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A dieta atlántica, propia da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, ten demostrado os seus beneficios sobre 

a saúde, axudando á prevención e control de diversas enfermidades  como, por exemplo, as 

cardiovasculares. A dieta atlántica ao igual que outras dietas con apelativo xeográfico ten como trazo 

característico histórico o emprego dos alimentos locais e de tempada, con protagonismo de peixes e 

mariscos, verduras e legumes, pero tamén inclúe lácteos, aceite de oliva, hidratos de carbono e un consumo 

moderado de carne. 

Estas características fan que a dieta atlántica sexa tamén moi respectuosa co medio ambiente, axudando a 

cumprir os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel definidos pola ONU no ano 2015 na súa Axenda 

2030 (Figura 1). A pegada de carbono e hídrica son dous dos indicadores que cuantifican a medida da 

sustentabilidade na produción alimentaria. A pegada de carbono é a cantidade de dióxido de carbono 

equivalente emitidos por un produto ao longo do seu ciclo de vida, no que se inclúe todas aquelas etapas 

que fan que chegue do mar ou da terra ao prato (captura, produción, envasado, distribución, consumo e 

xeración de residuos). A cantidade de CO2(eq) é a unidade de medida das emisións directas e indirectas dos 

gases de efecto invernadoiro, e a concentración de CO2 na atmosfera está directamente relacionado co 

cambio climático (Figura 2). Así, o nivel de 350 ppm está consensuado entre a comunidade científica como 

o nivel de concentración a partir do cal o quecemento global comeza a ser un problema e o nivel de 400 ppm 

é o limiar que se considera como punto de non retorno e, polo tanto, cómpre falar de adaptación ao cambio 

climático en vez de mitigación. 



 

 

Figura 1. Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel na Axenda 2030 da ONU. O sector da alimentación ten 

implicacións en varios deles, principalmente no ODS12 (Produción e Consumo Responsables) que repercutiría no 

cambio climático (ODS13) e uso axeitado dos recursos hídricos (ODS6). 

 

A pegada hídrica defínese como o volume total de auga doce empregado para ter os produtos que 

consumimos. É unha variable que nos di a auga que nos custa “fabricar” un produto e, polo tanto, fai fincapé 

nun dos maiores problemas aos que se enfronta o noso planeta: a escaseza de auga e cuxas consecuencias 

xa son perceptibles na seca, a migración e a desertización.  

 

 

 

Figura 2. Evolución da concentración de CO2 na atmosfera. Fonte: @CO2_Earth 

A dieta atlántica é unha das dietas con menor pegada de carbono e hídrica, con valores de 4,39 kg CO2 (eq) 

por persoa e día e de 5.276 litros por persoa e día (Figura 3). Así, a dieta atlántica rexistra unha puntuación 

da pegada de carbono lixeiramente inferior á da dieta mediterránea española, arredor dun 3% menos. 

Ambas dietas comparten a mesma filosofía en canto ao consumo de froitas, verduras e aceite de oliva. Porén, 

a dieta atlántica dálle prioridade ao consumo de produtos de tempada, frescos e locais, o que se traduce 

nunha redución das emisións de GEI. 

 



 

Figura 3. Pegada de carbono e hídrica dalgunhas dietas en función da súa rexión xeográfica 

 

Na dieta atlántica os peixes e mariscos son unha parte importante e característica, dado que na Eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal o mar é unha das súas principais fontes de recursos. A pegada de carbono asociada 

á captura dos peixes e mariscos depende da área xeográfica do caladoiro e da arte de pesca considerada. 

Así, na Figura 4 amósanse diversos valores para algunhas especies características tanto das nosas rías como 

de caladoiros máis afastados.  

 

Figura 4. Pegada de carbono de algúns especies que se capturan con artes e en zonas xeográficas ben diferenciadas 

O consumidor demanda cada vez máis produtos que sexan respectuosos co medio ambiente, de aí que nos 

últimos anos existiu un incremento notorio no uso de ecoetiquetas que permita identificar e, polo tanto, 

diferenciar aqueles produtos que cumpran unha serie de requisitos ambientais (Figura 5). 

 



Figura 5. Ecoetiquetas usadas en diferentes tipos de produtos e con requisitos “ambientais” diferenciados. 

