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O estamos a percibir... 

Venecia 13/11/2019
Fonte: El País. https://elpais.com/elpais/2019/11/13/album/1573633185_469059.html#foto_gal_21



 

O estamos a percibir... 

Outubro de 2017. Vaga de lumes
Fonte: http://www.crtvg.es/informativos/melon-e-carballeda-de-avia-dous-dos-
lugares-mais-afectados-en-ourense

Onda xigante na Costa da Morte galega 2014
Fonte: http://www.elperiodico.com/es/noticias/raiz-tematicas-o-periodico/onda-galega-metros-fenomeno-meteorologico-mais-
espectacular-do-2014-3815835

O río Miño ao seu paso por Portomarín (Lugo)
Fonte: http://www.hoy.es/nacional/sequia-galicia-20171030111307-ga.html



 

Oímos falar del... 



 

Oímos falar del... 

Fonte: Faro de Vigo
https://www.farodevigo.es/galicia/2019/03/20/lluvia-mermara-mitad-30-anos/2071667.html

Fonte: Galicia Press
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1614352/coruna-playas-isla-grove-asi-
quedara-galicia-30-anos-seguimos-contaminando-igual

Fonte: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-07-18/lluvia-espana-cambio-climatico-sequia-comunidades_2131671/



 

A comunidade científica infórmanos...  

Se as emisións continuasen ao ritmo actual acadarase un 
quentamento de 1,5ºC entre 2030 e 2052. Para limitar o quentamento a 1,5ºC as emisións netas de CO

2 
deben 

reducirse ata cero arredor de 
2050.

Fonte: IPCC
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Spe
cial-Report-1.5-SPM_es.pdf

Fonte: MITECO
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-
el-cambio-climatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf

Fonte: MITECO
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-
el-cambio-climatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf


 

A comunidade científica infórmanos...  

As decisións que adoptemos agora son 
fundamentais para o futuro dos océanos e  a 
criosfera.

A terra é un recurso decisivo que se atopa 
suxeito á presión do ser humano e do cambio 
climático, pero é parte da solución. 

Fonte: IPCC
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf Fonte: IPCC

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf



As evidencias 
indican cambios 

nas principais 
variables 

climáticas…



 

A comunidade científica e a prensa 
informa   
 



...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

↑ 3-4º C temperatura 
máxima

↑ a frecuencia e a 
intensidade das ondas de 
calor

↑ 2-3º C temperatura 
mínima

Déficit de precipitación e 
cambios na distribución ao 
longo do ano

Aumento duración media 
de períodos secos
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...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

Aumento das vagas de 
calor, sobre todo no Sur de 
Galicia

Fonte: MeteoGalicia 



...e as proxeccións 
para Galicia 
revelan...

Os resultados das 
proxeccións varían en 
función do período 
temporal e o escenario 
escollido



 

O Goberno galego actúa...

Somos a primeira xeración 
que sofre os efectos do 

cambio do clima…

...e quizais sexamos a última 
que ten a capacidade para 

cambiarlos



 

O Goberno galego actúa...

O futuro pasa por ser climáticamente neutros ou non haberá futuro



 

Motivación

• Mellorar a calidade de vida dos galegos
• Mellorar a capacidade de Galicia para captar fondos.
• Fomentar o emprego verde e fixar poboación.
• Maior concienciación social.
•



 

Onde estamos...

Source: EEA SIGNALS 2017.Shaping the future of energy in Europe: Clean, smart and renewable. European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2017/signals-2017-2013-shaping-the



 

27,9 Millóns t CO
2
eq

324,7 Millóns t CO
2
eq

(8,6%) 4295 Millóns t CO2eq
(0,6%)

Onde estamos...



 

Onde estamos...



 

Onde estamos...



 

  
O maior esforzo reductor ata o 
momento vén da enerxía e da 
industria.

As emisións asociadas aos 
hábitos cotiás aumentaron.



 

A nosa visión...

Transición ecolóxica socialmente xusta cara unha Galicia
Climaticamente neutra, circular e sustentable
 



 

Cara onde imos...



 

Proceso de elaboración

Mesas sectoriais: 690 participantes



 

Proceso de elaboración



 

Estrutura da Estratexia



 

Estrutura da Estratexia

O1 Reducir drásticamente as emisións de GEI

O2 Aumentar a absorción de CO
2
 mediante unha xestión sostible do territorio

O3 Desenvolver e manter redes de observación e modelos climáticos adaptados 

O4 Aumentar a resiliencia ao cambio climático

O5 Desenvolver unha xestión adaptativa sectorial

O6 Aumentar a capacidade  en investigación e innovación en materia de cambio climático 

O7 Fomentar unha transferencia de coñecemento activa e eficaz

O8 Incidir na educación e concienciación social

O9 Garantir o compromiso da Administración Pública Galega

O10 Impulsar a gobernanza climática



 

Estrutura da Estratexia



 

O Goberno galego actúa...

