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EMERXENCIA

CLIMÁTICAII

Así é o noso clima

PRECIPITACIÓN

LÍQUIDO / SÓLIDO

VENTO
HUMIDADE E 

EVOTRANSPIRACIÓN

INSOLACIÓN 

E RADIACIÓN

ELEMENTOS QUE DEFINEN O CLIMA

TEMPERATURA

A combinación de factores e elementos 

climáticos permite entender as características 

e a distribución dos principais tipos de clima.

BIODIVERSIDADE

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA

FACTORES QUE INFLÚEN SOBRE O CLIMA

XEOGRÁFICOS

ATMOSFÉRICOS

A situación xeográfica, a influencia do mar e as características do relevo 

xeran situacións climáticas moi diversas. A latitude inflúe na insolación 

e na circulación atmosférica, así como nas variacións do clima durante as estacións. 

A circulación xeral da atmosfera, tanto na altura como na superficie, explica 

as variacións que experimenta o clima ao longo do ano. Como sucede, 

por exemplo, co paso dunha fronte (fría ou cálida) ou pola chegada dunha pinga fría. 

Na definición do clima tamén interveñen aspectos biolóxicos. A biodiversidade 

do planeta interactúa coa atmosfera na súa composición e dinámica.
BIOLÓXICOS

O noso clima

Factores que
definen o clima

Factores que

inflúen sobre o clima

Coñecer o noso clima

Só coñecendo ben as características do clima 

entenderemos os cambios que acontecen
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A área para a que se define o clima pode variar 

desde uns poucos quilómetros cadrados ata territorios 

máis extensos, o caso máis habitual, onde 

as características xeográficas e meteorolóxicas 

son máis ou menos comúns.

España está na zona temperada do planeta 

e conta con catro zonas climáticas: 

Oceánica, Mediterránea, de Montaña e Subtropical. 

O clima mediterráneo é o que ocupa unha área 

máis extensa. 

TEMPERADO MEDITERRÁNEO
OCEÁNICO

FACHADA LITORAL CLIMAS DO INTERIOR

SUBTROPICAL CANARIAS

 HÚMIDO

CUMES
FRÍOS

MONTAÑA

MONTAÑA

MONTAÑA

O clima de Galicia encádrase no clima 

europeo occidental 

En xeral, as súas temperaturas están suavizadas 

pola influencia do océano Atlántico e presenta 

chuvias durante todo o ano. 

Pero debido á nosa situación xeográfica 

e á nosa orografía, en Galicia poden diferenciarse 

nove zonas climáticas: 

OCEÁNICO 

LITORAL 

LUCENSE

LITORAL 

ATLÁNTICO NOROESTE

LITORAL 

DAS RÍAS BAIXAS

RELEVOS

ORIENTAIS

DORSAIS

OCCIDENTAL

E SURORIENTAL

PLATAFORMAS

OCCIDENTAIS

MESETA

LUCENSE

DEPRESIÓNS 

SURORIENTAIS

CÁLIDAS

DEPRESIÓNS 

FRÍAS

COSTEIRO

OCEÁNICO 
COSTEIRO 
DE TRANSICIÓN

MEDITERRÁNEO 

CONTINENTALIZADO

SUBHÚMIDO

MEDITERRÁNEO 

CONTINENTALIZADO

DE INVERNOS FRÍOS

MEDITERRÁNEO 

CONTINENTALIZADO

DE VERÁNS CÁLIDOS

MEDITERRÁNEO 

CÁLIDO DE INTERIOR

MEDITERRÁNEO 

COSTEIRO

MEDITERRÁNEO 

ÁRIDO E SUBÁRIDO

CÁLIDO
COSTEIRO 

MEDIANÍAS SECAS 

TEMPERADASFonte: Instituto 

Xeográfico Nacional 

ENERXÍA ACCESIBLE
E NON CONTAMINANTE

Que é a axenda 2030?

