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AXENDA ESTRATÉXICA DA ILLA DE TAMBO 
 

Para a diagnose da situación da illa de Tambo e da súa contorna, así como para a xeración e 

selección de propostas de acción, tivéronse en conta os estudios sectoriais realizados así como 

documentos de planificación estratéxica de diferentes ámbitos dos que a nosa zona de estudio 

forma parte: como o PEZ do GAC-6 da Ría de Pontevedra, o Plan Estratéxico da Provincia de 

Pontevedra 2010 ou documentos de planeamento municipal dos concellos do fondo da ría 

(Poio, Pontevedra e Marín); xa que todos estes documentos tamén prestan atención a 

aspectos que interaccionan coas compoñentes ambientais, con especial atención aos aspectos 

biofísicos ou do patrimonio natural, á problemática asociada ao metabolismo urbano, ás 

accións de educación e sensibilización ambiental, etc. A este documento de síntese, de 

redacción provisional, deberán sumarse as decisións, acordos ou concertacións que deriven 

dos foros de participación cidadá. 

A axenda estratéxica para a illa de Tambo centra a súa atención no desenvolvemento de 

actividades de conservación e recuperación ambiental, así como de aproveitamento sostible 

dos recursos, pero que conforman liñas paralelas ou compatibles coas de aqueles outros 

instrumentos arriba referidos que promoven actividades como o ecoturismo e a promoción 

dos valores e recursos naturais e culturais locais. Desde esta perspectiva é factible asociar a illa 

con calquera imaxe ou marca territorial de calidade para un ámbito superior, como a ría. 

O obxectivo principal deste plan de acción é enlazar a diagnose realizada, e organizado no 

DAFO, coas accións. Por todo o anterior, e en coherencia coas especiais características do 

espazo analizado, da propia encomenda do estudio encargado ao equipo redactor e da 

diagnose realizada, as propostas a continuación expostas organízanse en tres eixos ou liñas 

estratéxicas centrados na conservación, e no aproveitamento sostible dos recursos e no 

ecoturismo. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

LIÑA ESTRATÉXICA 1: CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL. 
 

A situación xeográfica da ría de Pontevedra, inserida nun dos sistemas de afloramento costeiro 

do planeta, unido á topografía característica dos sistemas de ría, confírenlle aos ecosistemas 

que conforman este territorio unhas características particulares dende o punto de vista do seu 

funcionamento. A elevada taxa de renovación das augas da ría, que favorecen a súa calidade, o 

elevado grao de enriquecemento en nutrientes destas, derivado da advección de augas 

profundas, e a consecuente alta produtividade do ecosistema mariño permiten o 

desenvolvemento de actividades de uso de recursos mariños sustentables, como é o cultivo de 

mexillón en batea, ou aproveitamentos propios da actividade marisqueira e pesqueira. 

A ría de Pontevedra, como outras rías galegas, constitúe unha imaxe de calidade das ofertas, 

moi en particular das relacionadas co uso dos recursos mariños. Por iso, a calidade ambiental 

tense que converter nun dos compoñentes fundamentais da imaxe da ría que se pretende 

proxectar cara ao exterior. Neste obxectivo, a illa de Tambo pode exercer un papel central 

polos seus valores de conservación e pola súa visibilidade. 

 

Accións referentes á conservación do patrimonio natural: 

 

1.1. Promover actuacións de conservación e xestión sostible para o patrimonio 

natural e con especial atención á diversidade biolóxica. Ademais do valor intrínseco da illa de 

Tambo e a súa contorna, este tipo de ámbitos contribúen notablemente a incrementar a 

calidade de vida no entorno, mellorando tamén a capacidade de atracción turística, entre 

outras vantaxes. Constitúen polo tanto un activo diferenciador respecto doutras áreas da ría 

ou galegas como un valor para o desenvolvemento. Por iso, resulta de alto interese proceder á 

recuperación daqueles elementos que teñen sufrido procesos de degradación ambiental e 

facilitar así a incorporación da zona á rede de espazos naturais de Galicia. As actuacións poden 

ser complementadas coa posta en marcha de proxectos de educación e voluntariado 

ambiental. 

