unha aposta decidida polo
desenvolvemento sustentable dun pequeno pobo marinero, Corrubedo (Galicia),
emprazado no corazón dun espazo natural protexido. Procura compatibilizar a
vangarda coa tradición, o potencial da gastronomía galega coa conservación da
natureza, o lecer creativo co emprego local, as virtudes da dieta atlántica co
ecoturismo, a dinamización cultural e a vida en comunidade. En definitiva, é un
proxecto que conxuga a diversificación de actividades socioeconómicas cunha
clara vinculación ao seu orixe (máis info aquí).
Tamén destacamos o proxecto que aposta por preservar o carácter pesqueiro das
zonas locais na illa de Rügen (Alemaña). O obxectivo é axudar aos pescadores a
diversificar as súas actividades e desenvolver fontes adicionais de ingresos,
mellorando ao mesmo tempo a imaxe da industria pesqueira local e mellorando
algunhas instalacións pesqueiras existentes. A lonxa existente en Sassnitz, por
exemplo, transformouse nun atractivo mercado. Ademais creouse o «Punto de
información e centro de pesca con liña» que ofrecerá viaxes en barco aos turistas
para ollar como faenan os barcos pesqueiros e tamén proporcionará información
sobre outras actividades vinculadas a esta arte de pesca (máis info aquí).
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7. O turismo de cruceiro precisa dunha oferta adaptada ás necesidades deste
tipo de viaxeiros.

Dentro do turismo, o de cruceiro é un segmento con alto potencial de crecemento
en Europa e particularmente en Galicia, nos portos de Vigo, A Coruña, Vilagarcía e
Ferrol. Nese senso, unha oferta especializada para este público pode supoñer unha
liña de actuación clara para os GALPs, abarcando tanto actividades nos portos
como fóra deles e enfocando a súa actividade cara o turismo mariñeiro e
actividades ligadas á ficha anterior.




Coordinación entre as navieiras para ofertar servicios adaptados antes de que
os barcos cheguen a terra, como por exemplo visitas guiadas, experiencias
mariñeiras, produtos artesanais, etc.
Demostración de actividades en locais ou localidades próximas a estes
cruceiristas. Por exemplo, actuacións culturais, exposicións, talleres de
artesanía, espectáculos de gastronomía con especies da zona ou receitas
tradicionais, etc.
Incorporación das distintas ofertas/paquetes na marca de turismo de Galicia.
Actividades culturais como visitas a museos, lonxa e portos, mercados, ,
empresas produtoras ou transformadoras.
Rutas patrimonio ambiental así como iniciativas de rutas de marisqueo.
Conferencias, charlas e formación sobre patrimonio ambiental e cultural
abordo
Oferta de transportes que aumente as posibilidades de desprazamento dos
cruceiristas, por exemplo bicicletas, vehículos compartido.
Representacións culturais aire libre ou en escenarios abordo.




Creación de emprego por actividades dentro do buque
Creación emprego novas actividades combinadas
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A pesca artesanal pode colaborar a través de iniciativas que ofrezan a
oportunidade de experimentar a pesca artesanal así como ofrecer produtos dunha
gran calidade nos locais de restauración ou incluso abordo dos cruceiros.

Todas as actividades aquí incluídas son complementarias ás xa descritas na liña de
turismo costeiro en particular e, de maneira xeral, a calquera desta guía.
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8. A acuicultura ten novas posibilidades de denvolvemento nas áreas
lonxe da costa.

Coñécese como acuicultura a cría ou cultivo de organismos mariños encamiñada a
aumentar a produción dos devanditos organismos por enriba das capacidades
naturais do medio, organismos que serán propiedade da persoa física ou xurídica
ao longo de toda a fase de ría ou cultivo e ata o momento da súa primeira venda.
É unha importante actividade económica de produción de alimentos, materias
primas (para industria, farmacia) e de organismos vivos (para repoboación, destino
a outras instalacións, ornamentación ou exposición pública).
As propostas serán desenvolvidas ao abeiro do “Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura Española” http://planacuicultura.es aprobado polo Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, as Comunidades Autónomas e os
representantes do sector, en 8 de xullo de 2014.