Unha proposta para clasificar e sistematizar as ecoetiquetas consiste na definición de 4 criterios sobre os 

que pivotan as principais características das ecoetiquetas (Figura 6): 

I. Regulación. Fai referencia ao organismo ou institución que outorga a ecoetiqueta, entre os que 

podemos diferenciar: 

a. Autodeclaración. Ecoetiqueta promovida pola propia empresa do produto e, polo tanto, 

os datos/requisitos ecolóxicos forman parte dunha autodeclaración 

b. Certificación. Neste caso existe un axente externo á empresa propietaria do produto que 

valida os datos e, polo tanto, a concesión da ecoetiqueta. 

c. Gobernamental. A ecoetiqueta está supervisada por un organismo que pertence ao 

goberno coa aplicación dun regulamento. 

II. Ámbito. Fai referencia ao vector ambiental, económico e/ou social que analiza. Pola súa parte, cada 

un destes vectores pode definirse con un ou varios indicadores. 

III. Alcance. Fai referencia ao número de etapas do ciclo de vida que son avaliadas á hora de cuantificar 

os indicadores. 

IV. Destino. Fai referencia ao obxectivo da ecoetiqueta: (i) produtos, (ii) empresas ou (iii) sectores. 

Figura 6. Criterios para caracterizar os diferentes tipos de Ecoetiquetas. 



O Grupo de Biotecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela ten traballado dende o 

ano 1998 no ámbito da aplicación da metodoloxía da análise ciclo de vida a sectores produtivos con especial 

relevancia no PIB galego e español (Figura 7). No ano 2010 publícase o primeiro artigo en temas relacionados 

coa pesca na revista Fisheries Research, no cal se estudou a avaliación ambiental do xurelo (Trachurus 

trachurus) mediante a análise de ciclo de vida. Os datos relativos ao funcionamento dos barcos obtivéronse 

a partir dos cuestionarios cumprimentados por un total de 54 patróns. Os resultados amosaron que as cargas 

ambientais relativas á pesca do xurelo están asociadas principalmente ás actividades relacionadas coa 

produción, transporte e consumo de gasóleo dos barcos. 

 

 

Figura 7. Liña de tempo nos traballos de análise de ciclo de vida, economía circular e pegadas ambientais do Grupo 
de Biotecnoloxía Ambiental no Centro Singular CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. 

  



No ano 2013 a “Oficina Española de Patentes y Marcas” expediu o Título de Rexistro da Marca de garantía 

“pescaenverde”. O artigo 1º do Regulamento da Marca pescaenverde establece o seu obxectivo: 

“La marca se constituye como una herramienta para promover productos pesqueros, en particular 

pescado fresco, para indicar la huella de carbono y la tasa de retorno energético adaptado a las 

características específicas del sector pesquero. La marca implica la identificación y cuantificación 

tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan como de la energía 

que se consume en las actividades extractivas de las embarcaciones pesqueras, operaciones 

portuarias y distribución”. 

Con esta ecoetiqueta procúrase aumentar a competitividade dos produtos e a súa rendibilidade para o 

produtor e para as empresas, así como a identificación por parte do consumidor daqueles produtos con 

mellores valores en diferentes indicadores ambientais, contribuíndo ao incremento do valor dos produtos 

que incorporen a marca de garantía. Os dous indicadores ambientais asociados na ecoetiqueta son: 

o Pegada de carbono (xa foi definida previamente).  

o Taxa de Retorno Enerxético, representa a cantidade de enerxía calórica (normalmente aquela 

que está dispoñible en forma proteica) que aporta un determinado alimento en comparación 

coa enerxía usada a través de actividades antropoxénicas para a súa produción, procesado, 

distribución e consumo 

 

 
 

 

Figura 8. Ecoetiqueta “pescaenverde” 

No ano 2018, e coa alianza da marca pescadeRías, outórganse os primeiros certificados a 33 lonxas que 
cobren 8 grupos biolóxicos nun acto que ten lugar na Lonxa de Portonovo (Figura 9). No mes de marzo do 
2021 increméntanse as certificacións con 6 lonxas máis.  

Figura 9. Lonxas certificadas coa 
marca “pescaenverde” para as 
capturas procedentes da flota 
artesanal baixo a marca 
“pescadeRías” 

 

 

  

I. Regulación: Certificación 

II. Ámbito: Vector ambiental 

 Pegada de carbono 

 Taxa de retorno enerxético 

III. Alcance: etapa de pesca, descarga e 
lonxa (berce á porta) 

IV. Destino: Peixe e marisco 



En consecuencia, os consumidores xa teñen dispoñíbel unha ecoetiqueta que recolle os parámetros 

ambientais que permite seguir unha dieta saudábel e sustentábel (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Etiqueta do peixe para a poxa do 26/3/21 na Lonxa de Ribeira co logo de “pescaenverde” e “pescadeRías”. 
Acompáñase os ODS onde estarían recollidas as accións que recollen os dous selos. 
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