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Presentación

“O medio ambiente como xerador de actividades capaces de producir emprego, saúde e benestar á población”.

Cada día ten maior importancia o coñecemento do medio ambiente dunha comunidade, xa que é un condicionante do seu benestar social, 

primeira orde (o efecto invernadoiro e o cambio climático, a destrución da capa de ozono estratosférica, o transporte de contaminantes, 

a desertización, etc.) que é preciso corrixir, así como evitar que as actividades futuras orixinen máis deterioracións no noso contorno a 

través dunha política preventiva que permita un desenvolvemento sostido e equilibrado e teña como obxectivos a protección da saúde 

patrimonio natural e cultural) que condicionan e sustentan a vida. As interrelacións entre os diversos recursos e a súa xestión fan cada 

vez máis necesaria a posta en marcha de estratexias globais, entre as que ocupa un papel fundamental o principio de prevención, xa que 

máis vale previr que curar. 

A forte conexión entre medio ambiente e saúde recoñeceuse expresamente na 3ª Conferencia Ministerial do Medio Ambiente e a Saúde 

(Londres, 1999). O Cume da Terra de Río de Janeiro (1992) e a Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente e Desesenvolvemento 

de Johannesburgo (2002), acuñaron a idea de desenvolvemento sostible, que expresa a imposibilidade dun desenvolvemento sen 

contar co medio ambiente (a protección do medio ambiente e o desenvolvemento económico e social son tres piares inseparables do 

desenvolvemento sostible). Para acadar os obxectivos do VI Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente para 

2001-2010, ademais da consideración das disposicións lexislativas vixentes e de aspectos tecnolóxicos inclúense actuacións tales como 

o aumento de diálogo coa empresa, fomento de acordos voluntarios, participación da opinión pública, acceso á información ambiental, 

etc. A empresa ten unha especial responsabilidade diante do medio ambiente ao ser consumidora de recursos, ademais de fonte de 

o cal levou a moitas empresas a integrar a política ambiental nas estratexias corporativas adoptando criterios de protección do contorno 

ambiente na empresa constitúe unha responsabilidade corporativa.

de sanidade ambiental locais e os programas da Axenda 21 existentes nalgúns países europeos, decidiu apoiar as entidades locais e 

rexionais para acadar os obxectivos do desenvolvemento sostible, para o cal é necesario impulsar a posta en marcha de medidas de 

a saúde e o desenvolvemento sostible, é preciso chegar a un acordo e emprender accións non só a nivel nacional e internacional senón 

tamén a nivel subnacional e local. 

Na liña das políticas da OMS de propoñer ambientes saudables, e coa esperanza de concienciar aos concellos galegos de asumir 

Programa Galego Municipios 
Saudables e Sostibles 2000-2010, 

-

os axentes sociais implicados na tarefa de protexer e conservar o medio ambiente.

-

-

da Administración, adquiran o compromiso de adhesión á Carta de Aalborg e inicien e impulsen a posta en marcha e o 

desenvolvemento da Axenda 21 Local. 

o longo desta década, contou coa participación de 242 concellos (239 galegos, 2 leoneses e 1 asturiano) e 5 entidades locais 

portuguesas e 4.173
I Cumio Ambiental 

no Eido Local Galicia-Norte de Portugal / XLV Curso de Saúde Ambiental, que deseñado de acordo cos principios da Carta 

profesionais, comunicadores, ecoloxistas, así como a participación activa dos cidadáns, en prol de conseguir un medio ambiente 

saudable e sostible para todos os galegos e portugueses, mellor legado para xeracións vindeiras.

  Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira



Programa

LUNS, 18 DE OUTUBRO

16:00-17:00 h.: 

17:00 h.: Doutor D. Carlos Lage, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N); Profesora Doutora D.ª Elvira Vieira Pacheco, 
 D. Carlos Antonio Fernández Castro

D. Justo de Benito Basanta, secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da 

D. Jesús Vázquez Almuíña, alcalde-presidente 

D. Francisco Caamaño Martínez, D. Henry Laiño López, director

17:30 h.:  “Posta en común sobre a problemática ambiental de Galicia e Norte de Portugal”

- “Avaliación ambiental do Norte de Portugal: un factor de progreso”

Catedrático de Enxeñaría Ambiental e presidente do Consello Directivo do Departamento de Ambiente e Ordenamento 
da Universidade de Aveiro. Delegado nacional de Portugal no Programa Marco de Investigación (Medio Ambiente) da 
Unión Europea. Director da European Association the Science of Air Pollution. Ex-ministro de Medio Ambiente e Recursos 
Naturais de Portugal.