Promover a acuicultura ecolóxica mediante diferentes medidas para mellorar
o valor do produto e obter resultados máis eficientes.
Medidas relacionadas co manexo da explotación, a alimentación, o uso de
medicamentos e coas condicións do medio.
Uso sustentable dos residuos da acuicultura. Para iso, débese minimizar a súa
produción, mellorar o
tratamento, e realizar unha valorización e
aproveitamento deses residuos.
Fomento dos plans de repoboación e mellora do coñecemento das actividades
relacionadas coa pesca recreativa. Desta maneira poderase valorizar este
sector e crear, a futuro, un produto de comercio, potenciando o turismo
mariñeiro.
Diversificación de empresas acuícolas durante a súa vida útil ou unha vez
terminada a súa utilización:
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Creación de sistemas acuícolas multitróficos onde se combine a crianza de
diferentes especies na mesma instalación. Por exemplo, produción de
bacallau combinada con produción de mexillóns e algas, nunha instalación
en liña. Máis información aquí.
Iniciativas de produción de peixes para a pesca recreativa. Peixes de
acuario e para instalacións de pesca recreativa.

Implementación da Guía Técnica de FAO sobre Certificación en Acuicultura e
Marcos de avaliación para avaliar a conformidade dous esquemas de
certificación da acuicultura ca citada Guía.
Potencial acuicultura off-shore como un novo sector que pode ser sustentable
e xerar beneficios. Á súa vez, estas instalacións poden funcionar como arrecifes
e aumentar o numero de especies á súa ao redor.
Mellora dos sistemas de información en acuicultura como apoio á
planificación, ordenación e seguimento da actividade
Reforzo das interaccións positivas da acuicultura en Rede Natura 2000. Máis
información aquí .
Medidas ambientais. Liñas de innovación orientadas á mellora ambiental de
tecnoloxías e procesos nas empresas acuícolas.
Actividades educativas sobre a acuicultura.
Un mellor produto de acuicultura. Isto supón un maior valor de mercado e
aumento da calidade do produto. A inclusión da acuicultura ecolóxica abre
novos mercados e, á súa vez, aumenta o valor do peixe e mellor consideración
polos consumidores.
A xestión eficaz de residuos non só reduce a contaminación senón que ademais
pode derivar na produción de produtos de quinta gama.
A creación de producións off-shore potencia non só un novo sector senón que
ademais xera un aumento da biodiversidade da zona, podendo potenciar así a
pesca nun futuro.

O DLP pode xogar un papel importante na mellora das relacións entre as
actividades da pesca artesanal e a acuicultura que están abocadas á unha
convivencia nas comunidades costeiras. O traballo conxunto e en cooperación de
ambos sectores ou a aposta de iniciativas de acuicultura por parte de sectores da
pesca artesanal, pode ser promovido a través do DLP.


É moi importante a xestión de residuos e o control da calidade de auga para
que a calidade do produto sexa correcta.

A acuicultura multitrófica integrada (AMTI) combina os elementos básicos da
sustentabilidade: cultivo de varias especies na mesma instalación, convertir os
residuos en bens aproveitables nun mesmo espazo e mellorar a actividade
económica mediante a diversificación e as melloras na produción. Na actualidade
existen resultados de experiencias piloto desenvolvidas en todo o litoral español
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(tres en Galicia) para avaliar a súa viabilidade en mar, en terra e en marismas
transformadas. Estes resultados confirman a capacidade técnica, biolóxica e
científica para o desenvolvemento da AMTI, unha actividade pioneira que podería
ter encaixe nas estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (máis info
aquí).
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9. Larvas de peixe nun proxecto do CETMAR.

Aproveitamento dos recursos do mar (biolóxicos e xenéticos) para producir
recursos para o conxunto da sociedade, como por exemplo alimentos funcionais,
medicamentos, produtos cosméticos, etc. As múltiples aplicacións poderían
organizarse en catro sectores con diferentes grados de desenvolvemento:
agricultura, produtos e procesos industriais, enerxía e saúde.




