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1. INTRODUCIÓN 

 
A avaliación é un elemento crave dentro dos procesos de execución da Cooperación Galega, a cal 
se mantivo presente ao longo dos diferentes Plans Directores e Plans Anuais tentando establecer 
un sistema de mellora continua retroalimentando os exercicios de planificación e xestión das 
intervencións.  
 
No Plan Bienal de avaliacións da Cooperación Española 2021-2022, que desenvolve o Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, Galicia aparece como a segunda 
Comunidade Autónoma que máis avaliacións reportou, en execución e planificadas, neste 
período, cun total de 84, só por baixo de Andalucía que reporta un total de 193. 
 
Por tal motivo e co obxecto de fortalecer o sistema de avaliación, elabórase este Plan de 
Avaliación que pretende organizar e orientar os diferentes tipos de avaliación que se desenvolven 
dentro da Cooperación Galega, promovendo a súa complementariedade, o seu enfoque cara á 
utilidade e facilitar a toma de decisións baseadas en evidencias co propósito de aprender e 
mellorar. 
 

2. A AVALIACIÓN NA COOPERACIÓN GALEGA 

 

→ MARCO DE GOBERNANZA DA COOPERACIÓN GALEGA. 
 
A Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia establece no seu Título VIII, Capítulo II, Artigo 83, un modelo para a 
planificación e programación da axuda oficial ao desenvolvemento (AOD) galega baseado na 
elaboración de plans directores da cooperación galega para o desenvolvemento de duración 
cuatrianual,  que á súa vez se fan operativos nos seus respectivos plans anuais, baseándose nos 
resultados, prioridades xeográficas e sectoriais, modalidades e instrumentos, procesos de 
avaliación e recursos orzamentarios previstos no Plan director vixente. 
 
Estes plans directores conteñen os obxectivos e as prioridades xeográficas e sectoriais, os 
resultados de xestión e indicadores de medición, así como unha previsión dos recursos 
orzamentarios que orientarán a actuación da Cooperación Galega para o desenvolvemento 
durante o seu período de vixencia.  
 
Como resultado da modernización estratéxica e operativa do sistema galego de cooperación, no 
2006 e no 2010 respectivamente, aprobáronse por unanimidade nos tres órganos de 
coordinación e asesoramento de Galicia en materia de cooperación ao desenvolvemento –
Comisión Interdepartamental, Comisión Interterritorial e Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento-, e no Parlamento de Galicia o I Plan Director da Cooperación Galega para o 
Desenvolvemento (2006-2009) e o II Plan Director da Cooperación Galega para o 
Desenvolvemento (2010-2013).  
 
A finais de 2013 iniciouse un terceiro ciclo de planificación estratéxica participativa tomando 
como base os correspondentes exercicios externos e independentes de avaliación intermedia 
(2012) e final (2013) do II Plan Director.  
 
O III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017) recibiu o apoio maioritario do Consello 
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE) reunido o 13 de decembro de 
2013, sendo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 19 de decembro do mesmo ano, e 



  

recibindo a aprobación maioritaria do Parlamento de Galicia o 18 de marzo de 2014, aínda que 
sen que alcanzase o apoio unánime do conxunto de axentes de cooperación nin dos partidos 
políticos con representación parlamentaria. O III Plan Director da Cooperación Galega (2014-
2017) durante o seu período de vixencia estivo suxeito a un proceso de avaliación intermedia e 
final. 
 
O IV Plan Director da Cooperación Galega (2018-2021), aprobado tamén con apoio maioritario 
do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE) e Parlamento, 
propón unha estratexia de cooperación aliñada coa axenda 2030 de Desenvolvemento 
Sustentable das Nacións Unidas que contribúa aos esforzos colectivos da cidadanía galega e dos 
actores públicos e axentes de cooperación para promover os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable (ODS). 
 
A Axenda 2030 e os ODS demandan unha política pública de cooperación centrada na xeración 
de cambios positivos e sustentables nas condicións de vida das persoas nas comunidades e países 
cos que se asocia a cooperación galega, promovendo alianzas para a conservación do noso 
planeta, a construción da paz e unha prosperidade compartida. 
 
A Cooperación Galega co seu IV Plan Director (2018-2021), prorrogado ata 2022, deu 
continuidade á planificación estratéxica baseada no modelo de xestión orientada a resultados de 
desenvolvemento suxerindo 4 orientacións estratéxicas aliñadas coas esferas da Axenda 2030; 7 
resultados de xestión; 20 liñas de acción e 30 indicadores. Sinalar, que esta planificación 
estratéxica, que xa foi avaliada atópase en proceso de actualización, coa apertura dun proceso 
planificación participativa do V Plan Director da Cooperación Galega (2023-2026). 
 
 

→ A AVALIACIÓN NA COOPERACIÓN GALEGA. 
 
Ao longo dos seus catro Plans Directores a Cooperación Galega integrou nestes documentos de 
planificación un apartado destinado aos procesos de avaliación, enfocándoo como un elemento 
para promover a transparencia e rendición de contas, así como de aprendizaxe para mellorar nas 
futuras intervencións.  
 
O modelo de avaliación exposto foi evolucionando ao longo da vida dos catro plans directores, 
especialmente cara a un horizonte da xestión orientada a resultados de desenvolvemento, coa 
integración nos seus Plans Directores (desde o II PD 2010-13) dunha matriz de resultados de 
xestión que inclúe indicadores específicos para a avaliación do propio Plan Director, así como 
indicadores vinculados ao fortalecemento e promoción dunha cultura avaliativa dentro dos 
actores da cooperación galega.   
 
Estes elementos vanse facendo operativos ao longo dos plans anuais, coa execución dos plans de 
avaliación, que en cada exercicio de planificación van integrando novos alcances na avaliación: 
Proxectos de Cooperación exterior, EpCG, Convenios, etc. Así como unha valoración destes 
procesos nas convocatorias de proxectos, onde a capacidade de xestión de todo o ciclo do 
proxecto por parte dos actores de cooperación vai tomando relevancia nas bases das 
convocatorias, coa valoración de elementos vinculados ao seguimento e avaliación como a liña 
de base, establecemento de indicadores de proceso – produto e efecto na matriz de planificación, 
así como a integración nos proxectos executados por fases, das recomendacións emitidas en 
procesos de planificación anteriores, promovendo con iso o peche do ciclo da avaliación.  
 
Tendo en conta o mencionado anteriormente, o facer propio o modelo de xestión orientado a 
resultados de desenvolvemento implica asumir uns principios inherentes a este como é a 



  

demostración dos resultados, o que supón avaliar a repercusión das accións desenvoltas pola 
Cooperación Galega e informar sobre se se está conseguindo os resultados pretendidos e en que 
medida. (NNUU-2017). 
 
Nesta liña a propia Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación 
para o desenvolvemento de Galicia establece a “Xestión do coñecemento, avaliación, 
transparencia e rendición de contas da Cooperación Galega” (art. 86) como un elemento da 
cooperación para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A avaliación, como “elemento esencial da política de cooperación para o desenvolvemento da 
Comunidade Autónoma de Galicia”, rexerase polos criterios básicos de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto e sustentabilidade e pola metodoloxía de avaliación da cooperación española 
e da Unión Europea, integrando o enfoque de xénero e de dereitos humanos (art. 86.2). 
 