- “Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora”

Responsable Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010. Profesor de Medio Ambiente e Saúde de 
CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid. Ex-profesor da USC. Ex-director do CEIDA. Académico correspondente da 
Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia. Experto en saúde ambiental.

- “

Secretario da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT). 

MARTES, 19 DE OUTUBRO

16:30 h.: II

Ex-reitor e catedrático de Enxeñaría Química da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais da 
Universidade de Vigo. Valedor do Cidadán de Vigo.

- “O cambio climático en Portugal”

Profesora auxiliar de Enxeñaria do Ambiente do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro 
(Portugal).

- “O cambio climático en Galicia: redes de seguimento da evolución da situación medioambiental”

Subdirector xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

-

Responsable de Regulación de IBERDROLA nas Comunidades Autónomas.

- ”

Subdirector de Medio Ambiente de Gas Natural Fenosa.



MÉRCORES, 20 DE OUTUBRO

10:00 h.: “Plans de actuación de abastecemento e saneamento en Galicia e Norte de Portugal”

Xefe do Servizo Territorial da Zona Galicia Sur de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
da Xunta de Galicia. Profesor da Universidade de Vigo.

Vicepresidente nacional da Orde de Enxeñeiros de Portugal. Catedrático de Enxeñaría Civil do Departamento de Enxeñaría 
Civil da Universidade do Minho (Braga/Guimarães).

11:30 h.: “A protección e mellora da calidade das augas en Galicia e Norte de Portugal”

Profesora titular de Toxicoloxía, coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible e vicedecana  da  
Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo.

-

Norte I.P. (Portugal).

- “Estado actual da calidade das augas de consumo humano dos abastecementos da provincia de Pontevedra”

Xefa da Sección de Sanidade Ambiental do Departamento Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia en 
Pontevedra.

-

Director de Calidade e Medio Ambiente de Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.A.

-
EDAR´S

Director xeral de Aquagest Soluciones Industriales, S.A.

-

Xefe do Servizo de Espina & Delfín, S.L. en Baiona, Gondomar e Mondariz Balneario.

-

Técnica de Desenvolvemento de Negocio de SMA-Soluciones Medioambientales y Aguas, S.A.

16:30 h.: “Xestión integral de residuos en Galicia e Norte de Portugal” 

Director de Galicia Ambiental-Grupo Correo Gallego. Periodista especializado en información ambiental.  
Membro da Asociación de Periodistas de Información Ambiental de España (APIA). 

- “Xestión de residuos urbanos no Norte de Portugal”

Licenciada en Saúde Ambiental. Mestre en Educación Ambiental. Profesora adxunta do Departamento de Saúde Ambiental 
da Escola Superior de Tecnoloxía da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).

-

Responsable de Comunicación e Prensa de Sogama.



-

Director de Explotación de FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

- “CTRIG-Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia: situación actual e perspectivas de futuro”

Director industrial de Sogarisa.

-

Directora comercial do Grupo GESTÁN.

-

Técnica do Departamento de Formación de ENRESA.

-

Director comercial das Fundacións Medioambientais de ASIMELEC.

XOVES, 21 DE OUTUBRO

10:00-14:00 h.: 

- Miradoiro de Cabo Silleiro.

-
-
-

16:30 h.:  “Contribución das empresas, centros educativos e entidades locais ao desenvolvemento 
sostible de Galicia e Norte de Portugal”

Profesor adxunto na Escola Superior Agraria do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e coordinador do 
Curso de Licenciatura de Enxeñaría do Ambiente (Portugal).

-

Director de AENOR en Galicia.

-

Directora da AREA Alto Minho-Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho (Portugal).

-

Director xeral de Sogama.

- “A formación superior en saúde ambiental en Portugal”

Profesora adxunta e coordinadora do Curso de Saúde Ambiental na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja (Portugal).  

-

Presidente da Fundación Galicia Sustentable. Director de contidos no proxecto de implantación da Axenda 21 Local nos 
núcleos de sostibilidade de Galicia.

- “Contribución da Deputación de Pontevedra ao desenvolvemento sostible da provincia”

Técnica de Medio Ambiente do Servizo de Medio Natural, Rural e Mariño da Deputación de Pontevedra.

-
-
-



VENRES, 22 DE OUTUBRO

10:00 h.: “Posta en valor do patrimonio natural de Galicia e Norte de Portugal” 

Director xeral de Administración Local da Conselleria de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza da  
Xunta de Galicia. 

