
ANTECEDENTES
O CEIDA nace no ano 1989, cando o

Concello de Oleiros adquire a Illa de
Santa Cruz (Oleiros) e lle cede a xestión
das instalacións á Xunta de Galiza. Xorde
así o Centro de Educación, Información e
Divulgación Ambiental, dependente da
Consellería de Agricultura, Gandería e
Montes. Tras redefinir o proxecto inicial,
no ano 1997 modifícase o perfil da enti-
dade, que pasa a ser o Centro de Exten-
sión Universitaria e Divulgación Ambien-
tal de Galicia, para a cal se establece un
convenio de colaboración entre a Xunta,
a Universidade da Coruña e o Concello
de Oleiros. Será en 2001 cando comece o
actual proxecto de dirección e xestión do
CEIDA.

O principal obxectivo da entidade é
fomentar a educación ambiental (EA) en
Galiza, desde a información, a divulga-
ción e a comunicación, e colaborar con
aqueles que persigan o mesmo fin. 

O CASTELO DE SANTA CRUZ
Este castelo, sede do CEIDA, está

situado nun illote na parroquia de Liáns
(Oleiros), ao que hai que acceder a través
dunha pasarela peonil. Os elementos
defensivos da illa, como a muralla, datan
do século XVII. No século XIX, a illa é
adquirida por D. Xosé Quiroga, esposo de
Dna. Emilia Pardo Bazán, que mandou

construír o pazo no que actualmente se
asenta o CEIDA.

O Castelo de Santa Cruz foi declara-
do Ben de Interese Cultural. A súa bele-
za natural e paisaxística e o seu interese
histórico fan deste enclave privilexiado
unha parada obrigada para os turistas.

FORMACIÓN E CAPACITACIÓN
No CEIDA desenvólvense actividades

formativas dirixidas a diferentes sectores

da sociedade. Os temas seleccionados
xiran arredor de problemáticas ambien-
tais coñecidas tanto pola cidadanía
como pola comunidade científica. A
importancia da formación radica no
labor de creación e consolidación dunha
sociedade concienciada na crise ambien-
tal que está a sufrir o planeta. 

Dado que nos atopamos inmersos na
Sociedade da Información e das Tecnolo-
xías da Información e Comunicación
(TIC), desde o ano 2008 o CEIDA come-
zou a ofertar formación en liña, parale-
lamente á formación presencial.

EDUCACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
Os programas educativos desenvol-

vidos polo CEIDA son unha oportunida-
de para achegarse á sociedade dun xeito
máis persoal, conseguindo a súa impli-
cación na resolución dos problemas
ambientais. Aínda que, pola situación e
traxectoria do centro, se traballa funda-
mentalmente a prol do litoral e o medio
mariño, ao longo destes anos desenvol-
véronse programas relacionados con
outras temáticas como cambio climáti-
co, recursos forestais e conservación. 
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CEIDA: 10 ANOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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O CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental, é o centro de referencia en educación ambiental de Galiza. Os
seus 10 anos de traxectoria son testemuña do traballo da entidade por acadar o seu obxectivo principal: promover a sensibilización
e capacitación para resolver os problemas socioambientais da sociedade galega.

Participación nas actividades do CEIDA
(nº de persoas, período 2001-2010)

Ano
Actividades
formación
ambiental

Programas
educación
ambiental

Aula
do mar

Exposicións
no Castelo

Exposicións
itinerantes

2001 445 1.352 - 880 -

2002 1.140 2.527 - 5.400 -

2003 1.210 3.150 - 11.686 -

2004 1.393 5.664 - 14.675 Sen datos

2005 769 6.389 - 18.577 Sen datos

2006 1.326 6.217 10.662 17.181 20.663

2007 1.144 4.778 12.137 18.761 40.814

2008 1.782 5.719 16.087 19.605 87.109

2009 4.427 5.355 15.057 12.878 1.086.697

2010 1.156 4.230 11.276 7.144 15.218

TOTAIS 14.792 45.381 65.219 126.787 1.250.501

Pasarela do Castelo de Santa Cruz, onde se localiza o CEIDA.



Destacar o Congreso de Educación
Ambiental dos Centros de Ensino de A
Coruña “Espazos para conservar,
defendamos o noso patrimonio natural”,
celebrado desde o ano 2007  e
patrocinado pola Deputación da
Coruña.