Así mesmo, corresponde á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (DXRREE e UE) a 
través da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SDXCE) integrada na Vicepresidencia 
segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, como órgano de dirección da 
Administración autonómica competente en materia de cooperación para o desenvolvemento, “a 
rendición de contas á sociedade galega a través da avaliación do Plan director da cooperación 
galega para o desenvolvemento vixente, dos instrumentos de cooperación e das actuacións 
financiadas con recursos do sector público autonómico.” (art. 86.2).  
 
Este seguimento do plan director será presentado ante o Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento (CONGACODE), que atribuíu como función “coñecer os resultados do 
documento de seguimento do plan anual e da avaliación da cooperación” (art. 22.3.c). 
 
O IV Plan Director reforza a prioridade de investir recursos en facilitar os procesos de construción 
colectiva de aprendizaxes que, á súa vez, retroalimenten os procesos de reforzamento de 
capacidade dos actores e axentes galegos de cooperación. Con este fin definiranse en diálogo cos 
actores e axentes de cooperación aqueles mecanismos e espazos adecuados para a rendición 
solidaria de contas e transparencia respecto do impacto das actuacións financiadas con recursos 
públicos. 
 
Nos últimos 32 anos a Cooperación Galega desenvolveu diferentes tipos de procesos evaluativos, 
sendo as primeiras as Avaliacións ex ante, a valoración de proxectos previa á súa concesión. Este 
tipo de avaliación realízase desde as primeiras convocatorias publicadas a finais dos anos 90 e 
comezos dos 2000 con carácter xeral e baixo a fórmula de valoración da solicitude de subvención 
a través dunha Comisión Técnica de Actividades de Desenvolvemento como órgano asesor, 
composto pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, dous vogais designados por este 
órgano e cinco vocais nomeados pola Coordinadora Galega de ONGD. 
 
A partir de 2006-2007 e ata hoxe, os informes de valoración atribúense a expertos 
independentes, quen realiza unha valoración técnica dos proxectos que é entregada a unha 
comisión avaliadora integrada pola Presidenta: Directora Xeral de Cooperación Exterior, 
Secretario/a: funcionario/a da Dirección Xeral de Cooperación Exterior e Vocais: dous 
funcionarios/as da Dirección Xeral de Cooperación Exterior, quen en base ao orzamento 
existente, decide que proxectos reciben subvención. Trátase dunha fórmula similar á empregada 
actualmente. 
 
Polo que respecta ás Avaliacións ex post desde principios dos 2000, en concreto no ano 2004-
2005 comezouse coa realización de avaliacións ex post, referidas ao conxunto das actuacións 



  

financiadas nun ou varios países prioritarios. Na páxina web da Cooperación Galega, non constan 
todos os informes de avaliación, pero se se poden consultar unha parte destes (17)1.  
 
Ademais de avaliar proxectos e intervencións financiadas, prestouse atención na avaliación 
doutros procesos, convocatorias ou aspectos sobre os que era necesario reflexionar para a 
planificación e toma de decisións. Algúns deles tamén están publicados na web, en concreto catro 
informes de avaliación2. 
 
En referencia ás avaliacións de proxectos que xestionan directamente os axentes de cooperación 
no marco das diferentes convocatorias, comentar que, desde as primeiras convocatorias a 
comezos dos 2000, sobre todo para o caso de proxectos no exterior, recollían entre os gastos 
subvencionables a avaliación. Con todo, non foi ata 2007 que a avaliación externa fíxose 
obrigatoria para proxectos cunha subvención igual ou superior a 120.000€. O monto de 
subvención recibida que obriga a avaliar, foi rebaixado a 90.000€ no ano 2014. 
 
Polo que respecta aos proxectos de educación para a cidadanía global, a avaliación fíxose 
obrigatoria en 2014, para proxectos cuxa subvención fose igual ou superior a 20.000 €. 
 
 
 

3. ALCANCE E ESTRUTURA DO DOCUMENTO MARCO DE AVALIACIÓN 

 
O presente Marco de Avaliación pretende dotar dun enfoque estratéxico ás avaliacións que se 
promoven desde a Cooperación Galega.  
 
Desde hai varios anos a Cooperación Galega situouse cun perfil de fomento da cultura avaliadora 
realizando de maneira periódica avaliacións ex post á vez que fomentando a realización de 
avaliacións finais nos propios proxectos financiados nas diferentes convocatorias de cooperación. 
 
Como parte deste traballo quérese dar o paso cara a unha estruturación do proceso de avaliación 
co obxectivo de outorgarlle un enfoque estratéxico e que se articule como un elemento adicional 
dos mecanismos de aprendizaxe, rendición de contas e toma de decisións desenvoltos pola 
Cooperación Galega. 
 
Complementando o anterior, o despregamento práctico do marco de avaliación terá como 
referencia outros documentos complementarios, como o “Manual de Xestión da Cooperación 
Española. ”, que facilitará o desenvolvemento e implementación das diferentes fases da 
avaliación e axuste das mesmas ás distintas tipoloxías de avaliación incluídas no mesmo.  Non se 
pretende, por tanto, profundar neste marco en todos os detalles relacionados co deseño e a 
xestión das avaliacións nin no desenvolvemento de todas as actuacións vinculadas á función de 
avaliación. Por este motivo, o Documento Marco ha de contextualizarse nun ámbito máis amplo, 
que inclúe aos Plans Anuais de Avaliación.    
 
A estrutura do Documento Marco de Avaliación articúlase en identificar e definir seis tipoloxías 
de avaliación que se poñerán en marcha no período, a saber; 1. Ex ante, 2. Final, 3. Metaavaliación 
4. Ex post, 5. Liñas de Acción e 6. a propia avaliación do Plan Director, cos seus respectivos 
obxectivos, criterios e periodicidade, así como as implicacións aparelladas ao presente 
documento, para unha implementación efectiva. 
 

                                                 
1 https://cooperacion.xunta.gal/gl/avaliaciones_de_proxectos 
2  https://cooperacion.xunta.gal/gl/outras-avaliacions 

https://cooperacion.xunta.gal/gl/avaliaciones_de_proxectos
https://cooperacion.xunta.gal/gl/outras-avaliacions


  

 
 
 
Cada punto de análise estruturarase en relación ao obxecto e o obxectivo do tipo de avaliación, 
os criterios principais a considerar, tomando en consideración criterios de avaliación establecidos 
polo Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da Organización para a Cooperación e o 
Desenvolvemento Económicos (OCDE/OCDE) segundo a adaptación realizada no ano 2019, (na 
cal, partindo da aprendizaxe adquirida ao longo de 25 anos de aplicación dos criterios, a 
comunidade mundial de expertos en avaliación comezou a considerar a súa revisión tras o acordo 
de 2015 sobre a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable), os produtos xerados no 
proceso, a súa periodicidade,  ámbito de toma de decisións e por último o uso da avaliación. 
 
