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O cambio climático representa unha prioridade de innovación para alcanzar o 
obxectivo global de reducir á metade as emisións de gases contaminantes no 
ano 2030.

As pemes, polo seu papel protagonista no tecido empresarial galego, deben 
liderar estratexias de sostibilidade capaces de conter o quentamento global 
dende dentro e tamén cara a fóra.

O CAMBIO CLIMÁTICO COMO RETO E 
OPORTUNIDADE DE INNOVACIÓN

Como se fai?
Dúas formas de innovar a favor do

equilibrio climático

Cara a fóra

 

Innovar a partir do cambio climático 
como oportunidade, creando 
solucións para o mercado 

Concibir e comercializar novos 
produtos e servizos de 
descarbonización que faciliten a 
transición cara ao modelo produtivo e 
de consumo da economía circular.

Dende dentro

Innovar a partir do cambio climático 
como problema, actuando sobre os 
procesos internos 

Explorar novas formas de mitigar as 
emisións de gases de efecto 
invernadoiro derivadas da nosa 
actividade.

DIRECTAS     Xeradas a partir de fontes 
pertencentes e controladas pola propia peme, 
como as derivadas do consumo de combustibles 
fósiles pola súa flota de vehículos.

INDIRECTAS     Xeradas a partir de fontes 
pertencentes e controladas por outras empresas, 
pero relacionadas coa actividade da peme.

De maior alcance: 
emisións asociadas 
co consumo de 
enerxía procedente 
da rede eléctrica.

Outras: emisións 
asociadas con 
actividades como a 
recarga de extintores.

PROBLEMAS NA XERACIÓN (EMISIÓN DE GASES PROPIOS): mellorar a xestión dos 
residuos sólidos, das augas residuais e de incidencias como a fuga de refrixerantes.

PROBLEMAS NA COMPRA E USO (EMISIÓN DE GASES POR CONSUMO): reducir e 
buscar alternativas en materia de combustibles fósiles, electricidade, fertilizantes, etc. 

Medir a emisión de gases contaminantes en toda a cadea de 
valor da peme dende a materia prima ata o/a consumidor/a.

Modificar os procesos internos para reducir as emisións mediante 
enfoques innovadores de solución de problemas.

Darse de alta no rexistro da pegada de carbono e seguir os protocolos 
de redución de emisión de gases.

Idear estratexias de compensación, como un proxecto de 
reforestación que absorba unha parte das emisións xeradas.

Oportunidades nas que convén centrarse para
orientar esta creación de produtos e servizos:

Aposta por novos materiais, en especial procedentes da economía circular.

Solucións de eficiencia na cadea de valor industrial.

Transición do sector eléctrico.

Mobilidade sostible e transformación do sector do transporte.

Edificación sostible.

Desenvolvemento da agricultura de precisión.

Creación e xestión de novos sumidoiros naturais.

A economía circular é un novo 
modelo que implica compartir, 
arrendar, reutilizar, reparar, 
renovar e reciclar co obxectivo 
de ampliar ao máximo o ciclo de 
vida dos produtos. Coñece máis 
sobre ela no caderno
A economía circular como 
oportunidade de innovación 
para as pemes



Accede a todos 
os cadernos para 
saber máis sobre 
innovación.

Coñece as historias de 
éxito de innovación 
protagonizadas por 
pemes galegas.

Contacta con nós para poñer en marcha 
o voso propio proceso innovador.

Programa de impulso á
innovación nas pemes 
Axencia Galega de Innovación

981 957 008

servizos.gain@xunta.gal

Rúa Airas Nunes s/n

15702 – Santiago de Compostela

http://gain.xunta.gal

TESLA
A multinacional de vehículos eléctricos fixo da sostibilidade o seu principal valor de marca. Segundo 
os datos da compañía, en 2020 os clientes de Tesla axudaron a acelerar a transición enerxética 
evitando a emisión de 5 millóns de toneladas métricas de CO2. Na actualidade, traballa no deseño 
dun ecosistema completo de enerxía e transporte limpo.

NORVENTO
Norvento puxo en marcha un plan tecnolóxico estratéxico enfocado cara a unha industria 
medioambientalmente sostible. As súas instalacións son enerxeticamente autosuficientes a partir de 
fontes 100 % renovables, que alimentan tamén a súa flota de vehículos eléctricos.

COFRICO 
Tras ser pioneira no uso do CO2 
como refrixerante en España, 
Cofrico quere agora liderar a 
xestión eficiente da enerxía nas 
grandes instalacións industriais. 
A empresa galega desenvolveu 
unha disruptiva plataforma con 
ferramentas da industria 4.0 e 
big data capaz de reducir a 
factura eléctrica ata un 50 %. 

GALLEGA DE 
PATATAS   
Gallega de Patatas certificou os 
seus produtores co selo 
GLOBALG.A.P de boas prácticas de 
agricultura, que lle permite ofrecer 
un valor engadido de sostibilidade. 
Ademais, ampliou a zona de frío, 
dotada con sistemas de alta 
eficiencia enerxética que reducen o 
consumo e o impacto ambiental.

RENGA ENERXÍA  
Renga Enerxía céntrase en 
facilitar a transición enerxética 
local, co estudo, 
desenvolvemento e instalación 
de sistemas altamente 
eficientes baseados en fontes 
renovables. O obxectivo é 
reducir o consumo enerxético 
para que os concellos poidan 
enfrontar o reto demográfico 
cun enfoque sostible.

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA
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