Inicio da actividade económica ou diversificación cara produtos cosméticos,
pensos para animais, pensos para acuicultura, alimentación prebiótica,
colorantes alimentarios, etc.
Facilitar o almacenamento de mostras ou materias primas en instalacións
marítimas para empresas en funcionamento ou de nova creación no ámbito
da biotecnoloxía.
Recoller mostras ou realizar observacións para empresas de biotecnoloxía ou
equipas de investigación.




Difusión das capacidades dispoñibles na zona a empresas xa existentes.
Promover proxectos piloto con equipas de investigación das Universidades e
Centros de Investigación.





Diversificación dos usos dos recursos mariños
Valoración de recursos sen viabilidade comercial para consumo humano
Optimización de infraestruturas e recursos que actualmente se usan por
debaixo da súa capacidade.
Aproveitamento do coñecemento científico e técnico
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O sector da pesca artesanal pode ser unha fonte de suministros de proteínas de
alta calidade para calquera das accións identificadas anteriormente. Ademais a
colaboración entre as distintas confrarías pode servir para acadar esta economía
de escala.
Algunhas accións propostas implican unha alta inversión.
O desenvolvemento de produtos require de pre-proba de concepto e proxectos
piloto antes de poder implementarse como proxecto empresarial.
Os prazos de desenvolvemento para algunhas accións son longos, e contar con
inversores de capital é unha vantaxe.
Sen embargo existen actividades auxiliares e complementarias aos grandes
proxectos que se beneficiarían do tecido industrial existente en Galicia. Así
empresas como Pharmamar (Grupo Zeltia) poderían ser un polo de atracción para
actuacións coordinadas. De igual xeito, na nosa comunidade están situadas o 6%
das compañías biotecnolóxicas do país, que poden contribuír substancialmente na
innovación e a competitividade no mundo do mar.
A empresa Copalis situada en Boulogne sur Mer (Francia) é un exemplo de éxito.
Foi creada en 1960 dunha alianza entre empresas relacionadas coa industria
pesqueira: armadores, plantas transformadoras e comercializadores.
A súa misión é engadir valor aos subprodutos xerados pola industria pesqueira
para producir: complementos alimentarios, ingredientes activos para cosmética,
penso para animais e ingredientes activos para suplementos nutricionais.
Os subprodutos proceden do peixe que non se vende nas lonxas (por estar
golpeado, non atopar comprador, etc.) capturas para aceite de pescado, industria
conserveira, etc.
O abano de actividades combina aquelas mais sinxelas e estandarizadas (como a
elaboración de fariñas de peixe) con aquelas outras mais complexas, con procesos
mais longos e algunhas dificultades de comercialización pero con maior valor
engadido (como a cosmética ou as aplicacións farmacéuticas).
Na actualidade conta con 80 empregados e entre as súas vantaxes competitivas
destacan a localización nun área que concentra un elevado número de recursos e
o feito de ser unha cooperativa con vencellos ao sector pesqueiro, o que garante
a provisión de materia prima e a trazabilidade (máis info aquí ).
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Sendo un tema do que se fala moi a miúdo, o cambio climático fai referencia a unha variación causada
polo ser humano no clima. Esta variación pode darse en escalas de tempo diferentes e pode tardar meses ou anos
en evidenciarse. O cambio climático afecta ás características do clima, modificándoo de moi diferentes maneiras.
Este cambio incrementa os desafíos aos que se enfrontan as actividades dependentes do medio e as súas
comunidades debido a que esta variación terá maiores efectos no medio mariño que no terrestre, xa de por si
afectado pola acción humana. Estas alteracións inflúen nunha maior variación de temperaturas, no aumento do
nivel do mar e no incremento de fenómenos mariños extremos. O cambio climático, por tanto, aumenta os
desafíos aos que estas comunidades están sometidos e representa un gran desafío para o desenvolvemento
sustentable, a seguridade alimentaria e outros factores como a biodiversidade. Con todo, as actividades humanas
a nivel costeiro ofrecen tamén oportunidades para diferentes proxectos, tanto de adaptación como de mitigación.
Estes proxectos son de vital importancia para facer fronte aos efectos do cambio climático. Os eixos claves pasan
por incrementar a sustentabilidade da explotación dos recursos, a adaptación e prevención de efectos do cambio
climático, a mellora no uso enerxético, a creación de resiliencia ao cambio climático e a redución ou a eliminación
das emisións e da produción de residuos.
Para aquelas persoas interesadas en coñecer máis sobre cambio climático, así como para aqueles sectores
que teñen maior potencial de acción recoméndanse as seguintes lecturas:




Rede española de cidades polo clima (máis info aquí).
Plan Nacional para a Adaptación ao Cambio Climático (máis info aquí e aquí).
Evidencias do cambio climático e os seus efectos en España (máis info aquí).
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10. A concienciación das comunidades xoga un papel importante na
aceptación e viabilidade dos proxectos innovadores.

Educación e difusión dos efectos do cambio climático no medio e na sociedade, así
como propoñer as comunidades costeiras como actores para paliar e reducir as
consecuencias deste cambio.
A continuación exporanse unha serie de medidas innovadoras no eido de difusión
e concienciación e sensibilización publica.







Actividades de difusión dos coñecementos sobre o cambio climático mediante
a realización de charlas, talleres, xogos e outras actividades en colexios,
centros sociais, ludotecas, etc.
Actividades de recollida de datos (monitoreo) acadando así unha observación
máis activa polos axentes involucrados.
Creación de redes de divulgación sobre o cambio climático integradas por
centros como o CETMAR, Campus do Mar, CSIC, IEO, INTECMAR, entre outros
centros para colaborar nas súas necesidades de investigación.
Creación de redes informais entre pescadores e científicos para o intercambio
de información, por exemplo convidar a un pescador/a ou mariscadoras, a
membros de confrarías a cear ou visitar o laboratorio ou centro de traballo.
Dar a coñecer as actividades desenvolvidas polo GALP a outras organizacións
a través de campañas divulgativas e da colaboración con outras iniciativas
similares desenvolvidas polos GALP.
Involucrar centros educativos como, colexios, institutos, universidades para
acercar o cambio climático ás novas xeracións:
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o
o

Realización de xogos, dinámicas, xornadas interactivas involucrando á
mocidade.
Promover o diálogo rexional e interrexional acerca do coñecemento sobre
o cambio climático e as súas consecuencias.



Programa “Fogares verdes”, extensible a “confrarías verdes”, “buques verdes”,
promovendo o autocontrol do consumo de auga e enerxía e introducindo
medidas e comportamentos aforradores de cara a facer unha compra máis
ética e ecolóxica.



A mellora da comunicación e a difusión dos efectos do cambio climático e das
medidas a tomar.
Creación dunha conciencia social para actuar fronte o cambio climático
Creación de redes de coñecemento para facilitar o contacto entre os diferentes
actores involucrados
Achegamento dos procesos consultivos, investigadores e produtivos a un
público xeral xerando confianza e transparencia





O sector da pesca artesanal poderá colaborar en actividades de difusión,
concienciación pública e de sensibilización sobre o cambio climático con máis
eficacia debido a súa proximidade ao medio mariño e costeiro, e o seu maior
coñecemento das areas onde se poden desenvolver proxectos. Outra iniciativa
interesante para este segmento da frota e a colaboración cós grupos de
investigación en Galicia dedicados ao cambio climático colaborando a través das
medidas de divulgación e formación.
Deberanse ter en conta os manuais de educación e outro tipo de ferramentas para
facer da difusión un medio eficaz. A creación de procesos participativos é de vital
importancia para crear unha concienciación eficiente.
Cabe salientar o proxecto “3RFish” que buscou a recuperación e reciclaxe dos
residuos sólidos propios da actividade pesqueira e portuaria. Nel desenvolvéronse
actividades de divulgación e concienciación ambiental enfocados en boas prácticas
ambientais (máis info aquí)
Outro exemplo foi a iniciativa “Freando o cambio climático: difusión de enerxías
renovables e eficiencia enerxética no medio rural”; que tivo lugar na comarca da
Hoya, en Huesca ente 2008 e 2009:
O obxectivo principal do proxecto foi reducir as emisións causantes do efecto
invernadoiro mediante a implicación tanto da poboación rural como dos
responsables municipais e técnicos.
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 Obxectivos:
o Sensibilización da poboación sobre o cambio climático
o Fomento do uso de enerxías renovables no ámbito rural e administrativo
 Accións levadas a cabo:
o
o
o
o
o
o