 

1.2. Promover a investigación sobre o patrimonio natural e diversidade biolóxica da 

illa e a súa contorna. A mellora no nivel de coñecemento axuda ao deseño de medidas de 

conservación e recuperación, á par que concorren positivamente sobre todas as accións 

relacionadas coa explotación sostible dos recursos, a educación ambiental, etc. Neste sentido, 

débense detectar as áreas de coñecemento ou aspectos sobre os que compre profundar e 

promover estudios e investigacións sobre eles. 
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1.3. Impulsar a protección da illa e a súa contorna baixo algunha figura de espazo 

natural protexido (inicialmente Espazo Natural de Interese Local). A obtención da protección 

do espazo da illa e contorna, baixo unha figura de protección de espazo natural ou asimilable, 

axuda a garantir a súa conservación tanto por incrementar a vixilancia e seguimento da súa 

evolución, como polo incremento sa sensibilidade social ao respecto, ou a capacidade de 

atraer recursos financeiros para o seu estudio, recuperación, etc. 

 

1.4. Elaboración dun plan de rexeneración forestal co control e progresiva eliminación 

das especies invasoras en concorrencia cunha estratexia de prevención e mitigación do 

cambio climático. A elevada extensión de especies alóctonas e invasoras require a elaboración 

dun plan para a súa progresiva erradicación, de xeito que se reduzan os riscos de incendio, 

erosión e contaminación do entorno da illa. Por outra parte, a eliminación sen control destas 

especies ou as accións de roza de sectores da illa para facilitar o acceso, poden producir tanto 

procesos de extensión das especies invasoras como a eliminación de especies que se precisa 

conservar. 

 

1.5. Promover programas e actividades educativas (incluíndo campamentos de 

voluntariado o campamentos de traballo) coas comunidades dos centro educativos da 

contorna da ría. Especialmente de divulgación do patrimonio natural e cultural existente na illa 

e contorna e dos hábitats e especies en diferente grao de ameaza. Elaboración de guías 

ambientais, culturais e turísticas da illa e rutas marítima e litorais que a inclúan. A elaboración 

de guías constitúe o complemento necesario para o seu coñecemento, difusión, consolidación 

e conservación. Estas guías precisan dun deseño e redacción acorde aos diferentes perfiles dos 

destinatarios, como poden ser os visitantes con interese pola natureza, ou as visitas colectivas 

a elementos senlleiros1. 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 2: APROVEITAMENTO SOSTIBLE DOS RECURSOS E 

ECOTURISMO. 
 

A alta valoración e imaxe das Rías Baixas como espazo de calidade e destino turístico brindan 

unha oportunidade para inserir á illa de Tambo e contorna na oferta de ecoturismo ou turismo 

natural e cultural. Esta circunstancia vese potenciada pola inmediatez do conxunto histórico-

artístico de Combarro, auténtico atractor de visitantes e de recoñecemento internacional, pero 

tamén pola proximidade dos núcleos de Pontevedra e Marín e pola posición privilexiada 

dentro dunha ría de moi alta atracción turística. Ata o momento, a tradicional inaccesibilidade 

á illa deixouna fora de calquera oferta turística, agás percorridos marítimos que a bordean sen 

                                                           
1
 Débese valorar a posibilidade de fomentar a participación da xuventude nos procesos de xestión ambiental para conseguir 

promover unha cidadanía ambiental. 
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desembarcar. Esta situación, que posiblemente axudou a conservar algúns dos seus valores, 

pode ser tamén causa dunha importante demanda de visitas, que se debe regular e canalizar 

de xeito que axude ao desenvolvemento local sen merma da calidade ambiental. 

O concello de Poio está en condicións de definir e liderar esa oferta nun contexto de 

promoción e fomento da cultura mariñeira, de difusión e demostración do aproveitamento 

sostible dos recursos e de promoción dos produtos locais de calidade. 