Que son os ODS?

No ano 2015, a ONU aprobou a Axenda 2030 sobre 

o Desenvolvemento Sustentable, unha oportunidade 

para que os países e as súas sociedades emprendan 

un novo camiño co que mellorar a vida das persoas, 

sen deixar a ninguén atrás. 

A Axenda conta con 17 Obxectivos de 

Desenvolvemento Sustentable que inclúen desde

a eliminación da pobreza ata a loita contra

o cambio climático ou pola igualdade da muller,

pola defensa do medio ambiente

ou a transformación social das cidades. 

O obxectivo número 13 dos ODS: Acción polo clima, 

propón adoptar medidas urxentes contra o cambio 

climático e os seus efectos.

As Nacións Unidas publican un informe anual que ofrece 

un panorama xeral dos esforzos realizados ata 

a actualidade para a aplicación dos ODS en todo 

o mundo. A Rede Española para o Desenvolvemento

Sustentable (REDS) dispón de informes de seguimento 

dos ODS a nivel municipal.

ODS 13 ACCIÓN POLO CLIMA

Federico Buyolo

«A axenda 2030 é un novo contrato 

social global. O noso compromiso ético 

co desenvolvemento colectivo constitúe 

a base dunha sociedade inclusiva baseada

nos valores humanistas da solidariedade 

e da igualdade de oportunidades».

Fortalecer a resiliencia 

e a capacidade de adaptación 

aos riscos relacionados 

co clima e cos desastres 

naturais en todos os países.

CAPACIDADE 

DE ADAPTACIÓN 

países desenvolvidos de lograr 

para o ano 2020 o obxectivo 

de mobilizar conxuntamente 

100 000 millóns de dólares 

co fin de atender as necesidades

dos países en desenvolvemento

respecto da adopción de

medidas concretas, e pór en 

pleno funcionamento o Fondo 

Verde para o Clima capitalizándoo

o máis pronto posible.

COMPROMISO 

ECONÓMICO

Promover mecanismos para aumentar 

a capacidade de planificación 

e xestión eficaces en relación 

co cambio climático nos países menos 

adiantados e os pequenos Estados 

insulares en desenvolvemento, 

facendo particular fincapé nas mulleres, 

na xuventude e nas comunidades locais 

e marxinadas.

APOIO A REXIÓNS

VULNERABLES

Mellorar a educación, a sensibilización 

e a capacidade humana e institucional 

con respecto á mitigación do cambio 

climático, a adaptación a el, a redución

dos seus efectos e a alerta temperá.

EDUCACIÓN 

E SENSIBILIZACIÓN

Incorporar medidas 

relativas ao cambio climático 

nas políticas, estratexias 

e plans nacionais.

MEDIDAS 

POLÍTICAS 

CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN CAPACIDAD CAPACIDAD 

APOIO A REXIÓNS

VULNERABLES

Cumprir o compromiso dos 

COMPROMISO 

ECONÓMICO

EDUCACIÓN 

E SENSIBILIZACIÓNEDUCACIÓN 
EDUCACIÓN 

Incorporar medidas 

MEDIDAS 

POLÍTICAS 

Axenda 2030

ODS

ODS 13 

Acción polo clima15 Obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS)

Unha oportunidade para emprender un novo 

camiño que mellore a vida das persoas

En 2019 a Xunta de Galicia creou unha comisión de coordinación para aplicar 

a axenda 2030 no noso país. 
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A educación ambiental é unha estratexia 
pedagóxica que ofrece novas formas de mirar 
e comprender o mundo coa finalidade de 
mellorar as relacións das persoas coa contorna. 
Susténtase na idea de que na natureza 
todo está relacionado, interconectado 
e en permanente cambio.

Que papel ten a educación ambiental 
ante a emerxencia climática?

Transición ecolóxica

Educación 
ambiental

CEIDA

CENEAM Deputación
da Coruña

Que é a educación ambiental?