A análise dos tipos de avaliación ten unha estrutura común, de acordo ao seguinte esquema: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura de cada tipo de avaliación integrado no Documento Marco.  



  

 
 
 

4. TIPOS DE AVALIACIÓN INTEGRADAS NO DOCUMENTO MARCO.  

4.1. AVALIACIÓN EX ANTE. OBXECTIVOS E CRITERIOS. 

 
Gráfica 1. Esquema resumo da avaliación ex -ante. 

 

 
 
 
 
A avaliación ex ante é unha avaliación prospectiva que se realiza antes da posta en marcha dun 
proxecto, por tanto, relaciónase directamente coas convocatorias de concorrencia competitiva 
que se publican anualmente, e articúlase en relación ás catro liñas de financiamento de proxectos 
por convocatoria: cooperación ao desenvolvemento, acción humanitaria e educación para o 
desenvolvemento – cidadanía global e investigación para o desenvolvemento. 
 
O obxectivo desta avaliación é realizar unha valoración sistemática do deseño dos proxectos 
presentados ás convocatorias polos axentes en concorrencia competitiva realizando unha 
valoración numérica da calidade dos mesmos en relación a criterios de coherencia, pertinencia 
viabilidade e sustentabilidade e os criterios de valoración especificados nas bases. 
 
Enténdese o criterio de coherencia como a compatibilidade da intervención con outras 
intervencións nun país, sector ou institución, podendo ser esta: a) interna cando se ocupa das 
sinerxías e os vínculos entre a intervención e outras intervencións realizadas pola mesma 
institución/goberno, así como a compatibilidade da devandita intervención coas normas e 



  

estándares internacionais pertinentes ás que se adhire a institución/o goberno, ou b) externa 
cando toma en conta a consistencia da intervención coas intervencións doutros actores no 
mesmo contexto. Isto inclúe a complementariedade, a harmonización e a coordinación con 
outros actores, así como o grao en que a intervención ofrece un valor engadido e á súa vez evita 
a duplicación de esforzos. 
 
Enténdese como criterio de pertinencia o grao en que os obxectivos e o deseño da intervención 
responden as necesidades, as políticas e as prioridades da poboación participante e/o 
beneficiaria, dos socios/institucións e do país e da propia Xunta de Galicia, así como ás prioridades 
globais, e ségueno facendo aínda cando cambien as circunstancias. 
 
Enténdese como criterio viabilidade as posibilidades que un proxecto ten de cumprir os 
obxectivos no período previsto de duración do proxecto. E sustentabilidade as posibilidades de 
que os beneficios do proxecto mantéñanse ou se incrementen máis aló da finalización do 
proxecto. (Varela e Santomé 2002) 
 
A avaliación ex ante implicará como produtos: 1) a xeración dun informe individual de cada 
proxecto avaliado de maneira que cumpra cos criterios arriba expostos, ademais de 2) unha 
análise numérica que permita reforzar a valoración competitiva dos proxectos para valorar cales 
serán financiados, que proxectos aprobaron e poden quedar fóra de financiamento por non 
contar con suficientes fondos, e aqueles que non son financiables ao non superar as puntuacións 
mínimas esixidas e 3) unha memoria final do proceso de avaliación en conxunto onde se describa 
o proceso en si e identifíquense conclusións e recomendacións. 
 
As avaliacións ex ante realizaranse cunha periodicidade anual e non superior aos catro meses 
transcorridos desde a data final de presentación de proxectos á convocatoria publicada en cada 
unha das liñas de financiamento. 
 
O ámbito de toma de decisións referente á avaliación ex ante, corresponde á comisión avaliadora 
que se conformará para a valoración das solicitudes de proxecto, a cal seguindo os criterios de 
valoración e aliñamentos que establece a Orde da Convocatoria publicada na data 
correspondente no DOG, realizará a selección dos proxectos candidatos a ser subvencionados. 
 
Como proposta de índice/ estrutura de contidos da memoria final do proceso de avaliación ex ante 
exponse a seguinte, tendo en conta que na mesma toma unha alta relevancia o apartado de 
conclusións e recomendacións co obxecto de facilitar a toma de decisións en futuros procesos de 
avaliación ex ante. 
 
ÍNDICE: 
 
1. ANTECEDENTES 
2. METODOLOXÍA UTILIZADA. 
3. EQUIPO AVALIADOR. 
4. INFORMACIÓN SOBRE OS PROXECTOS 

PRESENTADOS. 
4.1. Número de proxectos presentados. 
4.2. Importes totais dos proxectos 

presentados. 
4.3. Importes solicitados. 
4.4. Puntuación obtida na avaliación ex 

ante. 

4.5. Distribución de proxecto por área 
xeográfica e países. 

4.6. Aliñación dos proyectos cos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sustentable 

4.7. Distribución de proxectos por código 
CAD. 

5. CONCLUSIÓNS. 
6. RECOMENDACIÓNS 
7. ANEXOS

 



  

O uso do informe de avaliación debe favorecer a mellora da calidade das intervencións, 
incorporando ou actualizando os elementos que conforman a análise da avaliación do deseño de 
acordo ás prioridades estratéxicas e sectoriais da Cooperación Galega e dos principios que rexen 
os ámbitos internacionais de cooperación. 
 
 

4.2. AVALIACIÓN FINAL DE PROXECTOS. OBXECTIVOS E CRITERIOS. 

 
Gráfica 2. Esquema resumo da avaliación final de proxectos. 
 
 

 
 
 
Trátase dunha avaliación retrospectiva, que se realiza unha vez finalizado o proxecto, centrarase 
en emitir un xuízo sobre o éxito ou dificultades da intervención desenvolta, o acerto da estratexia 
deseñada, o seu grao de flexibilidade e capacidade de adaptación a unha realidade sempre 
cambiante, a adecuación dos mecanismos de xestión e seguimento aplicados, e os resultados 
logrados. (DGPOLDE. 2007).   
 
A avaliación final inclúese de maneira obrigatoria en cada un dos proxectos que reciban unha 
subvención superior a 90.000,00€ na convocatoria de proxectos de cooperación ao 
desenvolvemento no exterior e nos proxectos que reciban unha subvención superior a 
20.000,00€ no marco da convocatoria de educación para a cidadanía global. Sendo 
responsabilidade de cada un dos axentes executores dos proxectos a contratación e xestión da 
devandita avaliación, cuxa incorporación, así como o establecemento de liña de base, outorga 
puntos na avaliación ex #ante. 
 



  

O obxectivo da avaliación final é servir de ferramenta de aprendizaxe relevante para coñecer o 
funcionamento, os resultados e os efectos da intervención de forma que se poidan orientar 
futuras accións. A aprendizaxe tórnase fundamental posto que a integración da avaliación no ciclo 
da planificación precisa dun fluxo continuo de información relevante que permita a mellora dos 
procesos. 
 