 

Accións referentes ao aproveitamento sostible dos recursos e o ecoturismo: 

 

2.1. Impulsar un centro de investigación e educación en materia do cambio global2. A 

conversión da illa nun Centro de referencia internacional sobre o Cambio Global pode 

constituír una boa estratexia de uso público. Na actualidade non cabe ningunha dúbida de que 

estamos inmersos nun proceso de cambio global que ten o seu principal motor nas diversas 

actividades humanas que están alterando a biodiversidade e o funcionamento natural dos 

ecosistemas. A introdución de especies exóticas invasoras, que compiten, depredan, 

transmiten enfermidades, ou modifican os hábitats afectando ás especies nativas e ao 

funcionamento dos ecosistemas receptores converteuse no principal motor de cambio en 

ambientes insulares de todo o planeta. A illa de Tambo representa na actualidade un exemplo 

ideal dos efectos perniciosos que poden ter as invasións biolóxicas, pero á vez encóntrase nun 

momento óptimo para comezar un programa de restauración ambiental. Debido á necesidade 

de concienciación social deste problema global e ás condiciones actuais nas que se encontra a 

illa (practicamente colonizada na súa totalidade por especies de plantas invasoras e con 

edificios históricos que poderían ser restaurados para a súa utilización como centros de 

interpretación e educación ambiental) considérase que unha alternativa de uso para a illa de 

Tambo pode ser convertela nun Centro de referencia internacional sobre o Cambio Global.  

 

Este proxecto de restauración pode ser, de xeito paralelo, o punto de partida dunha escola 

medioambiental enfocada aos problemas asociados ao cambio global e en particular á 

introdución de especies exóticas e aos inconvenientes das invasións biolóxicas. 

 

2.2. Fomentar iniciativas de ecoturismo. Débese tratar de incorporar a visita á illa e 

contorna como un elemento máis da oferta ecoturística da ría de Pontevedra e comarca. Unha 

das alternativas é a incorporación da visita a unha ruta mariñeira deseñada, principalmente 

para o recoñecemento dos espazos naturais de maior valor ambiental e ámbitos de 

desenvolvemento de actividades vinculadas ao medio. Outra alternativa é como opción dentro 

                                                           
2
 Esta acción mantén unha estreita relación coa liña estratéxica de conservación, para a que concorre no mantemento 

recuperación da biodiversidade, e coa liña estratéxica de aproveitamento sostible de recursos, na medida en que aborda a 
afectación do cambio global aos recursos naturais. 
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dunha ruta litoral da ría. Fronte a un modelo de turismo de sol e praia moi estacionalizado, 

esta liña de acción proposta adecúase a unhas condicións diferentes e, consecuentemente, 

configuraríase como menos estacional. Por outra parte, esta proposta mantén relación estreita 

co sistema de visitas aos espazos insulares do Parque Nacional dentro da ría de Pontevedra 

(arquipélago de Ons), para o que pode constituír tanto un complemento como unha 

alternativa, reducindo o tempo de desprazamento e incrementando o número de días de 

acceso en condicións óptimas. Esta actuación deberá coordinarse coa administración da illa 

para realizar as recomendacións de rutas e calendario, evitando así calquera impacto dos 

visitantes sobre o medio. Poderase complementar coa oferta de visitas guiadas. Por outra 

parte, as ecorrutas facilitan a concienciación sobre a importancia dos espazos naturais e 

permiten certo control sobre o seu estado de conservación. 

 

2.3. Promoción do aproveitamento sostible dos recursos e da conformación de cadeas 

produtivas sostibles e divulgación de experiencias. Son numerosas as experiencias exemplares 

dende o punto de vista da sustentabilidade que se están a desenvolver nas rías e costa galega. 

Sen embargo, moitas son pouco coñecidas . Esta actuación pretende a catalogación de todo 

este conxunto de experiencias exemplares coa finalidade de analizar a súa transferencia á zona 

obxecto da nosa atención.  