Educación ambiental ante o cambio climático

A educación ambiental afonda sobre chaves 
importantes para aprender a vivir e intervir 
nun mundo que está a cambiar de xeito vertixinoso 
debido ao cambio climático. 

Neste proceso de cambio pódense acadar 
situacións de extrema dificultade para a vida 
tal e como a coñecemos; a educación ambiental 
debe contribuír a crear unha sociedade 
descarbonizada e, á vez, resiliente 
e con capacidade de adaptación.

Concienciar, sensibilizar e capacitar
a cidadanía para liderar a loita
activa contra o cambio climático
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A EA é unha educación para a acción, 
para o compromiso, coa protección
da nosa contorna máis inmediata 
e o planeta no seu conxunto. 

O Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) traballa desde 1987 para a 
responsabilidade da cidadanía en relación 
co medio ambiente.
Constitúese como un centro de recursos 
ao servizo de todos aqueles colectivos
públicos e privados que desenvolven 
programas e actividades de educación ambiental.

O CEIDA promove a educación ambiental 
en todos os sectores sociais, así como 
o intercambio científico e cultural, 
traballando na procura de solucións 
aos problemas ambientais e fomentando 
as boas prácticas cidadás neste eido.
Este centro é froito da estreita colaboración 
entre a Xunta de Galicia, a Universidade 
da Coruña e o Concello de Oleiros, sendo 
na actualidade o organismo de referencia 
da Educación Ambiental en Galicia.
O CEIDA ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz 
do Concello de Oleiros (A Coruña), enclavado 
nun illote da ría da Coruña ao cal se accede 
por unha pasarela peonil de madeira. Foi declarado 
Ben de Interese Cultural polo seu alto interese 
histórico, o que, xunto á súa beleza natural 
e paisaxística, fan deste lugar unha zona
extraordinaria chea de maxia e historia.

O Programa de Educación, Capacitación, 
Divulgación e Participación Ambiental 
PARA UNHA TRANSICIÓN ECOLÓXICA, 
que a Deputación da Coruña en colaboración 
co CEIDA ofertan, pretende dar a coñecer e pór 
en valor o patrimonio natural e cultural de Galicia, 
intentar que os participantes en todas estas actividades 
establezan vínculos e relacións afectivas co medio, 
fomentando e sensibilizando sobre unha visión 
respectuosa co contorno que lles permita 
adquirir actitudes e comportamentos 
cara á conservación.

Ademais, ante a emerxencia climática 
cada vez máis evidente, o acelerado ritmo 
de perda da biodiversidade a nivel mundial 
e a contaminación mariña precísanse 
de estratexias de intervención con especial 
urxencia, como a descarbonización 
da nosa sociedade e a transición 
cara a modelos máis sustentables, 
que requiren dunha cidadanía informada 
e coñecedora dos problemas ambientais, 
dos retos que supoñen e a urxencia na toma 
de decisións e de medidas para mitigar 
ou adaptarnos aos cambios que se producirán 
nun futuro.

Por todo isto, as temáticas que se abordan a través 
deste programa son aquelas que máis preocupan 
hoxe a sociedade, como a emerxencia climática, 
a problemática do lixo mariño e a conservación 
dos nosos océanos, pero tamén sobre a riqueza 
dalgúns dos nosos espazos protexidos 
e as oportunidades que nos poden brindar 
figuras como a da Reserva da Biosfera, 
que pode ser un motor para o desenvolvemento 
socioeconómico dun territorio.

