
Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

II Xornada Estratexias Desenvolvemento 
Local Participativo (EDLP) 
 
Novos retos para os GALP no marco do FEMP 
CETMAR 

Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

Introdución Como usala 
Liñas 

estratéxicas 
Mapa de 
recursos 

Conclusións 

Intro 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

Introdución Como usala 
Liñas 

estratéxicas 
Mapa de 
recursos 

Conclusións 

Ideas 
Retos e 
Oportunidades 

Debate 
Cos outros 
axentes do 

litoral 

Dialogo 
EDLP 

Dentro do GALP 
con outros GALP 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

• Política Pesqueira Común 

• Crecemento Azul 

• Cambio Climático 

Introdución Como usala 
Liñas 

estratéxicas 
Mapa de 
recursos 

Conclusións 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

• Xestión e valoración de produtos 
pesqueiros de baixo valor comercial 
e subprodutos procedentes da 
acuicultura. 
• Descrición 

• Este reto ten especial importancia pola 
normativa da obriga de desembarques 

• Pesca artesanal 
• Non é unha problemática pola arte de 

pesca se non de cuotas 

• ¿Pode facerse? 
• Fumet de caldo de pescado e marisco 

elaborado artesanalmente na Confraría 
de Roses 

• Accións Tipo 
• Iniciativas enfocadas ao procesado 

de descartes e subprodutos para 
fabricación de comida para animais 
domésticos 

• Actividades transversais que cubran 
as necesidades existentes do tecido 
industrial que absorbe este tipo de 
produtos 

• Campaña “descartes cero” nos 
restaurantes locais (máis info aquí) 

• Atlas de descartes por datas ou 
zonas. 
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• Valor engadido e mercados. 
• Descrición 

• Actividades vinculadas á comercialización 
de produtos da pesca e acuicultura a 
través da creación de valor nestes 
produtos e na integración cara a adiante 
na cadea de valor, 

• Pesca artesanal 
• Actividades vinculadas á apreciación por 

parte do consumidor da alta calidade a 
través da diferenciación en termos de 
segmentación de mercados, a 
cooperación para garantir unha oferta 
estable e desestacionalizada. 

• ¿Pode facerse? 
• Estreita colaboración en Oostende entre 

os pescadores e a restauración local fixo 
incrementar as súas vendas das especies 
típicas de cada tempada  

• Accións Tipo 
• Creación e participación en  

distintivos de calidade, marcas e 
programas de certificación, 
preferiblemente a través dun 
proxecto multi-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. 

• Reducción costes; Ferramentas web 
e aplicacións móbiles para a 
coordinación de elementos comúns 
que sirvan para a redución dos 
custos de produción, transporte, 
almacenamento, etc. 

• Análise do posicionamento de 
mercado para o lanzamento de 
produtos, por exemplo estratexias 
de calidade-prezo, distribución 
exclusiva en tendas gourmet, etc.  
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• Dimensión social da pesca. 
• ¿Que é? 

• Emprego, relevo xeracional, 
formación e capacitación. 

• Pesca artesanal 
• Relevo xeracional 

• Exemplos de boas prácticas de 
pesca sosteible 

• Coñecemento local para mellorar a 
xestión 

• ¿Pode facerse? 
• Empreamar 

• Formación turística para 
pescadores (Finlandia) 

• Ateliers des Gens de Mer: 
alternativas para traballodres 
accidentados ou discapacitados ao 
traballo. 

• Repositorio ou aplicación móbil de 
boas prácticas en pesca, en lonxa, na 
pescadería, na cociña. Formato de 
“narración de historias”.  

• Facilitar o acceso e transporte a 
zonas remotas: bla bla car 

• Continuidade dos roterios 
ampliándoos a outros colectivos (ex. 
Persoas con discapacidades. 

• Aplicacións móbiles con información 
sobre o estado das praias: 
concorrencia, mareas, trafico, 
aparcadoiro. 

• Mesas redondas: “Coñece a PPC”, 
“Coñece a Directiva MSP”, “Coñece 
a Rede Natura”. 