 

2.4. Programar e establecer un sistema de visitas á illa e contorna que permita por en 

valor tanto o seu patrimonio natural como cultural, aumentando a variedade da oferta para o 

turismo de natureza cun atractivo singular. Integrar este sistema de visitas na oferta de rutas 

litorais e marítimas da ría de Pontevedra. Estas actividades son, ademais, unha oportunidade 

para a divulgación de experiencias de uso sustentable dos recursos do mar, como a dos 

sistemas de cultivo en batea,. das bases científicas do crecemento deste molusco, a visita 

guiada a un polígono de bateas e mesmo a súa degustación, axudando á imaxe de calidade dos 

concellos e da ría. 

 

2.5. Desenvolver un programa de recuperación do patrimonio histórico-cultural, 

prestando especial atención ao relacionado coas actividades tradicionais da ría. Mentres no 

continente foron os rápidos cambios sociais os que produciron frecuentes casos de abandono, 

deterioro e falta de función do patrimonio cultural, constituíndo un capital inmobilizado con 

riscos de conservación, no caso de Tambo o proceso parece estar máis vinculado aos cambios 

na función que a illa tivo nos últimos cento cincuenta anos. Por iso, resulta prioritaria a súa 

recuperación mediante as oportunas rehabilitacións e valorizacións. Este patrimonio cultural, 

no que debemos considerar integrados os elementos arquitectónicos singulares e destacables 

da arquitectura civil e relixiosa (capela, lazareto...) debe ser integrado xunto cos valores 

naturais ás ecorrutas referidas en outras partes deste documento. 
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2.6. Promover instrumentos ou mecanismos axeitados para a minimización de 

conflitos socioambientais mediante diálogo e concertación. O mantemento do Foro para a 

illa de Tambo debería ser o instrumento axeitado para resolver calquera conflito 

socioambiental derivado da xestión da illa e do seu entorno. Calquera suposto no resolto neste 

foro debería ser abordado noutro instrumento “ad hoc” que considere a participación como 

ferramenta básica da xestión integral. 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 3: UNHA ADMINISTRACIÓN ABERTA E 

PARTICIPATIVA. 
 

Accións para a administración e participación: 

 

3.1. Mantemento do portal “Illa de Tambo” que integraría a información dispoñible sobre o 

estado ambiental da illa, da contorna e da ría en xeral para mellorar a sensibilización e 

proxección exterior. A incorporación ao portal das diferentes informacións que se vaian 

publicando ou obtendo sobre a illa de Tambo e a súa contorna é unha garantía da 

participación informada e documentada da cidadanía. 

 

3.2. Mantemento do Foro sobre Tambo que terá como finalidade a conformación do 

necesario espazo de debate e intercambio de experiencias que permita a coordinación das 

políticas relacionadas de forma directa ou indirecta coa calidade ambiental da illa e a súa 

contorna. O traballo do Foro debe permitir o progresivo desenvolvemento de accións 

coordinadas conducentes á mellora dos indicadores de calidade ambiental, á elaboración e 

implantación de normativas e ordenanzas que, previamente consensuadas entre os actores, 

permitan unha mellora dos sistemas de control e vixilancia ambiental e ao seu deseño. 

Este foro, estará formado, polo menos, por representantes técnicos das administracións 

implicadas, por expertos das universidades e centros de investigación, e representantes das 

organizacións sociais. 

 

3.3. Constitución dun observatorio ambiental da ría de Pontevedra. Moitos dos 

problemas da ría de Pontevedra (contaminación, destrución de hábitats, perda de 

biodiversidade, conflitos de usos, restricións do dominio público, etc.) teñen a súa causa, aínda 

que non sexa a única, na falta de ordenación. Ata agora os problemas tratáronse de xeito 

puntual e nótase a ausencia dunha verdadeira estratexia global de resolución dos problemas, 

quizais pola habitual falta de comprensión acerca da complexidade dos problemas costeiros, 

quizais pola simple falta de conciencia ambiental. Por outra parte, diversas institucións 

desenvolven as súas competencias no eido da calidade ambiental das augas costeiras e o 
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medio litoral da ría (Consellería do Mar, a Consellería de Sanidade -responsable das análises de 

calidade de auga para baño-, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, -

con competencias na caracterización e seguimento do estado ecolóxico das augas continentais 

e de transición atendendo aos requirimentos da Directiva Marco da Auga-, Portos de Galicia, 

