
 

Acción gratuíta financiada polo FEMP 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Iniciativa da Fundación Biodiversidad (MAPAMA) para o reforzo da sostibilidade do 

sector pesqueiro e acuícola en España. 

 Financiado a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), fondo estrutural das 

políticas marítima e pesqueira da UE para o período 2014-2020. 

 Fundación Biodiversidade: Organismo Intermedio de Xestión para a xestión e execución 

do Programa Operativo oa FEMP. 

 Obxectivos do FEMP: 

o O fomento de actividades pesqueiras e acuícolas competitivas, medioambientalmente sostibles, 

económicamente viables e socialmente responsables, o fomento do desenvolvemento territorial 

equilibrado e integrador das zonas pesqueiras e acuícolas, o apoio ao desenvolvemento da PMI, as políticas 

de cohesión e a PPC. 

 



O PROXECTO INTEMARES 

 LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 

en el medio marino español”. 

 O máis importante proxecto de conservación do medio mariño en Europa. 

 Primeira iniciativa a nivel estatal que combina distintos fondos europeos para a xestión 

de toda unha rede de espazos protexidos. 

 Orzamento de 49,8 millóns de € ata 2024. 

OBXECTIVO 

 Acadar unha rede consolidada de espazos mariños da rede Natura 2000, xestionada de 

maneira eficaz, coa participación activa dos sectores implicados e coa investigación 

como ferramentas básicas para a toma de decisións. 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Promover a mellora das actividades pesqueiras e acuícolas na rede Natura 2000 e outras 

áreas mariñas protexidas, e reforzar a xestión, recuperación e seguimento destes 

espazos. 

 Fomentar unha acuicultura cun elevado nivel de protección ambiental e eficiente no 

emprego dos recursos. 

 Apoiar a mitigación e adaptación do sector pesqueiro ao Cambio Climático. 

 Reducir o impacto da pesca e da acuicultura no medio mariño. 

 Reforzar as interaccións positivas da pesca e a acuicultura coa contorna. 

 Optimizar a comercialización dos produtos pesqueiros e acuícolas e apoiar a 

diversificación de actividades. 

 

OBXECTIVOS 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Apoiar e cofinanciar no período 2017-2024 preto de 300 proxectos que contribúan á 

protección e recuperación da biodiversidade mariña, a práctica de actividades 

pesqueiras e acuícolas máis sostibles, a redución das capturas non desexadas e o reforzo 

da xestión das áreas mariñas protexidas.  

 

META 



O PROGRAMA PLEAMAR 

1. Innovación medioambiental  orientada a reducir os efectos negativos no medio 

ambiente da pesca e da acuicultura. 

2. Servizos de asesoramento sobre sostibilidade ambiental da pesca e da acuicultura. 

3. Creación e mantemento de redes e accións de transferencia, fomentando a xeración de 

sinerxias e o intercambio dos resultados da I+D+i e das boas prácticas. 

4. Promover a mellora das actividades pesqueiras e acuícolas na rede Natura 2000 e 

outras áreas mariñas protexidas e reforzar a xestión, recuperación e seguimento destes 

espazos. 

5. Recollida, tratamento e valorización de residuos por parte do sector pesqueiro e 

acuícola, contribuído a unha mellor conservación dos recursos biolóxicos mariños. 

6. Sensibilización da sociedade no seu conxunto e de colectivos específicos relacionados 

co medio mariño acerca da importancia da biodivesidade mariña, a través do fomento 

de actividades e produtos pesqueiros e acuícolas sostibles. 

 

EIXOS 



O PROGRAMA PLEAMAR 

 Eixo 1: 15 proxectos. 

 Eixo 2: 4 proxectos. 

 Eixo 3: 5 proxectos. 

 Eixo 4: 12 proxectos. 

 Eixo 5: 1 proxecto. 

 Eixo 6: 6 proxectos. 

 

43 proxectos aprobados: 

• 19 entidades públicas. 

• 24 entidades privadas. 

Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do 

Golfo Ártabro 



O GOLFO ÁRTABRO 

 16 concellos. 
 Preto de medio millón de habitantes. 
 150 km2 . 
 290 km de costa. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 2 portos de interese xeral do Estado. 
 2 megaportos industriais. 
 Corredor marítimo de Fisterra: 40.000 buques ano. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 13 portos pesqueiros. 
 10 confrarías de pescadores. 
 Marisqueo e acuicultura. 
 2 Grupos Locais de Acción Pesqueira. 



O GOLFO ÁRTABRO 

 Turismo de praia. 
 Catro portos deportivos. 
 Turismo e actividades náuticas. 
 Crecente tráfico de cruceiros. 
 Incremento notable da poboación 

estival. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Toda esa actividade social e económica 
convive e comparte espazo con 
ecosistemas dunha alta biodiversidade 
e elevadísimo valor ambiental. 



O GOLFO ÁRTABRO 

Pradeiras mariñas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Costas acantiladas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Lagoas costeiras 



O GOLFO ÁRTABRO 

Sistemas dunares 



O GOLFO ÁRTABRO 

Rías 



O GOLFO ÁRTABRO 

Furabuchos balear 



O GOLFO ÁRTABRO 

Corvo mariño cristado 



O GOLFO ÁRTABRO 

Paíño europeo 



O GOLFO ÁRTABRO 

Cetáceos 



O GOLFO ÁRTABRO 

Píllara das dunas 



O GOLFO ÁRTABRO 

Eurynebria complanata 



O GOLFO ÁRTABRO 

Paxariños 



O GOLFO ÁRTABRO 

Zostera marina 



O GOLFO ÁRTABRO 

Patrimonio marítimo 



BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Obxectivo 

1. Recompilar e divulgar o coñecemento sobre a biodiversidade do Golfo Ártabro á 

sociedade en xeral. 

2. Divulgar os servizos dos ecosistemas dos que dita biodiversidade provee ao territorio. 

3. Divulgar, sensibilizar e reforzar as boas prácticas nos usos e actividades desenvoltos no 

medio mariño, dirixidos á sociedade en xeral e con especial atención ao sector 

pesqueiro, acuícola e turístico, coa súa colaboración. 



Destinatarios 

1. Poboación local e sociedade en xeral. 

2. Sectores pesqueiro e marisqueiro. 

3. Sector turístico. 

4. Comunidade educativa. 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



Talleres divulgativos para a poboación escolar 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



Talleres divulgativos para a poboación escolar 
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Talleres divulgativos para a poboación escolar 
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Talleres divulgativos para a poboación escolar 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

 CPI As Mirandas (Ares) 

 CEIP Maciñeira (Neda) 

 CPR Andaina (Culleredo) 

 IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña) 

 Dirixido a alumnado de 5º e 6º de Primaria e 1º e 3º de Secundaria. 

 Convidados 186 centros educativos dos 16 concellos. 



Seminario de sensibilización ambiental para os sectores acuícola e pesqueiro en 
materia de boas prácticas 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

A desenvolver no vindeiro 

outono. 



Seminario de sensibilización ambiental para o sector turístico en materia de boas 
prácticas 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

A desenvolver no vindeiro outono. 



Seminario técnico. 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 



Publicacións 

BIODIVERSIDADE E SERVIZOS DOS 
ECOSISTEMAS DO GOLFO ÁRTABRO 

Biodiversidade e servizos 

ecosistémicos do Golfo Ártabro 

UNIDADE DIDÁCTICA PARA O 

PROFESORADO 

... E publicacións divulgativas 



www.ceida.org 
ceida@ceida.org 

Moitas 
grazas! 