En definitiva, a avaliación debe permitir a aprendizaxe e a rendición de contas a todos os actores 
relevantes da intervención, tanto no país doante como, principalmente, no país socio. 
 
Os axentes participantes nas convocatorias deberían incorporar os termos de referencia que 
acheguen consistencia aos catro criterios que a Xunta de Galicia considera fundamentais para 
esta tipoloxía de avaliación: Eficacia, Eficiencia, Impacto e Sustentabilidade. 
 
No criterio de Eficacia analizarase o grao no que a intervención logrou, ou se espera que logre, os 
seus obxectivos e os seus resultados, incluíndo os resultados diferenciados entre grupos. Debe 
analizar o progreso cara aos obxectivos ao longo da cadea de resultados ou traxectoria causal. A 
diferenza do impacto, que examina efectos de orde máis elevada e cambios máis amplos aos que 
unha intervención poida estar a contribuír, a eficacia ocúpase dos resultados máis directamente 
atribuíbles á intervención. 
 
O criterio de Eficiencia analizará o grao no que a intervención produce, ou é probable que 
produza, resultados de maneira económica e a tempo. Por "de maneira económica" enténdese a 
transformación de insumos (fondos, asesoramento técnico, recursos naturais, tempo, etc.) en 
produtos, efectos directos e impactos da maneira máis eficaz en función dos custos, en 
comparación con outras alternativas viables segundo o contexto. A produción "a tempo" dos 
resultados ten lugar dentro do marco temporal definido ou adaptado razoablemente ás 
esixencias dun contexto en evolución.  
 
O criterio de Impacto fará referencia ao grao no que a intervención xerou, ou se espera que xere, 
efectos significativos —positivos ou negativos, previstos ou non previstos— no nivel máis alto. 
Máis aló dos resultados inmediatos, este criterio pretende englobar as consecuencias indirectas, 
secundarias e potenciais da intervención, e faio examinando os cambios integrais e perdurables 
nos sistemas ou as normas, así como os seus efectos potenciais no benestar das persoas, os 
dereitos humanos, a igualdade de xénero e o medio ambiente. 
 
O criterio de Sustentabilidade fará referencia ao grao en que os beneficios netos da intervención 
continúan ou é probable que continúen. Inclúe a análise das capacidades financeiras, 
económicas, sociais, ambientais e institucionais dos sistemas necesarios para que os beneficios 
mantéñanse no tempo. 
 
Transversalmente incluiranse as prioridades horizontais da Cooperación Galega e como o 
proxecto incide nas mesmas. 
 
A avaliación final incluirá como produtos:  
 
I. A realización dun Informe de Avaliación Final por un equipo de consultoría independente a) 

cunha experiencia mínima de 2 anos en avaliación de políticas públicas, especialmente no 
ámbito da cooperación para o desenvolvemento, b) experiencia no sector de actuación, c) 
experiencia de traballo no país no que se desenvolve a intervención, d) Ten que asegurar os 
estándares de calidade que debe cumprir o Informe de Avaliación: 

Estándar 1: Idoneidade da análise do contexto. 
Estándar 2: Oportunidade do enfoque metodolóxico e as técnicas utilizadas. 



  

Estándar 3: Fiabilidade das fontes de información. 
Estándar 4: Suficiencia no exame das preguntas e criterios de avaliación. 
Estándar 5: Validez dos resultados e as conclusións e utilidade das recomendacións. 
Estándar 6: Calidade da participación na avaliación das entidades implicadas e poboación 
destinataria. 
Estándar 7: Credibilidade, ética e imparcialidade do proceso de avaliación. 
Estándar 8: Adecuación do plan de comunicación da avaliación. 
 

II. A entidade debería presentar, anexo ao Informe de Avaliación, un Plan de Mellora a partir 
das recomendacións emitidas polo equipo avaliador no devandito informe. 
 

As avaliacións finais deben de realizarse dentro dos tres meses posteriores ao final do proxecto e 
conxuntamente coa documentación técnica e económica xustificativa deste. Calcúlase que 
anualmente se realizan entre 15 e 20 avaliacións finais. 
 
No que respecta ao ámbito de toma de decisións referente á avaliación final, corresponde a cada 
axente solicitante e entidade socia local o realizar a priorización e consideración das 
recomendacións emitidas pola avaliación, as cales deben facerse operativas a través do Plan de 
Mellora deseñado.   
 
Como proposta de índice/ estrutura de contidos do Informe de Avaliación Final exponse a 
seguinte, tendo en conta que devandito informe debe ser de fácil lectura, claro, conciso e facilitar 
a identificación rápida das conclusións e recomendacións (MIDEPLAN 2017). 
 
ÍNDICE: 
 
1. INFORME EXECUTIVO. 
2. INTRODUCIÓN. 

2.1. Antecedentes e obxectivos da 
avaliación. 

3. DESCRICIÓN RESUMIDA DO OBXECTO DA 

AVALIACIÓN. 
3.1. Actores implicados. 
3.2. Contexto no que se desenvolve a 

intervención. 

4. METODOLOXÍA EMPREGADA 
4.1. Metodoloxía e técnicas empregadas. 
4.2. Condicionantes e limitantes da 

avaliación. 
4.3. Preguntas de avaliación e principais 

criterios de valor 

4.4. Equipo avaliador. 

5. ANÁLISE DA INFORMACIÓN. 
5.1. Evidencias e interpretación por 

criterio. 
5.1.1. Eficacia. 
5.1.2. Eficiencia. 
5.1.3. Impacto. 
5.1.4. Sustentabilidade. 
5.1.5. Aspectos transversais 

6. CONCLUSIÓNS. 
7. RECOMENDACIÓNS 
8. LECCIÓNS APRENDIDAS 
9. ANEXOS.

 
O uso do informe final de avaliación, a partir do plan de mellora, debe facilitar unha adecuada 
interpretación das recomendacións da avaliación e a súa tradución en actuacións concretas de 
mellora, as cales deben plasmarse nun informe de implementación do plan de mellora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.3. METAAVALIACIÓN. OBXECTIVO E CRITERIOS.  

Gráfica 3. Esquema resumo da metaavaliación. 
 
 
 

 
 
 
A meta avaliación céntrase en analizar a calidade técnica e metodolóxica do proceso avaliativo, 
ofrecendo indicacións sobre as estratexias de avaliación seguidas, a súa idoneidade en relación 
co obxecto avaliado e os propósitos e intereses aos que serve, é dicir a súa utilidade. (DGPOLDE. 
2007). 
 
O desenvolvemento de meta avaliacións xorde da análise das avaliacións ex ante e finais dos 
proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior, partindo da necesidade de 
profundar con visión estratéxica en intervencións sectoriais e/o xeográficas de especial interese 
para a Xunta de Galicia. 
 
O obxectivo da metaavaliación é dispoñer de información para a incorporación de aprendizaxes 
e a toma de decisións cunha visión estratéxica, ben con enfoque sectorial e/o con enfoque 
xeográfico, que permita definir estratexias posteriores a complementar coa avaliación ex post. 
Devandita análise rexerase por criterios de Calidade, Validez, Fiabilidade, Recursos e Utilidade. 
 