• Formación para a diversificación e o 
emprego xuvenil.   
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• Conservación. 
• Descrición 

 

• Pesca artesanal 

• Exemplo 

• 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 respetuosa 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 clubes de 
mergullo e 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. 

• 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). 
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• Turismo costeiro e marítimo 
• ¿Que é? 

• Actividades de praia, recreativas e 
de auga: mergullo, navegación de 
recreo, deportes naúticos, pesca 
deportiva 

• Actividades recreativas nas zonas 
costeiras:  roteiros, centros de 
interpretación,  acuarios, etc. 

• Pesca artesanal 
• Incrementa o atractivo da zona e 

diferencia a súa identidade. 

• Xeración de productos propios 

• ¿Pode facerse? 
• Mar Galaica  

• Integración de productos turísticos, por 
exemplo co Camiño de Santiago 

• Programas para embelecer a fachada litoral. 

• Oferta de actividades neuticas en rede 

• Competicións recreativas con patrocionios 
privados. 

• Compartir experiencias con artesans: “a agulla 
na rede”. 

• Desenvolver aplicacións  para teléfonos 
intelixentes con información xeo-referenciada a 
nivel local (das especies, das praias, das 
mareas) 

• Desenvolver o turismo de saúde na costa. 

• Actividades de voluntariado: limpeza de praias, 
recuperación de espazos, vinculadas á oferta 
recreativa e gastronómica 
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• Turismo de cruceiro 
• ¿Que é? 

• Actividades nos portos (a bordo 
das embarcacións e en terra) e nas 
zonas dos GALP. 

 

• Pesca artesanal 
• Xeración de produtos propios. 

• Ofertar produtos de calidade  

• ¿Pode facerse? 
 

 
• Coordinación entre as navieiras para 

ofertar servicios adaptados antes de 
que os barcos cheguen a terra: 
visitas guiadas, experiencias 
mariñeiras, etc. 

• Demostración de actividades en 
locais ou localidades próximas a 
estes cruceiristas: actuacións 
culturais, exposicións, gastronomía, 
etc. 

• Conferencias e charlas sobre o 
patrimonio ambiental e cultural a 
bordo.  

• Representacións culturais ó aire 
libre ou a bordo. 

• Oferta de transportes que aumenten 
a súa mobilidade: bicicletas, 
vehículo compartido, etc.  
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• Acuicultura 
• ¿Que é? 

• Conxunto de actividades, técnicas 
e coñecementos de crianza de 
especies acuáticas. 

 

• Pesca artesanal 
• Cooperación  entre sectores 

• Iniciativas de acuicultura 

• ¿Pode facerse? 
• Confradía de Conil. Acuicultura en 

Mar Abierto. 

 
• Promover a acuicultura ecolóxica. 

• Uso sustentable dos residuos de 
acuicultura: produción, tratamento e 
valorización. 

• Fomento dos plans de repoboación 
e mellora do coñecemento  das 
actividades relacionadas coa pesca 
recreativa.  

• Diversificación das empresas de 
acuicultura: combinación de 
sistemas de cultivo diferentes na 
mesma instalación. 

• Implementación da Guía Técnica da 
FAO sobre Certificación en 
Acuicultura e Marcos de Avaliación. 

• Actividades educativas 
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• Biotecnoloxía mariña 
• ¿Que é? 

• 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. 

• Pesca artesanal 
• Suministro de proteinas de alta 

calidade para agricultura, 
productos e procesos industrais, 
saúde, etc.  

• Colaboración entre confrarías para 
acadar economías de escala 

• ¿Pode facerse? 
• Copalis, Francia. Alianza entre 

empresas da industria pesqueira. 

 
• Inicio de 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. 

 

 

Introdución Como usala 
Liñas 

estratéxicas 
Mapa de 
recursos 

Conclusións 



Fondo Europeo  
Marítimo e de 
Pesca 

• Concienciación / Difusión 
• ¿Que é? 

• Educación e capacitación sobre os 
efectos do cambio climático no medio e 
na sociedade así como propoñendo as 
comunidades costeiras como actores 
para paliar e reducir as consecuencias 
deste cambio 

• Pesca artesanal 
• Proximidade ó medio mariño e 

costeiro. 