- Información ambiental
- Monografías
- Publicacións periódicas
- Recursos audiovisuais e electrónicos
- Cartografía, etc.
- Servizo de préstamo

FORMACIÓN E 
CAPACITACIÓN

- Cursos presenciais e online
- Congresos e seminarios
- Xornadas técnicas

EDUCACIÓN E
DIVULGACIÓN

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL DOMINGO QUIROGA 

- Programas de educación ambiental
- Exposicións monográficas itinerantes
- Conferencias 
- Elaboración de publicacións de carácter 

científico, técnico e divulgativo
- Exposicións temporais 
- Cooperación para a sustentabilidade

- Auga
- Cambio climático
- Conservación e espazos 

naturais protexidos
- Cooperación
- Educación ambiental e 

Interpretación do Patrimonio Forestal
- Participación e comunicación
- Medio mariño e litoral
- Turismo
- Xestión ambiental municipal

ÁREAS 
TEMÁTICAS

COOPERACIÓN

- Colaboración con 
axentes ambientais, 
gobernamentais 
e sociedade civil
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TRANSICIÓN ENERXÉTICA
A transición enerxética debe 
estar baseada en 3 eixes: 
- Descarbonizar a matriz enerxética 
  pasando dun modelo de fontes fósiles 
  a outro con 100 % renovables.
- Aumentar a eficiencia enerxética 
  mediante cambios técnicos e sociais.
- Reducir o consumo global de enerxía. 

A agricultura é un dos maiores emisores 
da GEI, pero tamén é un dos máis 
grandes aliados do clima. O sector 
agrícola pode desempeñar un papel 
moi importante na redución das 
emisións e evitar unha maior perda 
de carbono almacenado nos bosques 
e no solo. Manter saudables os solos 
e os bosques tamén axuda a combater 
o cambio climático, xa que ambos actúan 
como ‘sumidoiros’ que secuestran 
carbono. Tamén axuda reducir 
a perda e o desperdicio de alimentos 
e avogar por mellores patróns 
de consumo. É necesario aumentar 
de forma sustentable a produtividade 
agrícola e mellorar os ingresos 
dos agricultores; aumentar a resiliencia 
dos agricultores ao cambio climático 
e axudalos a atopar formas de adaptarse, 
e a reducir as emisións.

SOLUCIÓNS BASEADAS 

Son solucións que, desde 
unha perspectiva ampla, utilizan 
a natureza e os seus procesos 
para mitigar os impactos 
derivados do cambio climático 
e favorecer a adaptación 
dos municipios e da cidadanía 
aos cambios. Estas solucións 
engloban tanto intervencións 
a microescala en edificios, 
como poden ser as cubertas 
ou fachadas vexetais, como 
tamén outros elementos naturais, 
infraestruturas verdes e azuis 
no espazo público, conectadas 
con parques e áreas naturais 
dos municipios.

TRANSPORTE SUSTENTABLE
As cidades deben fomentar un 
modelo de urbanismo que produza 
cidades vivibles a pé, en bicicleta 
e en transporte público. O transporte 
de mercadorías faise maioritariamente 
por estrada e este debe trasladarse 
ao tren. O avión, en desprazamentos 
curtos, é o medio de transporte máis 
insustentable.
O sector turístico ten que ofrecer 
alternativas ao uso masivo de voos.

EMPREGOS VERDES
O emprego verde fomenta sectores 
produtivos que favorecen un tecido 
industrial diferente, baseado en pemes, 
cooperativas e na economía social. 
Representa unha oportunidade 
de xeración de empregos en sectores 
como as enerxías renovables, 
a rehabilitación de vivendas, a agricultura 
ecolóxica ou a educación ambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Un dos lemas máis utilizados 
nos últimos tempos é: Fronte 
ao cambio climático máis educación 
ambiental. A educación ambiental (EA) 
contribúe a resolver a distancia entre 
a dimensión do problema ambiental 
e a percepción social. Cómpre recuperar 
a visión de ecosistema, onde todo aquilo 
que facemos e vivimos repercute 
na contorna. A EA contribuirá 
a que pequenos cambios de hábitos 
sexan asumidos por amplas maiorías 
sociais e que iso xere un grande impacto 
no aforro de recursos. 