O criterio de Calidade facilitará analizar a calidade das avaliacións realizadas e se estas responden 
os oito estándares establecidos no punto previo. 
 
O criterio de Validez permitirá considerar os resultados da avaliación para a toma de decisións 
estratéxicas e a súa integración dentro dos procesos de avaliación ex post. 
O criterio de Fiabilidade permitirá valorar as estratexias de avaliación realizadas polos Axentes en 
canto aos perfís e en canto a criterios de selección dos equipos avaliadores. 



  

 
O criterio Eficiencia: centrarase en analizar os recursos financeiros destinados ás avaliacións, 
especificamente ás finais de proxectos; a súa coherencia en relación ao orzamento do proxecto 
e alcances establecidos nos obxectivos da avaliación. 
 
O criterio de Utilidade da meta avaliación permitirá valorar cal foi a aplicación dos resultados das 
avaliacións finais realizadas, comprobar a implementación do Plan de Mellora e se se contou cun 
sistema de seguimento da devandita implementación. 
 
Os procesos de meta avaliación realizaranse anualmente mediante unha selección de avaliacións 
que terá criterios sectoriais e/o xeográficos, e tomando en conta as avaliacións ex ante e finais 
realizadas dos proxectos seleccionados, os cales se enmarcarán nun período previo de execución 
non superior a unha convocatoria de proxectos de cinco ano cinco anos3. 
 
Os elementos de información craves de cada proxecto para a realización da meta avaliación 
serán: a) a Ficha individual de avaliación ex ante, b) Termos de referencia da avaliación final de 
proxecto, c) o informe de avaliación final de proxecto, d) o Plan de Mellora do proxecto, e e) o 
sistema de seguimento utilizado para a implementación do Plan de Mellora de cada proxecto. 
 
Un elemento crave na meta avaliación será que os seus resultados servirán de fonte de información 
primaria para a avaliación ex post, o que reforza o seu enfoque estratéxico. 
 
O número de proxectos a incorporar na metaavaliación dependerá do obxectivo estratéxico a 
analizar, así como da súa relación coa avaliación ex post.  
 
O ámbito de toma de decisións no que respecta á Meta avaliación, corresponde á Subdirección 
Xeral de Cooperación Exterior (SDXCE), quen poderá coñecer as estratexias avaliativas que se 
están aplicando e mellorar a calidade das avaliacións, polo que será útil para consolidar unha 
política de avaliación. A Metaavaliación terá como produto, o informe de Metaavaliación, cuxo 
índice podería ter a seguinte estrutura de contidos: 
 
ÍNDICE: 
 
 
1. INFORME EXECUTIVO. 
2. INTRODUCIÓN. 

2.1. Antecedentes e obxectivos da 
avaliación. 

3. DESCRICIÓN RESUMIDA DO OBXECTO DA AVALIACIÓN. 
3.1. Relación de avaliacións ex ante e finais 

analizadas e xustificación da súa 
elección 

4. METODOLOXÍA DA METAAVALIACIÓN 
4.1. Metodoloxía e técnicas empregadas. 
4.2. Condicionantes e limitantes da 

metaavaliación. 
4.3. Preguntas de avaliación e principais 

criterios de valor4 

                                                 
 
3 Marco temporal condicionado pola necesidade de contar coas xustificacións pechadas dos proxectos, aspecto que pode 
emendarse establecendo como período o últimos catro anos con proxectos con xustificacións pechadas 

 

4.4. Equipo avaliador. 
5. ANÁLISE DA INFORMACIÓN. 

5.1. Evidencias e interpretación por 
criterio. 

5.1.1. Calidade. 
5.1.2. Validez. 
5.1.3. Fiabilidade. 
5.1.4. Eficiencia. 
5.1.5. Utilidade. 

6. CONCLUSIÓNS. 
7. RECOMENDACIÓNS 
8. ANEXOS. 



 

 

O uso da meta avaliación debe permitir orientar o proceso da avaliación ex post, facilitando 
información relevante que permita analizar prioridades sectoriais e/o xeográficas da Cooperación 
Galega, plasmadas no informe intermedio do Plan Director. 
 
Neste sentido e a partir da confección dun plan de mellora, débese facilitar unha adecuada 
interpretación das recomendacións da avaliación e a súa tradución en actuacións concretas de 
mellora, as cales deben plasmarse nun informe de implementación do plan de mellora. 

 
4.4. AVALIACIÓN EX POST. OBXECTIVO E CRITERIOS. 

 
Gráfica 4. Esquema resumo da avaliación ex – post. 
 
 

 
 
 
 
Do mesmo xeito que a avaliación final a ex post trátase dunha avaliación retrospectiva, pero que 
se realiza en momento posterior á finalización do proxecto, e centrarase en emitir un xuízo sobre 
o acerto da estratexia deseñada, a súa sustentabilidade, a complementariedade conseguida con 
outras accións e os efectos/impactos logrados. (DGPOLDE. 2007).   
 
A avaliación ex post da Cooperación Galega pasa a ser un elemento crave para dotar ao Plan 
Director de insumos para a toma de decisións. Este elemento dótalle dunha visión estratéxica á 
hora de definir o ámbito, sector ou priorización xeográfica de análise, xa que a súa articulación 
ten un enfoque máis amplo que a propia execución dos proxectos, incorporando análises de 
posicionamento e impacto da propia Cooperación Galega con actores nacionais, públicos e 
privados, e outros actores de cooperación, locais e internacionais. 
 



  

 
O obxectivo da avaliación ex post é contar con información de impacto xeográfico e/o sectorial 
da Cooperación Galega, analizando o seu posicionamento a partir dos diferentes proxectos e 
programas financiados mediante convocatorias. Para a devandita análise tomaranse en conta os 
criterios de Impacto, Sustentabilidade, Coordinación e Complementariedade. 
 
O criterio de Impacto fará referencia ao grao no que as intervencións financiadas han xerado 
efectos significativos —positivos ou negativos, previstos ou non previstos— no nivel máis alto. 
Este criterio pretende englobar as consecuencias indirectas, secundarias e potenciais da 
intervención, e faio examinando os cambios integrais e perdurables nos sistemas ou as normas, 
así como os seus efectos potenciais no benestar das persoas, os dereitos humanos, a igualdade 
de xénero e o medio ambiente. 
 
O criterio de Sustentabilidade fará referencia ao grao en que os beneficios netos das intervencións 
continúan tras a súa finalización. Inclúe a análise das capacidades financeiras, económicas, 
sociais, ambientais e institucionais dos sistemas necesarios para que os beneficios mantéñanse 
no tempo. 
 
O criterio de Coordinación fai referencia aos mecanismos de relación que se mantiveron cos 
diferentes actores presentes na zona, área ou sector de intervención para fortalecer os efectos 
conseguidos polas intervencións. 
 
O criterio de Complementariedade centrarase na análise de estratexias adicionais implementadas 
con outros actores na zona ou área de intervención que promovan maiores efectos ou cambios 
positivos na poboación, institucións ou sectores sobre os que se intervén. 
 