A área de Educación continúa o seu
traballo a través da Aula do Mar e da
organización de exposicións.

Aula do Mar

Este equipamento de EA, xestionado
polo CEIDA e situado no faro de Mera, é
o Centro de Visitantes do Monumento
Natural Costa de Dexo-Serantes. Acolle
unha exposición permanente sobre a
zona litoral na que se atopa. Dispón de
maquetas, materiais audiovisuais e
equipos interactivos que fan da súa visi-
ta unha forma de sensibilización
ambiental a través do entretemento.
Tamén funciona como punto de infor-
mación para os turistas que se achegan
ata o Monumento, e de observación
ornitolóxica.

Exposicións

O CEIDA contempla tanto mostras
na propia sede da entidade coma mos-
tras itinerantes. O valor patrimonial do
Castelo convérteo nun reclamo turísti-
co, o que supón que cada ano sexan
máis de 10.000 persoas as que visitan as
súas instalacións. As exposicións itine-
rantes permiten que o CEIDA continúe a
desenvolver o seu labor divulgativo fóra
do Concello de Oleiros. 

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN
O CEIDA dispón do Centro de Docu-

mentación Ambiental Domingo Quiroga,
cuxos piares temáticos son educación
ambiental, conservación e sustentabili-
dade. Forma parte de RECIDA, a Rede de
Centros de Información e Documenta-
ción Ambiental do Estado español. Este
centro custodia e ofrece o fondo docu-
mental ambiental máis amplo de Galiza,
con materiais de diversa natureza:
libros, revistas, audiovisuais, literatura
inédita... á disposición de educadores
ambientais, docentes, técnicos da
Administración Pública, estudantes e,
en xeral, calquera persoa interesada no
medio ambiente. O seu sistema de aten-
ción ao público busca facilitar o acceso
á información e documentación
ambiental a toda a cidadanía. Tamén se
encarga da actualización da web do
CEIDA, a xestión das diferentes listas de
distribución informativas da entidade e
a relación cos medios de comunicación.

PUBLICACIÓNS E LIÑAS DE
ACTUACIÓN

O CEIDA elabora publicacións que
buscan servir como apoio a investigado-
res, técnicos e educadores na súa face-
ta de divulgadores dos problemas
ambientais e como axentes activos na
súa resolución. Ademais das memorias
anuais da entidade, desde o ano 2006
publícase a revista AmbientalMente
sustentable, revista científica galego-
lusófona de educación ambiental. Entre
as últimas publicacións do CEIDA ató-
panse A xestión do litoral (2009),  Edu-
cación ambiental e cambio climático
(2010) e Manual de xestión de áreas
protexidas (2010).

Actualmente, as liñas de actuación
do CEIDA son educación ambiental non
formal, educación ambiental no sistema
educativo, cambio climático, auga,
desenvolvemento local, medio mariño,
conservación e uso público, cooperación
internacional e investigación.

É preciso sinalar que as iniciativas
que xorden desde o CEIDA non serían
posíbeis sen o apoio, tanto dos patróns
(Xunta, Universidade da Coruña e Con-

cello de Oleiros) como doutras entida-
des que se implican e participan no pro-
xecto: organizacións internacionais,
administracións (central, autonómica e
local), universidades, empresa privada,
fundacións e entidades financeiras,
entidades ambientalistas, locais, etc. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
O CEIDA desenvolve outras liñas de

colaboración a nivel estatal e europeo,
con países iberoamericanos e co mundo
lusófono. Destaca o I Congreso Interna-
cional de Educación Ambiental dos Paí-
ses Lusófonos e Galiza, que tivo lugar en
2007 en Compostela. Na segunda edi-
ción, celebrada en Cabo Verde, tamén
colaborou o CEIDA.

Durante esta década, o CEIDA coo-
perou con máis de 30 países arredor de
todo o mundo e nas actividades organi-
zadas participaron máis de 1.200 per-
soas.

cerna 43

* Área de Documentación do CEIDA.

Fondos do Centro de Documentación Ambiental
Domingo Quiroga (CEIDA)

Tipo de material Nº exemplares

Monografías 5.556

Artigos de revista 12.491

Audiovisuais 973

Literatura gris 758

Folletos 2.347

TOTAL 22.125

Aula do Mar e Centro de Visitantes do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes.
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