TECNOLOXÍAS CON CRITERIOS 
DE EFICIENCIA ECOLÓXICA
Calquera transición ecolóxica xusta 
debe pór a ciencia e a tecnoloxía 
ao servizo do ben común, ao servizo 
das necesidades da maioría e de criterios 
de sustentabilidade a longo prazo. 
Tamén hai que recuperar e pór 
en valor coñecementos tradicionais 
do pasado que estaban adaptados 
a sociedades máis sustentables.

MEDIDAS FISCAIS VERDES
A fiscalidade verde é aquela que propón 
unha serie de cambios dirixidos a mellorar 
a protección e a conservación do medio 
ambiente e favorecer comportamentos 
sustentables, ao tempo que propugna 
que os que teñan maior impacto 
no medio ambiente sexan tamén 
os que máis contribúan ás arcas públicas. 
Estas medidas deben axudar a reducir 
os desequilibrios sociais, a incentivar 
as boas prácticas e a desincentivar 
as prexudiciais para o medio ambiente.

ECONOMÍA SOCIAL 
E COOPERATIVA
As novas economías (Economía 
do Ben Común, Economía Colaborativa, 
Economía Social e Solidaria, Economía 
Circular, Economía Azul, Movemento 
en Transición ou as Finanzas Éticas) 
buscan como fin común transformar 
a economía e póla ao servizo das persoas 
e do planeta. Estas propostas ofrecen 
ferramentas concretas para realizar 
cambios que supoñan a mitigación 
ou adaptación aos efectos do cambio 
climático. Este modelo de economía 
provoca unha diminución de emisións 
e adaptación ao cambio climático 
nos sectores: enerxía, industria, 
mobilidade, urbanismo, construción, 
turismo, finanzas e consumo.

Economía
circular e social

Alimentación
sustentable

Transporte
racional

Ocupación
verde

Tecnoloxía
eficiente

Transición ecolóxica xusta, que non deixe
no camiño as persoas máis desfavorecidas, que non 
xere desigualdades e que priorice o interese xeral.

Unha transición ecolóxica xusta

Actuar fronte ao cambio climático para previr 
os impactos negativos supón aplicar medidas
de mitigación e de adaptación
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A economía circular é un modelo 
de produción e consumo que implica 
compartir, alugar, reutilizar, reparar, 
renovar e reciclar materiais e produtos 
existentes todas as veces que sexa 
posible para crear un valor engadido. 
Deste xeito, o ciclo de vida dos produtos 
esténdese.

TRANSICIÓN
ECOLÓXICA

XUSTA

TRANSICIÓN 
ECOLÓXICA

XUSTA 

ECONOMÍA CIRCULAR

NA NATUREZA

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE
A agricultura é un dos mamaiores eemisoorr

a GEI, pero tamén é unn dos mmáis 
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Transición ecolóxica xusta, que non deixe
no camiño as persoas máis desfavorecidas, que non
xere desigualdades e que priorice o interese xeral.
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ALIMENTAC ÓIÓN SUSTENENTAEE BLEBLE

Corais de 
augas cálidas

Redución das emisións de CO2 
ata que se alcancen cero emisións 
netas en sendas simuladas compatibles 
cun quecemento de 1,5 °C e 2 °C. 

Risco atribuíble ao 
quecemento global
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DETERIORACIÓN DE ECOSISTEMAS MARIÑOS 
Cun quecemento de 1,5 °C estímanse danos 
en moitos ecosistemas mariños incluídas perdas 
de recursos costeiros e redución da produtividade. 
Os riscos de impacto serán maiores para 2 °C 
que para 1,5 °C.

DESAPARICIÓN DO XEO MARIÑO
Se se estabiliza o quecemento global en 1,5 °C 
o océano Ártico quedaría sen xeo unha vez 
cada cen anos. Con todo, se a temperatura 
sobe 2 °C, isto ocorrería nun de cada tres anos.