Os procesos de avaliación ex post realizaranse de maneira bianual e terán unha relación directa 
coas metaavaliacións realizadas previamente, incorporando elementos de valor engadido 
respecto a as avaliacións finais, tales como a incorporación de ferramentas de avaliación con 
actores institucionais locais municipais, rexionais e nacionais, organizacións da sociedade civil de 
segundo e terceiro nivel do ámbito sectorial, actores da cooperación española ou europeas. 
 
O enfoque da avaliación ex post será estratéxico cunha análise sectorial e/o xeográfico, 
independentemente do número de proxectos implementados. 
 
Neste caso o ámbito de toma de decisións no que respecta á Avaliación Ex post, tamén 
corresponde á Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SDXCE) xa que, dado o seu carácter 
estratéxico, debe ser esta Subdirección a que tome as decisións, en base ás recomendacións e 
conclusións obtidas, de cal debe ser a orientación para seguir nos próximos Plans Directores.   
 
Como proposta de índice/ estrutura de contidos do Informe de Avaliación Ex Post exponse a 
seguinte, seguindo os mesmos criterios que para o índice que o proposto na Avaliación Final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ÍNDICE: 
 
1. INFORME EXECUTIVO. 
2. INTRODUCIÓN. 

2.1. Antecedentes e obxectivos da 
avaliación. 

3. DESCRICIÓN RESUMIDA DO OBXECTO DA AVALIACIÓN.  
3.1. Relación de proxectos e xustificación 

da súa elección 
4. METODOLOXÍA EMPREGADA 

4.1. Metodoloxía e técnicas empregadas. 
4.2. Condicionantes e limitantes da 

avaliación. 
4.3. Preguntas de avaliación e principais 

criterios de valor 

4.4. Equipo avaliador. 
5. ANÁLISE DA INFORMACIÓN. 

5.1. Evidencias e interpretación por 
criterio. 

5.1.1. Complementariedade. 
5.1.2. Coordinación. 
5.1.3. Impacto. 
5.1.4. Sustentabilidade. 

6. CONCLUSIÓNS. 
7. RECOMENDACIÓNS 
8. LECCIÓNS APRENDIDAS 
9. ANEXOS. 

 
 
Os resultados obtidos polo informe de avaliación ex post deben de permitir tomar decisións de 
priorización estratéxica, sectorial e/o política á Cooperación Galega, e deben incorporarse dentro 
das prioridades da Cooperación Galega (insumos para a Avaliación ex ante), da análise da 
avaliación do Plan Director ou do deseño das novas políticas de cooperación. As recomendacións 
emitidas nos informes de avaliación ex post, deben facerse operativas a través dunha priorización 
das mesmas e valoración/análise de cales integrar en futuros exercicios de planificación 
estratéxica, (Plan de Mellora). 
 
 

4.5. AVALIACIÓN POR LIÑAS DE ACCIÓN. OBXECTIVO E CRITERIOS. 

 
Gráfica 5. Esquema resumo da avaliación por liña de acción. 
 
 

 



  

 
O desenvolvemento das avaliacións por liña de acción centraranse principalmente naqueles 
ámbitos de interese que quedan fóra das avaliacións finais e ex post anteriormente descritas, 
como poden ser a Acción Humanitaria, Educación para o Desenvolvemento – Cidadanía Global e 
accións de cooperación directa da Xunta de Galicia.  
 
O tipo de avaliación exposto é unha Avaliación Ex post, sendo o obxectivo das avaliacións por liñas 
de acción o contar e fomentar mecanismos de aprendizaxe, rendición de contas e toma de 
decisións das intervencións de Acción Humanitaria,  Educación para o Desenvolvemento – 
Cidadanía Global e accións de cooperación da Xunta de Galicia, cun enfoque programático de 
contribución ao Plan Director en vigor que transcienda á avaliación de proxectos e incorpore unha 
análise dos procesos emprendidos nas convocatorias cun horizonte temporal non superior a 4  
anos. Para a devandita análise o exercicio evaluativo centrarase en 6 criterios, Eficacia, Eficiencia, 
Impacto, Sustentabilidade / Conectividade, Asociación - Coordinación e Complementariedade. 
 
No criterio de Eficacia analizarase o grao no que a intervención logrou, ou se espera que logre, os 
seus obxectivos e os seus resultados, incluíndo os resultados diferenciados entre grupos. Debe 
analizar o progreso cara aos obxectivos ao longo da cadea de resultados ou traxectoria causal. A 
diferenza do impacto, que examina efectos de orde máis elevada e cambios máis amplos aos que 
unha intervención poida estar a contribuír, a eficacia ocúpase dos resultados máis directamente 
atribuíbles á intervención. 
 
O criterio de Eficiencia analizará o grao no que a intervención produce, ou é probable que 
produza, resultados de maneira económica e a tempo. Por "de maneira económica" enténdese a 
transformación de insumos (fondos, asesoramento técnico, recursos naturais, tempo, etc.) en 
produtos, efectos directos e impactos da maneira máis eficaz en función dos custos, en 
comparación con outras alternativas viables segundo o contexto.  
 
O criterio de Impacto fará referencia ao grao no que as intervencións financiadas han xerado 
efectos significativos —positivos ou negativos, previstos ou non previstos— no nivel máis alto. 
Este criterio pretende englobar as consecuencias indirectas, secundarias e potenciais da 
intervención, e faino examinando os cambios integrais e perdurables nos sistemas ou as normas 
con enfoque de dereitos humanos, a igualdade de xénero e o medio ambiente. 
 
O criterio de Sustentabilidade fará referencia ao grao en que os beneficios netos das intervencións 
continúan tras a súa finalización. Inclúe a análise das capacidades financeiras, económicas, 
sociais, ambientais e institucionais dos sistemas necesarios para que os beneficios mantéñanse 
no tempo. No caso da Acción Humanitaria utilizarase o criterio de Conectividade que permitirá 
analizar como as intervencións humanitarias enlazan ou sintan as bases con intervencións futuras 
de rehabilitación e/o cooperación ao desenvolvemento. 
 
O criterio de Asociación e Coordinación fai referencia aos mecanismos de relación que se 
mantiveron cos diferentes actores presentes na zona, área ou sector de intervención para 
fortalecer os efectos conseguidos polas intervencións. 
 
O criterio de Complementariedade centrarase na análise de estratexias adicionais implementadas 
con outros actores na zona ou área de intervención que promovan maiores efectos ou cambios 
positivos na poboación, institucións ou sectores sobre os que se intervén. 
 
Realizarase unha avaliación polas liñas de acción mencionadas e cun marco temporal non superior 
aos 5 anos, de maneira que se teña claros os procesos de atribución e contribución e permita 
realizar propostas de mellora programática. 



  

 
O ámbito de toma de decisións no que respecta á Avaliación por Liñas de Acción tendo en conta o 
seu enfoque programático de contribución ao Plan Director, corresponde á Subdirección Xeral de 
Cooperación Exterior (SDXCE).   
 
