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EFECTO PO2: PONTEVEDRA POLO FUTURO DO 
PLANETA

O foco da iniciativa Efecto PO2 é incrementar a calidade urbana no concello de
Pontevedra e seguir sendo pioneira na construción da cidade como un espazo de
sociabilidade e cohesión social no marco do desenvolvemento sustentable e
respectuoso co medio ambiente.

Con este proxecto Pontevedra quere manterse na vangarda do compromiso
ecolóxico coa sustentabilidade como modelo urbano de referencia na redución do
CO2.

Esta iniciativa é unha aposta da cidade de Pontevedra pola economía circular e a
eficacia e eficiencia no uso dos recursos co obxecto de reducir a pegada ecolóxica,
promover a concienciación, mobilización social e o desenvolvemento de políticas
de acción contra a emerxencia climática global:

Actuar localmente para cambiar globalmente



OBXECTIVO DO OBSERVATORIO

Desenvolver un sistema de información de referencia para a xestión do proxecto
Efecto PO2 que, dende unha perspectiva holística da calidade do espazo urbano,
facilite:

Información para a toma de decisións e o desenvolvemento de políticas para

mellorar a calidade de vida no espazo urbano por parte da administración

local e os axentes públicos e privados.

Información útil e de fácil acceso para a cidadanía co obxecto de incrementar

a difusión do coñecemento dos principais indicadores de desenvolvemento

sustentable e facilitar a súa implicación na construción dunha cidade na

vangarda da loita contra o cambio climático.



PROCESO DE DESEÑO E DESENVOLVEMENTO
DO SISTEMA DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE INFORMACIÓN: MODELO 
CONCEPTUAL

AUGA

MOBILIDADE TERRITORIO

ATMOSFERA/CLIMA

RESIDUOS



ESTRUTURA XERAL DO SISTEMA DE 
INFORMACIÓN: ÁMBITOS E VARIABLES



PROGRAMACIÓN 2020 
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