Portos do Estado, concellos, entre outros. A actuación pretende integrar a información 

existente no tocante a calidade das augas e da contorna natural coa finalidade de facer visible 

de forma cuantitativa e cientificamente rigorosa os niveis de calidade ambiental da ría. Para 

iso, crearíase un grupo de traballo interinstitucional que emitirá un informe de situación con 

periodicidade anual cuxas conclusións faranse públicas a través dos medios de comunicación e 

os seus resultados serán incluídos na plataforma dixital que servirá de proxección externa do 

portal. 

 

LIÑA ESTRATÉXICA 4: LOITA CONTRA A CONTAMINACIÓN. 
 

Accións referentes á loita contra a contaminación: 

 

4.1. Realizar un estudio de afección á illa e a súa contorna da difusión dos efluentes do 

colector de Pontevedra e outras emisións, mantendo a vixilancia. Os vertidos procedentes das 

actividades urbanas e industriais son unha ameaza para a conservación do entorno da illa. 

Algúns dos hábitats presentes na actualidade poderían verse negativamente afectados por 

variacións nas calidades das augas, como podería ser un incremento das lamas en suspensión. 

Por iso, compre facer un seguimento que permita realizar unha alerta temperá destes cambios 

 

4.2. Impulsar campañas anuais de limpeza do lixo de arribazón. A chegada de lixo ás 

praias e costa rochosa da illa convértense nun problema de degradación ambiental que se 

agrava cando estes materias (fundamentalmente plásticos) quedan enterrados ou 

semienterrados na praia ou duna. Existen diversas iniciativas de xornadas de limpeza de praias 

promovidas por ONGs ou centros educativos, nas que podería ser incluída a illa. 

 

4.3. Promover un plan de limpeza ou retirada da lixeira situada no norte da illa. Tense 

detectado a presenza no norte da illa dunha lixeira no borde do mar, previsiblemente xerada 

nas últimas décadas de habitación da illa. Descoñécese o volume da lixeira, incompatible cos 

valores naturais que se pretenden conservar e potenciar, polo que compre a súa eliminación. 

 

 



 

11 

 

4.4. Realizar as accións necesarias para garantir a calidade das augas doces da illa. A 

auga é un ben moi escaso na illa que condicionou sempre a permanencia de poboación nela. É 

preciso efectuar unha análise para coñecer o grao de calidade da auga do manancial existente 

e realizar calquera acción precisa para garantir a súa calidade. 

 

4.5. Educar e sensibilizar aos visitantes no control de vertidos de lixo e na segregación e 

reciclaxe. A chegada de visitantes á illa, ou incremento da frecuentación na mesma, pode ser 

orixe de vertidos difusos (esparexidos) de lixo. É fundamental que calquera das accións 

relacionadas con visitas á illa, incluídas nos eixes de conservación e aproveitamento sostible, 

contemplen a sensibilización con este problema. 

  



 

12 

 

FONTES DE FINANCIAMENTO  
 

Fomento de acordos de cooperación con entidades públicas e privadas para o 

desenvolvemento dos planes, accións e iniciativas a desenvolver na illa e na súa contorna. 

O financiamento dependerá da acción concreta, das actividades a promover, dos lugares e 

elementos afectados, etc. Consecuentemente, pode implicar a diversos departamentos da 

administración central e autonómica. Fondos propios, provinciais, autonómicos e centrais. 

Fondos europeos Interreg, Fondos FEDER, Proxectos Life, Plans Estatais de Investimento Local, 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, Fundación Biodiversidade, Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Consellería de Medio Rural e Mariño, 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria... Existe igualmente a 

posibilidade de mancomunar servizos, por exemplo educativos, que sexan de interese común 

aos concellos ribeiráns. 