Como proposta de índice/ estrutura de contidos do Informe de Avaliación por liña de acción 
exponse a seguinte:  
 
 
ÍNDICE: 
 
1. INFORME EXECUTIVO. 
2. INTRODUCIÓN. 

2.1. Antecedentes e obxectivos da 
avaliación. 

3. DESCRICIÓN RESUMIDA DO OBXECTO DA 

AVALIACIÓN. 
3.1. Actores implicados. 
3.2. Contexto no que se desenvolve a 

intervención. 

4. METODOLOXÍA EMPREGADA 
4.1. Metodoloxía e técnicas empregadas. 
4.2. Condicionantes e limitantes da 

avaliación. 
4.3. Preguntas de avaliación e principais 

criterios de valor 

4.4. Equipo avaliador. 

5. ANÁLISE DA INFORMACIÓN. 
5.1. Evidencias e interpretación por 

criterio. 
5.1.1. Eficacia.  
5.1.2. Eficiencia. 
5.1.3. Impacto. 
5.1.4. Sustentabilidade/Conectividade. 
5.1.5. Asociación. 
5.1.6. Coordinación e 

Complementariedade. 

6. CONCLUSIÓNS. 
7. RECOMENDACIÓNS 
8. LECCIÓNS APRENDIDAS 
9. ANEXO

 
 
Do mesmo xeito que na Avaliación Ex post, o uso da Avaliación por Liña de Acción irá dirixida a 
tomar decisións de priorización estratéxica, sectorial e/o política da cooperación, e deben 
incorporarse dentro das prioridades da Cooperación Galega (insumos para a Avaliación ex ante), 
da análise da avaliación do Plan Director ou do deseño das novas políticas de cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.6. AVALIACIÓN DO PLAN DIRECTOR. OBXECTIVO E CRITERIOS. 

 
Gráfica 6. Esquema resumo da avaliación do Plan Director. 
 
 

 
 
 
 
 
As avaliacións, intermedia e final, dos Plans Directores son mecanismos fundamentais para 
reforzar os procesos de monitoreo, aprendizaxe, seguimento e rendición de contas da 
Cooperación Galega. Seguindo a liña marcada nos dous últimos plans directores, incorpóranse 
unha avaliación intermedia e outra final do Plan Director vixente. 
 
O obxectivo é identificar os principais resultados alcanzados ao amparo do Plan Director da 
Cooperación Galega co fin de garantir unha adecuada rendición de contas á cidadanía, así como 
asegurar a transparencia da política pública de solidariedade global da Xunta de Galicia. Para o 
logro do devandito obxectivo identifícanse seis criterios de análises, Eficacia, Eficiencia, 
Coherencia, Complementariedade, Participación e Sustentabilidade. 
 
O criterio de Eficacia e logro de resultados para comprobar en que medida están a alcanzarse 
adecuada e suficientemente os resultados de xestión do Plan Director, así como detectar aquelas 
dificultades e atrancos para a execución das súas liñas de acción e para a consecución dos seus 
indicadores. 
 
O criterio de Eficiencia para determinar o grao de transformación dos recursos e activos nos 
resultados de xestión e produtos do Plan Director. 
 



  

O criterio de Coherencia co fin de valorar a adecuación das accións programadas para alcanzar os 
resultados de xestión do Plan Director. 
 
O criterio de Complementariedade para fixar as sinerxías das actuacións desenvoltas ao amparo 
do Plan Director co marco estratéxico e operativo da Cooperación Española e europea e coa 
axenda internacional da eficacia do desenvolvemento. 
 
O criterio de Participación para valorar a eficacia e operatividade das canles e espazos de 
participación establecidos no Plan Director, así como a satisfacción dos diferentes axentes. 
 
O criterio de Sustentabilidade para valorar a influenza do Plan Director sobre a capacidade 
institucional dos axentes e actores da Cooperación Galega. 
 
O desenvolvemento das avaliacións intermedia e final realizaranse aos dous anos de iniciado o 
Plan Director e á súa finalización respectivamente, de maneira que permita ofrecer información 
de cara ao deseño do seguinte Plan Director. 
 
O ámbito de toma de decisións no que respecta á Avaliación do Plan Director e tendo en conta os 
órganos reitores que establece A Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da 
cooperación para o desenvolvemento de Galicia, serán o Consello da Xunta e a Subdirección Xeral 
de Cooperación Exterior (SDXCE), está ultima desde unha visión de entidade executora.   
 
Como proposta de índice/ estrutura de contidos do Informe de Avaliación do Plan Director 
exponse a seguinte:  
 
ÍNDICE: 
 
 
1. INFORME EXECUTIVO. 

2. INTRODUCIÓN. 

2.1. Antecedentes e obxectivos da avaliación. 

2.2. Metodoloxía empregada. 

2.3. Condicionantes e limitantes da avaliación. 

3. DESCRICIÓN DO PLAN DIRECTOR DA COOPERACIÓN GALEGA. 

 

4. RESULTADOS DE LA AVALIACIÓN 

4.1. Evidencias e interpretación por criterio. 

4.1.1. Eficacia. 

4.1.2. Eficiencia. 

4.1.3. Coherencia. 

4.1.4. Complementariedade. 

4.1.5. Participación. 

4.1.6. Sustentabilidade. 

5. CONCLUSIÓNS. 

6. RECOMENDACIÓNS 

7. ANEXOS. 

 
O uso da avaliación intermedia do Plan Director permitirá focalizar as accións da Cooperación 
Galega de acordo á súa implementación, mentres que a avaliación final do Plan Director dará 
insumos para o deseño do novo período estratéxico. 



  

 

5. DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DAS AVALIACIÓNS. 

 
As avaliacións teñen a función de informar para a toma de decisións e contribuír á mellora de 
proxectos, programas, plans e políticas, e para cumprir con esta función é recomendable que se 
estableza unha estratexia de difusión dos resultados contidos nos diferentes procesos de 
avaliación. 
 
Manexar esta difusión de forma estratéxica significa en primeiro termo reflexionar sobre os 
actores aos que se vai a dirixir a información, os intereses e as expectativas que estes teñan 
comprometidas coa avaliación, así como as súas características e calidades particulares para 
transmitir e comunicar os resultados da maneira máis íntegra, relevante e oportuna. (MIDEPLAN 
2017). 
 
Así mesmo e polo que respecta ao presente Documento Marco de avaliación, a difusión dos 
resultados é unha actividade baixo a responsabilidade da entidade promotora das avaliacións, 
neste caso a Subdirección Xeral de Cooperación Exteriores (SDXCE), fóra da Avaliación Final de 
Proxectos, onde a responsabilidade da difusión dos resultados corresponde á entidade executora 
do proxecto.   
 
Adicionalmente a difusión debe contemplarse desde as primeiras etapas do proceso de 
avaliación, para que a execución e resultados da avaliación déanse a coñecer na forma e o tempo 
adecuado. 
 