- “A conservación da natureza e a saúde ambiental no Norte de Portugal”

Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental. Mestre en Enxeñaría de Seguridade e Hixiene Ocupacionais. 
Profesor adxunto de Saúde Ambiental na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja (Portugal).  

- “Importancia da protección e conservación dos espazos naturais en Galicia”

Director xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

- “Plan de ordenación do litoral de Galicia”

Director xeral de Sostibilidade e Paisaxe da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

-

Director xeral de Montes da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

-

Coordinador do proxecto técnico da CIM-Alto Minho (Portugal).

13:00 h.:  “Territorio na Voz-Comedias do Minho”, realizado por D. Pedro Filipe Marques.

13:30 h.: D. José Norberto Uzal Tresandi, 

D. Rafael Louzán Abal, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra; D. António Rui Esteves Solheiro, presidente do 

D. Jesús Vázquez Almuína, D. Juan 
José Lirón Lago, D. Luis 
Lamas Novo, 

14:00 h.:

Información xeral

Integración da dimensión dos aspectos ambientais da saúde na formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde, 

mellorar a xestión e as condicións de vida urbana dos cidadáns.

se consideran máis importantes, así como das posibles solucións que se deberán adoptar; ademais de permitir a cooperación 

e o diálogo entre todos os axentes sociais implicados no tema, fomentando a creación de núcleos de sostibilidade.

DESTINATARIOS

Técnicos, funcionarios e responsables políticos da Administración local, provincial, rexional e estatal, que desenvolvan a súa 

actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.

Profesorado da universidade, de ensino secundario e formación profesional que desenvolva a súa actividade ou estea 

relacionado/interesado nas áreas obxecto de estudo.



Técnicos e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e 

prevención de riscos laborais.

Profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio que desenvolvan a súa actividade 

ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.

estudo (saúde ambiental, química ambiental, xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, traballos forestais 

e de conservación do medio natural, etc.).

METODOLOXÍA

farán unha exposición sintética de carácter técnico acompañadas de casos prácticos e co apoio de medios audiovisuais 

(power point), cun debate ao remate de cada sesión, no que tamén intervirán activamente os participantes amosando as súas 

experiencias.

NÚMERO DE PRAZAS E FORMA DE INSCRICIÓN 

Número de prazas: 100, que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición.

A inscrición será gratuita.

Forma de inscrición: cubrir o boletín de inscrición, que presentarase/enviarase por correo electrónico/fax á Secretaría 

Libro de Relatorios e material didáctico diverso.

(*)

O alumnado que participe con regularidade nas sesións programadas do cumio/curso, que consta de 30 horas lectivas,

recibirá un diploma acreditativo de asistencia.

A UDC-Universidade da Coruña concederá  ao alumnado matriculado nesa Universidade 

que asista ao cumio/curso (en tramitación).

A USC-Universidade de Santiago de Compostela concederá  ao alumnado matriculado 

nesa Universidade que asista ao cumio/curso (en tramitación).

A UV-Universidade de Vigo concederá  ao alumnado matriculado nesa Universidade que 

asista ao cumio/curso (en tramitación).

SEDE, DATAS E HORARIO

Sede:

Datas: do 18 ao 22 de outubro de 2010.

Horario: De

SECRETARÍA TÉCNICA

tlopes@gnpaect.eu / ilopez@gnpaect.eu



Entidades locais participantes de Galicia e Norte de Portugal

Entidades e empresas colaboradoras

Recoñecementos e acreditacións

ICLADO

Concello da Cañiza

Concello de Vigo

Concello de Gondomar Concello da Guarda

Concello de Arbo

Concello de Redondela

Concello de Mondariz Balneario Concello das Neves

Concello de Salceda 
de Caselas

Concello de Mos

Concello de Baiona

Concello de 
Salvaterra de Miño

Concello de Covelo

Concello de
Sotomaior

Concello de Crecente

Concello de Tomiño

Concello de Fornelos de Montes

Concello de Tui

Concello de Pazos de Borbén Concello de PonteareasConcello de Nigrán Concello do Porriño

Concello do Rosal

Concello de Oia

Concello de Mondariz

Comunidade Intermunicipal Alto Minho             Comunidade Intermunicipal do Ave          Comunidade Intermunicipal do Douro

Auspiciado pola Declarado de
interese sanitario pola 

Recoñecido como Curso de
Relevancia Administrativa pola

Asociación Española de Ciencias Administrativas
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas  

Sección Española
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL

SA

Recoñecido con créditos
de libre configuración polas (*)

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Departamento Territorial de Pontevedra