Edición de material divulgativo de aforro e eficiencia enerxética nos fogares
e no sector agrogandeiro.
Realización de charlas informativas.
Visita a instalacións de enerxías renovables.
Realización de xornadas técnicas sobre sistemas de eficiencia enerxética e
enerxías renovables.
Exposición de sistemas eficientes.
Visitas técnicas (máis info aquí).
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11. A flota pode beneficiarse dos proxectos innovadores.

A redución do consumo de enerxía optimizando os procesos produtivos e o
emprego eficiente da enerxía. Isto é, producir máis con menos enerxía. As enerxías
renovables virtualmente non se esgotan e non xeran emisións na súa produción.
Por outra banda, unha diminución das emisións de gases pode axudar a mitigar a
contaminación. Un uso eficiente dos medios enerxéticos permite reducir o
consumo de luz, manter os equipos eléctricos ao día e utilizar medios que gasten
o menos posible.
A continuación exporanse unha serie de medidas innovadoras no eido de enerxías
renovables e aproveitamento enerxético, eficiencia enerxética, algas e redución de
emisións.








Instalación de placas solares en infraestruturas de uso xeral e particular como
por exemplo en casetas, lonxas, portos o bateas.
Fomento dunha gastronomía do mar de produtos locais, máis ecolóxica e
sustentable mediante o uso da enerxía solar, por exemplo con fornos ou
quentadores solares.
Uso de biocombustibles nas embarcacións e instalacións pesqueiras ou en
terra.
Cambiar lámpadas: Modificación das lámpadas de barcos/ casetas/ lonxas/
outros para un consumo máis eficiente e máis sustentable.
Illamento de estruturas para reducir a perda de calor reducindo o gasto
enerxético en calefacción.
Compostaxe de algas
Servizos de transporte compartido entre persoas no ámbito mariño tanto
como medio de transporte como para actividades de lecer. Por exemplo,
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“Barcoamigo” que conecta aos propietarios de embarcacións e usuarios
profesionais e particulares coa intención de practicar actividades de lecer
(máis info aquí).
Algunhas iniciativas para o aproveitamento enerxético do medio natural implican
unha maior complexidade e un maior desenvolvemento técnico que as
presentadas na sección anterior. Por iso preséntanse aquí algunhas das potenciais
liñas de estudo:






Investigación e proxectos piloto sobre instalacións combinadas de plantas de
produción e fontes de enerxía renovable.
Prototipos para o aproveitamento da enerxía das mareas ou ondas
(mareomotriz).
Servizos de transporte de mercadorías, por exemplo, transporte e loxística de
confrarías próximas.
Investigación e proxectos de aproveitamento de metano e outros gases
emitidos.
Proxectos para a creación de biocombustibles a partir de produtos derivados
do mar (algas, residuos orgánicos).

A eficiencia enerxética non só afecta a sistemas de alumeamento ou illamento.
Pódese aplicar a diferentes procesos polo que abrangue un amplo rango de
posibilidades:







Avaliación sustentable de equipamento/motores.
Estudos de plans urbanos efectivos, por exemplo con mellora de accesos a
portos ou con implementación de rutas de distribución
Auditorías enerxéticas para mellorar a eficiencia enerxética.
Reducir a pegada de carbono e as emisións de CO2 á atmosfera.
Redución do consumo e aproveitamento enerxético
Xeración de enerxías renovables e redución do uso de combustibles fósiles por
exemplo, creación de biodiesel de algas, etc.