Tendo en conta o descrito, a continuación, mostramos os aspectos máis relevantes para unha 
estratexia de difusión de resultados, facendo referencia a cada un dos tipos de avaliación 
expostos no Documento. 
 

TIPO DE AVALIACIÓN 
RESPONSABLE DA 

DIFUSIÓN 
AUDIENCIA 

TEMAS CLAVES A 

COMUNICAR. 
PRODUTOS PARA A DIFUSIÓN 

→ EX ANTE SDXCE 

ONGD e outros 
axentes 
participantes na 
convocatoria de 
proxectos 

Resolución de 
convocatoria de 
subvencións 

- Publicación en DOG e web da 
Cooperación Galega da resolución da 
convocatoria. 

- Entrega Informe de valoración 
proxecto, previa solicitude. 

Sociedade en Xeral 
- Publicación en DOG e web da 

Cooperación Galega da resolución da 
convocatoria. 

→ FINAL 

ONGD e outros 
axentes 
executores do 
proxecto 

SDXCE 

Conclusións e 
recomendacións 
da avaliación 

- Informe executivo 
- Informe de avaliación 
- Plan de mellora 

Xestores do 
proxecto avaliado 

- Informe executivo 
- Informe de avaliación 
- Reunión de presentación de resultados. 

(soporte de comunicación para difusión 
de resultados – presentación) 

Entidades socias 
locais 

- Informe executivo 
- Informe de avaliación 
- Reunión de presentación de resultados. 

(soporte de comunicación para difusión 
de resultados – presentación) 



  

Base social da 
organización 

- Informe executivo + Informe avaliación 
publicado en sitio web da organización 

Sociedade en Xeral 
- Informe executivo + Informe avaliación 

publicado en sitio web da organización 

→ META 

AVALIACIÓN 

SDXCE 

Axentes con 
proxectos suxeitos 
a avaliación Conclusións e 

recomendacións 
da avaliación 

- Reunión de presentación de 
resultados. (soporte de comunicación 
para difusión de resultados – 
presentación) 
 Informe executivo 

- Informe de avaliación 
- Plan de Mellora → EX POST 

→ LIÑA DE ACCIÓN Sociedade en Xeral 
- Informe executivo + Informe avaliación 

publicado en sitio web da Cooperación 
Galega. 

→ PLAN DIRECTOR SDXCE 

CONGACODE 

Conclusións e 
recomendacións 
da avaliación 

- Informe executivo 
- Informe de avaliación 
- Plan de Mellora 
-  

Parlamento de 
Galicia 

- Informe executivo 
- Informe de avaliación 

Sociedade en Xeral 
- Informe executivo + Informe avaliación 

publicado en sitio web da Cooperación 
Galega. 

 
A estratexia de comunicación de resultados debe ter en conta os factores: Transparencia, 
Relevancia, Oportunidade e Claridade. Estes factores son claves para determinar en que 
momento, a quen e que medio utilizar para a difusión dos resultados e desta maneira ser 
eficientes na súa execución.   
 
Os produtos para a difusión establecidos na táboa anterior recollen unha mostra dos posibles 
materiais de difusión a utilizar, os cales poden ser complementados cos seguintes en función dos 
recursos e medios dispoñibles: 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

6. TEMPORALIZACIÓN DO DOCUMENTO MARCO DE AVALIACIÓN. 

 
O Documento Marco de Avaliación englobará durante o seu período de execución (4 anos) os 
diferentes tipos de avaliación expostos.   
 
Estas avaliacións son de tipo externo e serán realizadas por equipos avaliadores independentes 
que teñan experiencia en procesos de avaliación nos diferentes sectores de intervención 
promovidos pola Cooperación Galega, o que confire o poder contar cunha visión externa 
especializada que enriqueza o proceso de toma de decisións. 
 
Complementariamente, a temporalidade dos diferentes tipos de avaliación atende á frecuencia 
de implementación dos distintos instrumentos da Cooperación Galega establecidos no Plan 
Director, así como aos períodos de execución dos proxectos subvencionados. 
 
Tal e como se comentou na descrición dos diferentes tipos de avaliación e os seus obxectivos, a 
temporalidade do Documento Marco tamén responde a unha lóxica de xestión  da información 
xerada nestes procesos, iniciando con avaliacións máis operativas como a avaliación Ex ante e 
Final de proxectos que proporcionarán unha representación da distribución xeográfica e sectorial 
da Cooperación Galega, así como un plan de mellora dos diferentes proxectos avaliados 
encamiñado a operativizar as recomendacións emitidas pola avaliación.  
 
Toda esta información analizada desde a Meta avaliación proporcionará uns datos cunha visión 
estratéxica, ben con enfoque sectorial e/o con enfoque xeográfico, que serán aproveitados para 
a toma de decisións para definir o foco de atención da Avaliación Ex Post.  
 
Por último, a Avaliación por Liñas de Acción apuntará a unha análise dos procesos emprendidos 
nas convocatorias e accións de intervención, cunha visión programático de contribución ao Plan 
Director en vigor.  
 
No seguinte esquema móstranse os tempos dos diferentes tipos de avaliación e fluxo da 
información ao longo da vixencia do Plan Director.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Temporalización das avaliacións e fluxo da información dentro do Plan de Avaliación  
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7. MEMORIA ORZAMENTARIA. 

A asignación de fondos para o desenvolvemento do Documento Marco de Avaliación da 
Cooperación Galega estará supeditada ao Plan Anual da Cooperación Galega, o cal contén un 
apartado referido a avaliación, onde se establecen as avaliacións para realizar anualmente e o 
orzamento asignado para as mesmas, o cal irá integrando paulatinamente os diferentes tipos de 
avaliación promovidos no presente Documento. 
 
 

8. IMPLICACIÓNS APARELLADAS A ESTE DOCUMENTO. 

O Documento Marco de Avaliación establécese como un documento vivo, que requirirá da 
implicación e participación dos diferentes axentes de cooperación galegos ao longo da súa 
implementación, o que supón o promover un fortalecemento institucional dos mesmos, incluído 
a propia SDXCE, que deberá ir dirixido nos seus primeiros pasos a: 
 

→ Formar aos diferentes actores e persoal da SDXCE na xestión de avaliacións, co obxecto 
de facilitar a implementación do Documento Marco baixo unhas directrices comúns e 
compartidas. 
 

→ Promover o acompañamento da implementación do Documento Marco co apoio de 
persoal experto en avaliación, de tal maneira que a súa implementación axústese ás 
tendencias e metodoloxías vixentes en avaliación. 

 

→ Fortalecer a difusión dos resultados das avaliacións, diversificando audiencias e xerando 
alianzas con actores como Sociedade Española de Avaliación, Departamentos de 
Avaliación doutras Cooperacións Descentralizas e/o Universidades especializadas na 
temática, que permitan o intercambio de experiencias e identificación de boas prácticas 

 

→ Xerar unha revisión das dinámicas de avaliación promovidas polo presente documento, 
a través da promoción de espazos de retroalimentación entre os actores implicados 
tendo en conta os avances alcanzados na implementación do Documento Marco.  
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