PERDA DE ESPECIES 

INCENDIOS FORESTAIS 
Os incendios forestais e o aumento de especies 
invasoras serán menores con 1,5 °C que con
2 °C de quecemento global.

Risco do nivel de quecemento global 
para elementos clave do sistema Terra.

DANOS IRREPARABLES EN ECOSISTEMAS 
O 4 % dos ecosistemas sufrirán unha 
transformación cun quecemento de 1,5 °C. 
Esta transformación afectará ao 13 % 
cun quecemento de 2 °C.

Fonte: AEMET e OECC 2018. Cambio Climático: Calentamiento Global de 1,5 ºC. Agencia Estatal de Meteorología y Oficina Española de Cambio Climático  Ministerio para la Transición Ecológica, Madrid. Baseado en materiais contidos no IPCC special report on the impacts of global warming of 1,5 ºC. 

CRISE CLIMÁTICA

O quecemento global inducido polo home 
acadou en 2017 aproximadamente 1 °C 
sobre o nivel preindustrial. Un quecemento de 
entre 1,5 e 2 °C implicaría perdas irreversibles 
en moitos ecosistemas.  

Un dos grandes obxectivos do Acordo de París 
é o de manter o aumento da temperatura media 
mundial moi por baixo de 2 °C. 

Limitar o aumento a 1,5 °C reducirá os riscos 
e o impacto do cambio climático. 

Existen límites para a adaptación e perdas 
mesmo para un quecemento de 1,5 °C 
con implicacións específicas para rexións 
e poboacións vulnerables. 

A expresión CRISE CLIMÁTICA reflicte a necesidade de deixar claro que o que está sucedendona Terra é unha crise que require de iniciativas, responsabilidades e respostas vinculantes.
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Quecemento
global

Crise 
climática

De 1,5 a 2 °C

Ecosistemas

Riscos

O cambio climático lévanos a unha situación sen precedentes, a nosa resposta a esta crise marcará os riscos que terán que enfrontar 
as seguintes xeracións.

SUBA DO NIVEL DO MAR
Un aumento do nivel do mar máis lento asociado 
a un quecemento de 1,5 °C reduce os riscos 
para os ecosistemas e as poboacións costeiras 
e favorece as posibilidades de adaptación.

Mangleirais

A partir de 105 000 especies estudadas 
proxéctase que un 6 % de insectos, 8 % de plantas 
e 4 % de vertebrados perderán máis da metade 
da súa distribución xeográfica para un quecemento 
de 1,5 °C. Para un quecemento de 2 °C sería 
un 18 % de insectos, 16 % de plantas e 8 % 
de vertebrados.

En Galicia, a Estratexia Galega de 

Cambio Climático e Enerxía 2050, 

ten a responsabilidade de dotar 

dun maior impulso a loita contra 

o cambio climático. 

Así mesmo, pretende dar respostas 

ás demandas da sociedade civil 

e achegar solucións fronte 

á emerxencia climática.

Presentación

Esta Estratexia de Cambio Climático asume 
os compromisos internacionais aumentando 
a sensibilización e a conciencia da cidadanía, 
xerando unha actitude crítica e transformadora 
das persoas e das administracións públicas 
a través da educación ambiental. 

O CEIDA e a Deputación da Coruña asumen, 
coa realización do Programa para unha 
Transición Ecolóxica, un compromiso que se 
traduce nesta exposición sobre a Emerxencia 
Climática.  

Os contidos teñen un enfoque a escala global, 
moito máis integrador, coherente e amplo, 
aliñado coa Axenda 2030 e cos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sustentable de Nacións 
Unidas.

Do mesmo xeito, na Axenda 2030 
e os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable de Nacións Unidas, defínese 
como elementos clave para iniciar o camiño  
dunha sociedade descarbonizada e resiliente 
ante os efectos do cambio climático. 
Entre as medidas que recolle, fala de mellorar 
o coñecemento e a percepción da sociedade 
sobre o cambio climático ou da difusión 
de información sobre posibles efectos 
derivados do cambio climático e como 
reducilos e adaptarse.