 

Estudar a viabilidade dun proxecto de custodia do territorio para toda ou parte da illa, 

vinculado a accións educativas. Para o suposto de non atopar liñas de financiamento coas que 

desenvolver as accións proxectadas, cabe a posibilidade de recorrer a acordos do tipo 

denominado custodia do territorio. 
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DAFO PARA ILLA DE TAMBO 

Táboa DA

 OBSTACULIZADORES FACILITADORES 

IN
TE

R
N

O
 

DEBILIDADES 
-Alta presenza de exóticas e invasoras e redución da biodiversidade. 
-Presenza de hábitats vulnerables. 
-Necesidade dun proceso medio/longo para a recuperación da vexetación 

autóctona. 
-Insuficiente coñecemento e monitorización ambiental. 
-Insuficiente sensibilidade social polo patrimonio natural e cultural.  
-Falta de limpeza no borde costeiro e existencia de lixeira. 
-Proliferación de vexetación arbórea dentro das construcións históricas 

existentes, as que poñen en perigo. 
-Necesidade de coñecementos especializados que supedita a administración local 

a entidades e entidades especializadas. 
-Escasa dispoñibilidade de auga doce. 
-Taxa de desemprego na zona que incrementa a presión sobre os recursos. 

FORTALEZAS 
-Calidade ambiental e valor paisaxístico. 
-Baixa alteración física. 
-Potencialidade para actividades de educación ambiental e de recuperación. 
-Edificios singulares recuperables. 
-Patrimonio natural (hábitats prioritarios). 
-Riqueza marisqueira. 
-Accesibilidade rápida desde diversos puntos do litoral da ría. 
-Potencialidade turística (capacidade de atracción). 
-Situación central no polo de atracción turística das Rías Baixas. 
-Existencia de instrumentos de ordenación territorial e urbanística (DOT, POL, PXOM). 
-Gran número de axentes sociais e denso tecido turístico na zona. 
-Posta en marcha da Axenda estratéxica da Illa de Tambo. 
 

EX
TE

R
N

O
 

AMEAZAS 
-Ausencia de figuras de protección asignadas á illa e a súa contorna (ausencia de 

catalogación). 
-Necesidade de vixilancia para evitar o saqueo. 
-Raqueo asentado. 
-Acceso incontrolado (degrada o medio e un incendio, pola topografía e 

acumulación de combustible acabaría coa illa e co marisco do entorno). 
-Falta de interese ou de capacidade das administracións supralocais. 
-Risco de impactos e degradación por accións na contorna (emisarios e vertidos, 

ENCE-ELNOSA, Porto de Marín...). 
-Presión marisqueira. 
-Realización de accións puntuais (por exemplo rozas) para resolver problemas e 

producindo ou agravando outros. 
-Risco de altos niveis de erosión no solo. 
 

OPORTUNIDADES 
-Descoñecemento directo da poboación e desexo de acceso. 
-Ausencia de suficiente oferta de ecoturismo. 
-Demanda cidadá de espazos de lecer ao ar libre. 
-Demanda de espazos para actividades deportivas e de lecer en áreas mariñas 

(submarinismo, náutica...). 
-Diversificación do sector extractivo cara a actividades de ecoturismo. 
-Recursos humanos especializados en medio ambiente e experiencia na área na 

universidade e OPIs. 
-Existencia de liñas de axuda da Unión Europea e organismos estatais e autonómicos en 

diversas temáticas de interese para a illa. 
-A destrución e fragmentación de hábitats no entorno da ría incrementa o valor da illa 

como lugar de tránsito entre espazos naturais. 
-Existencia de estruturas ou entidades facilitadoras da dinamización económica e obtención 

de recursos (como os GAC). 
-Implicación e preocupación das administracións (desde as locais ás centrais) pola illa e 

polo medio ambiente. 
-Preocupación e participación cidadá. 
-Preocupación crecente polo cambio global. 