• Coñecemento das áreas onde se poden 
desenvolver os proxetos. 

• Colaboración cos grupos de 
investigación 

• ¿Pode facerse? 
• Proxecto 3R-Fish. Reciclaxe de residuos 

sólidos da actividade pesqueira e 
portuaria. 

 

• Actividades de difusión de 
coñecementos sobre o cambio 
climático. 

• Actividades de recollida de datos 
(monitoreo)  

• Creación de redes informáis entre 
pescadores e científicos para o 
intercambio de información. 

• Dar a coñecer as actividades 
desenvolvidas pol GALP a outras 
organización. 

• 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”, etc. 
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• Eficiencia enerxética 
• ¿Que é? 

• A redución do consumo de enerxía 
optimizando os procesos produtivos e o 
emprego eficiente da enerxía.  

 

• Pesca artesanal 
• Aproveitamento de enerxías 

renovables: instalación de placas 
solares ou uso de fornos solares. 

• Programas e autidorias para a mellora 
da eficiencia enerxética. 

• E pode facerse? 
• Proxecto Peixe verde 

• Proxecto ITSASOA, Francia.  

 

• Instalación de placas solares en 
infraestructuras de uso xeral e 
particular: casetas, lonxas, portos e 
bateas. 

• Quentadores solares e fornos 
solares. Gastronomía máis ecolóxica 
e sustentable.  

• Uso de biocumbustibles nas 
embarcacións e instalación 
pesqueiras ou en terra. 

• Cambiar lámapadas (barcos, casetas, 
lonxas, outros). 

• Illamento de estruturas para reducir 
o gasto enerxético. 

• Compostaxe de algas 

• Barcoamigo 
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• Xestión de residuos /contaminación 
• ¿Que é? 

• Reducir e aproveitar os residuos 
derivados da pesca e outras activades no 
mar.  

 

• Pesca artesanal 
• Actividades propias: reutilización de 

cunchas/cascas/outros restos. 

• Reutilización de materias para a 
contrucción de novas estructuras 
(embarcacións) 

• Control de residuos e recollidas 
selectivas. 

• E pode facerse? 
• Proxecto Peixe verde 

• Proxecto ITSASOA, Francia.  

 

• Reutilización de residuos das especies 
explotadas polo noso sector, 
especialmente dos crustáceos.  

• Reutilización dos residuos na produción de 
produtos (por exemplos con artesanía ata 
caldo de peixe) 

• Reciclaxe de artes de pesca 

• Aumento da compostaxe e da producción 
de metano dos residuos orgánicos. 

• Control e recollida de información de 
fondos mariños en cooperación coas 
Confrarías.  

• Redes de voluntariado para a limpeza de 
fondos, praias, etc.  

• Estudios de vaibilidade e xestión apropiada 
dos recursos. 

• Parques temáticos/educativos  sobre 
residuos/contaminación medio mariño. 
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• Adaptación 
• ¿Que é? 

• 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.  

• Modificación ou protección do medio 
para evitar/paliar/reducir as 
consecuencias da variación do clima a 
través de políticas e boas prácticas.  

 

• Pesca artesanal 
• Seguimento de especies exóticas 

invasoras. 

• Seguimento e alerta de cambios no 
medio. 

• E pode facerse? 
• Adaptación ó cambio climático no Delta 

do Ebro.  

 

• Potencial incremento da chegada de algas 
que pode empregarse para  
aproveitamento (PPC, crecemento azul). 

• Seguemento das especies invasoras para 
identificar e cuantificar o seus efectos 
posibles no medio. 

• Reparación de marismas: replantación de 
plantas de humedais e uso de estructuras 
sinxelas (sacos). 

• Estudo de puntos de risco en cada unha 
das zonas dos GALP. 

• Análise de custos dos impactos do cambio 
climático nas zonas costerias, para deseñar 
proxetos de recuperación. 

• Redes de seguimento ecolóxico: que 
cambia e como cambia.  
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Grazas pola vosa atención 
 

socioeconomia@cetmar.org 