Relacionado coa pesca artesanal poderanse levar a cabo accións para o
aproveitamento das enerxías renovables, por exemplo, a instalación de placas
solares ou o uso de fornos solares. Á súa vez promoverase o cambio de lámpadas
ou de calquera equipamento que mellore a eficiencia enerxética dos buques de
pesca. Programas e auditorías para a mellora da eficiencia enerxética
Por último destacar o estudo do Inega sobre a eficiencia enerxética no sector
pesqueiro en Galicia (2012) (máis info aquí)
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Algúns proxectos poden requirir un forte investimento económico ou a necesidade
de realizar estudos previos polo que iniciativas de cooperación e o uso doutras
fontes de financiación poderán ser avaliadas.
O proxecto Peixe Verde foi un proxecto moi amplo dirixido en gran medida á flota
de altura que faena maioritariamente nos caladoiros do “Gran Sol”. Nel abordouse
de xeito integral o aforro e a eficiencia da enerxía en tódolos aspectos do buque:
construción, motorización, táboas de velocidades, manobras, reutilización de
sobrantes enerxéticos ou novas fontes de enerxía. Os resultados deste último
apartado, trasladáronse á pesca de baixura coa adaptación dos motores de
gasolina e gasóleo para a utilización de GLP (gas licuado de petróleo) (máis info
aquí).
Outro exemplo exitoso foi o proxecto “ITSASOA: Navegando con
agrocombustibles”; realizado en San Juan de Luz, en Francia. Nel buscouse usar
restos do sector agrícola para elaborar aceite vexetal puro e elaborar biofuel para
buques de pesca artesanal (máis info aquí).
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12. Os refugallos da pesca poden aproveitarse para novos usos.

O mar é un recurso de todos e polo tanto é obriga de todos deixalo en perfecto
estado tras o seu uso, polo tanto reducindo e aproveitando os residuos derivados
da pesca e outras actividades no mar.
A continuación exporanse unha serie de medidas innovadoras no eido da
reutilización e reciclaxe de residuos mariños, tarefas de control, recollida selectiva
de residuos e mares limpos









Reutilizar cunchas/cascas/outros restos procedentes de produtos pesqueiros
ou de acuicultura
Reutilización dos residuos na produción de produtos (por exemplos con
artesanía ata caldo de peixe)
Reciclaxe de artes de pesca
Reutilización de materiais para a construción de novas estruturas
Aumento da compostaxe e da produción de metano (biometanización) dos
residuos orgánicos.
Conversión gradual das plantas de separación e compostaxe de residuos
mesturadas en plantas para o tratamento mecánico biolóxico previo á
eliminación.
Se os residuos xerados polas actividades costeiras non se recollen e se tratan
apropiadamente, acumúlanse no medio e producen contaminación. Un
exemplo de boa práctica que contribuiría a paliar este problema pode ser o
control e recollida de información sobre o estado dos fondos mariños en
cooperación con Confrarías, Federación de Confrarías, etc.
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Creación de iniciativas a través de redes de voluntarios para a limpeza de praias
(por exemplo “iniciativa praias limpas”), a limpeza de fondos e a instalación de
puntos de recollida selectiva de residuos. Tanto en praias coma en lonxas,
centros de distribución e venda en portos.
Estudos de viabilidade e de xestión apropiada de residuos co fin de aumentar
a calidade dos produtos pesqueiros, por exemplo con iniciativas para a
redución do lixo emitido ao mar, de emisión de fumes, etc.
Mapas de lixo fondos mariños en colaboración con confrarías, federacións de
confrarías.
Valorización de residuos de envases e artes de pesca en mal estado.
Formación para aumentar as taxas de reciclaxe nos fogares.
Proxecto de mapeado dos fondos para monitorizar a acumulación de lixos.
As instalacións de acuicultura que xa non se utilizan poden ter usos diferentes
debido as súas características, como poderían ser a creación de parques
temáticos/educativos das actividades acuícolas o relacionadas coa auga.








 Redución da contaminación e a acumulación de residuos. Protección da
biodiversidade.
 Implantar servizos e infraestruturas máis baratos e eficientes que os actuais
para a recuperación de recursos dos residuos
 Valorizar os residuos fomentando un reparto equitativo entre os axentes
involucrados na súa recollida e transformación.