Esta exposición, enfocada desde a educación 
ambiental e baseándose en información 
científica contrastada, pretende proporcionar 
os fundamentos básicos que argumentan 
a crise climática que vivimos.

Preséntase como un percorrido secuencial, 
pero tamén se pode facer un achegamento 
á exposición tendo en conta catro grandes 
bloques de contidos diferenciados: 

• Bases de Coñecemento climático 

• Dende o Global ata o noso territorio 

• Motivos para a esperanza

• Estratexias, alianzas e actores

Tamén describe como necesarias 
as iniciativas de educación ambiental que 
se realizan ao longo do territorio e que serven 
de marco teórico-práctico para proxectos 
como esta exposición.

Emerxencia climática, 
feitos e datos

���������
	
�����������������



feitos e datos

EMERXENCIA

CLIMÁTICA

feitos e datos

EMERXENCIA

CLIMÁTICA

Introdución

Que sabemos do clima?01

Tempo vs. clima 02

Coñecer o noso clima03

Alerta científica04

O quecemento global: historia e ciencia05

A realidade do cambio climático06

O cambio climático en Galicia07

Atención ás alertas, afrontamos unha crise climática08

Unha mirada humana á crise climática09

Mitigación e adaptación fronte ao cambio climático10

Unha transición ecolóxica xusta11

Cara a unha sociedade descarbonizada12

Propostas para reducir a pegada de CO2

e facerlle fronte ao cambio climático
13

Educación ambiental ante o cambio climático14

Obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS)15

Peche

feitos e datos

EMERXENCIA

CLIMÁTICA

O clima, un sistema 
interconectado e interactivo.

O tempo e o clima non son o mesmo, 
confundilos pódenos levar a ideas erróneas.

Coñecendo ben as características 
do clima, entenderemos os cambios 
que acontecen.

O mundo científico lidera un enorme reto
para a humanidade: o cambio climático.

A ciencia é a principal aliada da sociedade
para facerlle fronte ao cambio climático.

O cambio climático é real e podemos observalo 
nalgúns dos signos vitais do planeta.

A costa galega 
é unha contorna especialmente 
vulnerable ao cambio climático.

O cambio climático lévanos 
a unha situación sen precedentes.

As nosas respostas a esta crise 
marcarán os riscos que terán que 
afrontar as seguintes xeracións.

O cambio climático vai 
de persoas coma ti.

Actuar fronte ao cambio climático para previr 
os seus impactos negativos supón aplicar medidas 
de mitigación e de adaptación.

Medir a nosa pegada
de carbono é o primeiro 
paso para reducir 
e compensar.

Hai motivos 
para a esperanza 
pero debemos abordar
a vía da adaptación

Concienciar, sensibilizar e 
capacitar a cidadanía 
para unirse á acción 
contra o cambio climático.

Unha oportunidade para emprender 
un novo camiño que mellore a vida 
das persoas.

Esta exposición está composta polos 
seguintes materiais de soporte expositivo 
e elementos impresos: 

— 17 dispositivos portátiles de exposición 
con alta versatilidade, para adaptarse 
ás necesidades de espazo. Ten unha 
estrutura autoencaixable e sen tornillaría 
de doada montaxe e manipulación.

— 17 tubos de transporte.

— 17 paneis de impresión directa sobre lona 
100% febras de algodón ecolóxico.

— Paneis de 200 cm x 100 cm impresos a 4 
tintas con lona reforzada.

— Idioma: galego.

— Superficie mínima de montaxe: 40 m2.

Como solicitar a exposición?

Dende a páxina web do CEIDA, estará 

dispoñible un formulario con ficha de 

solicitude. 

Telf: 981630 618 /  981 614 443

ceida@ceida.org

http://www.ceida.org

Características da 
exposición