Acción conxunta e coordinada de 
todo o Goberno Galego.

Representantes de todas as 
Consellerías (26 áreas de competencia)



 

Mitigación Adaptación

Dimensión socialInvestigación

Gobernanza transversal multinivel

Neutralidade climática

Galicia, polo de solucións 
fronte ao cambio climático

Coñecer e actuar para 
aumentar a resiliencia

O verdadeiro “motor” do cambio



 

Mitigación

Redución >80% emisións GEI

Neutralidade climática

Emisións GEI = Absorcións CO
2

 Fomento do efecto sumidoiro natural



 

Mitigación

● Fomentar a eficiencia enerxética (sector industrial, sector residencial…).

● Aumentar a presenza das enerxías renovables tanto para usos eléctricos como para usos 

térmicos.

● Promover a mobilidade alternativa sustentable, o transporte público, e os vehículos 

eléctricos de baixas emisións.

● Impulsar un sector primario cada vez máis eficiente e autosuficiente.

● Implantar a economía circular.

● Xestionar o solo de xeito sustentable.

● Apostar pola bioeconomía.



 

Mitigación

O 56% de toda a 
electricidade que 
producimos en 2018 
foi renovable

Fonte: Las energías renovables en el sistema eléctrico español. Red Eléctrica de España.
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Renovables-2018.pdf

Estamos ao mesmo 
nivel que Suecia e por 
riba da maior parte 
dos países europeos. 



 

Adaptación

● Reducir a vulnerabilidade da poboación e do terrritorio.

● Maior resiliencia dos nosos sectores produtivos para 
aumentar a súa competitividade.

● Mellores redes de observación e modelos climáticos 
adaptados.



 

Adaptación

● Elaboración da cartografía dixital para a xestión dos riscos dos concellos 
costeiros.

● Adaptación da xestión da auga (lei de garantía de abastecemento e plans de 
emerxencia ante a seca).

● Medidas de prevención de lumes (xestión da biomasa en faixas secundarias,  
mellora da loita contra os incendios forestais utilizando tecnoloxías das comunicacións).

● Desenvolvemento e actualización das proxeccións rexionais de cambio climático 
e obtención de índices climáticos para a súa aplicación na escala rexional e local.

 



 



 

OBXECTIVO 4: Aumentar a resiliencia ao cambio climático 
 
Liña de actuación 13: Fomentar unha estrutura territorial resiliente e con capacidade de adaptación ao cambio climático  
 
A xestión territorial é unha potente ferramenta para incrementar a resiliencia climática, xa que permite definir a localización das 
actividades, as súas características, estrutura e usos acorde co clima que existirá no futuro. En vista do anterior, o cambio  climático ten 
que integrarse como un aspecto fundamental no desenvolvemento desta actividade. Mediante esta liña de actuación buscarase 
aproveitar todo o potencial da planificación territorial para incrementar a resiliencia climática de Galicia a través dos diferentes 
instrumentos de planificación existentes. 
 
 

 
En estudio 
 

Elaboración dunha Guia de integración de Infraestruturas verde no planeamento 
Elaboración de metodoloxía para medir o impacto do planeamento no ciclo de carbono 

Creación da estrutura 
ecolóxica básica de Galicia 
mediante unha planificación 
territorial que integre, entre 
outros, aspectos de 
mitigación e adaptación ao 
cambio climático



 

Investigación

● Apoiar o potencial existente en Galicia 
para desenvolver solucións ao 
problema do cambio climático 
exportables a nivel internacional.

● Fomentar o desenvolvemento de 
productos, servizos e sistemas 
innovadores para poñelos no mercado 
e escalar o seu impacto na sociedade.



 

¿QUÉ É UN MAPA DE COÑECEMENTO? 

identificar

Organizar

Capturar
Permítenos

…

Avanzar

Medir
Compartir

… o coñecemento (Edmond, F., 1999)

RETOS
Obxectivos da Estratexia 

CAPACIDADES
Areas de coñecemento



 

Dimensión social

O verdadeiro “motor” do cambio

Os nosos hábitos diarios tamén 
son unha fonte importante de 
emisións.
  



 

Dimensión social

O verdadeiro “motor” do cambio



 

Dimensión social

A acción exemplarizante do Goberno Galego

Eficiencia enerxética dos Edificios da Administración.

Introducción de enerxías renovables.

Compra de enerxía verde.

Renovación do parque de vehículos.

Desenvolvemento da administración electrónica.



 

Gobernanza

https://pactodosalcaldes.gal



 

Gobernanza

Transversal e multinivel

Antes da Oficina

16 concellos

Actualmente

152 concellos

x9



 

Grazas por axudarnos a deixar aos nosos 
fillos unha Galicia máis verde e azul

@GaliciaSostible