Reutilización e reciclaxe de residuos mariños e da pesca:
o

Mariscos: Reutilización de cunchas/cascas/outros restos por exemplo de
nécora, centola, patexo...
o Reciclaxe de artes de pesca
o Reutilización de materiais para a construción de novas estruturas, por
exemplo coa construción de casetas con restos de embarcacións.
 Tarefas de control dos residuos xerados e emitidos durante as actividades de
pesca artesanal (iniciativa “Mares limpos”). Tamén a realización de recollidas
selectivas (ou non) de residuos.
A recollida de residuos non só ten que estar enfocada na súa retirada, senón que
tamén pode ficar aberta a oportunidades para a reutilización ou reconversión
destes materiais. A xerarquía na xestión dos residuos reproduce o seguinte
esquema, no que as tres primeiras accións se coñecen como as 3 R da reciclaxe:
Redución en
orixe

Reutilización

Reciclado

Valorización
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A posta en práctica destas medidas depende de accións múltiples en distintos
ámbitos nas que están implicados os seguintes axentes:
 os fabricantes, o sector da distribución e o sector servizos
 os consumidores e usuarios finais
 as Administracións Públicas.
Os acordos intersectoriais son fundamentais para facilitar unha estreita
colaboración entre estes axentes.
O proxecto “Nada pola Borda” é unha experiencia práctica de recollida e xestión
dos residuos sólidos depositados nos fondos e nas augas das rías e da plataforma
continental galega, é dicir, nos caladoiros onde faena a flota de artes menores e a
flota litoral. Tratouse tamén neste proxecto de contribuír a reducir a cantidade
deses residuos e de avanzar na concienciación ambiental no mundo da pesca (máis
info aquí)
O proxecto “Isla Verde” tamén é un exemplo destas prácticas xa que busca previr
a contaminación mariña e contribuír positivamente na súa fauna e flora. Para
acadalo dotaron a unha serie de buques de contenedores diferenciados para a
recepción de residuos xerados abordo có fin de realizar unha xestión máis eficaz
dos mesmos (máis info aquí).
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13. O ecosistema do Delta do Ebro é especialmente sensible ao cambio
climático.

Os GALP e as persoas que viven nas zonas costeiras poden ser axentes activos no
deseño de medidas de adaptación que diminúan e preveñan as consecuencias do
cambio climático. Por adaptación entendemos a modificación ou protección do
medio para evitar/paliar/reducir as consecuencias da variación do clima a través
de políticas e boas prácticas.
Compre salientar que non se trata de realizar grandes infraestruturas senón
acometer pequenos cambios que poden ter un impacto significativo e positivo.
A continuación exporanse unha serie de medidas innovadoras no eido de algas, o
control de especies alóctonas, auga, bosques e incendios.
 A chegada de algas ás praias e outras zonas litorais xera moitas veces
acumulación de residuos e malos olores. Co aumento dos efectos do cambio
climático prevese un aumento da cantidade de algas que poden ser recollidas e
utilizadas en proxectos de aproveitamento (ver eficiencia
enerxética/residuos/crecemento azul/ PPC).
 O cambio climático crea novas condicións ambientais que modifican a forma de
moverse das especies isto fai que sexa máis doado a chegada e establecemento
de especies novas que poden afectar ás especies locais (autóctonas). Saber cales
son, de onde veñen e os posibles efectos no medio é moi importante. Este
coñecemento pode ser posto en valor a través dunha guía de especies alóctonas
ou exóticas, cursos de recoñecemento, ou coa promoción de proxectos de
cooperación para os avistamentos. Tamén se poderían realizar actividades de
control destas especies. As confrarías poden participar en gran medida nestas
actuacións.
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 Crear unha rede de observadores que controlen os cambios na erosión do
litoral, facilitando o seguimento e o deseño de accións.
 Reparación de marismas como tapón contra o aumento do nivel do mar e as
inundacións. Exemplos, replantación de plantas de humidais, que axudan á
recuperación do terreo e lle dan máis firmeza evitando así o lavado por parte
do mar. Pódese realizar tamén a distribución de sacos e outras estruturas que
moldeen a paisaxe para palialos efectos de erosión.
 Estudo da distribución e da erosión do litoral para preparar plans de acción
 Estudos de viabilidade comercial de especies alóctonas ou exóticas.
 Construción de estruturas de control do aumento do nivel do mar, por
exemplo, instalación de sacos para crear diques, canais que sirvan de
aliviadoiros, etc.
 Estudo dos puntos de risco en cada zona GALP.
 Desenvolvemento e aplicación de metodoloxías de análise de custos dos
impactos do cambio climático en áreas costeiras, con vistas a proxectos de
recuperación.
 Avaliación dos balances de carbono e do pH nas augas costeiras e mariñas.
 Consolidación de redes de seguimento ecolóxico a longo prazo e integración
dos datos para detectar os efectos do cambio climático (ver por exemplo as do
MAGRAMA, CSIC)
 Redución da erosión excesiva causada polos fenómenos derivados do cambio
climático
 Ao recuperar e conservar as marismas créanse tamén zonas de parada para aves
migratorias
 Conservación e mellora da calidade das praias ao mantelas en perfecto estado
 Estudo e control das especies exóticas invasoras para previr a súa expansión
 Uso de novas especies con potencial de mercado
En canto á adaptación da pesca artesanal e do marisqueo a pé, será útil para a
realización de tarefas de control das especies exóticas. Neste último caso tamén
poden recibir cursos de recoñecemento de especies e colaborar na realización
dunha guía de especies exóticas invasoras e no control da expansión destas
especies.
Unha adaptación eficaz requirirá: avances tecnolóxicos e recursos financeiros,
intercambio de información, ter en conta a lexislación existente, planificar a medio
e longo prazo, e educación.
Posible necesidade de altos investimentos para o control de praias e para as
mareas vivas.
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O control de especies exóticas é máis sinxelo de facer en comunidades en contacto
directo co medio.
A pesar de que poidan parecer previsións alarmistas os efectos do cambio
climático son impredicibles polo que se debe tomar medidas nun amplo espectro.
Proxecto piloto de “Medidas de mitigación e adaptación ao cambio climático no
Delta do Ebro LIFE EBRO-ADMICLIM (ENV/É/001182)”, que se desenvolveu no
Delta do Ebro, en España (máis info aquí).
 O proxecto expón accións piloto de mitigación e adaptación ao cambio climático
nunha zona moi vulnerable á subida do nivel do mar e a subsidencia.
 Enfoque de xestión integrada da auga, do sedimento e dos hábitats (arrozais e
zonas húmidas), co obxectivo múltiple de optimizar a elevación do chan
(mediante as aportacións de sedimento inorgánico e de materia orgánica),
reducir a erosión costeira, aumentar a acumulación (secuestro) de carbono no
chan, reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) e mellorar a
calidade da auga.
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Vigo
Centro Tecnolóxico del Mar – Fundación CETMAR
(CETMAR)
Laboratorio de Referencia da Unión Europea de
Biotoxinas Mariñas (EU-RL-MB)
Universidade de Vigo (Uvigo)
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas
e Pescados (ANFACO)
Campus do Mar (CDM)
Instituto Investigacións Mariñas (IIM)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Consello Superior de Investigacións Científicas
(CSIC)
Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)
Museo do Mar (MdoM)
Porriño
Aimen Centro Tecnolóxico (Aimen)
Santiago de Compostela
Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG)
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(aGader)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)

 Instituto Enerxético de Galicia (Inega)
A Coruña
 Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG)
 Instituto Español de Oceanografía (IEO)
 Universidade da Coruña (UdC)
 Centro Tecnolóxico da Auga (CETAQUA)
Ria de Arousa
 Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio
mariño de Galicia (intecmar)
 Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
 Instituto Galego de Formación en Acuicultura
(IGAFA)
Outros
 Xunta de Galicia
 MeteoGalicia
 Portos de Galicia
 Asociación Empresarial de Produtores de
Cultivos Mariños (APROMAR)
 FARNET
 Tecnopeixe
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