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5 Plan de Mellora 

1. Introdución 

 Este Plan de Mellora ten por obxectivo presentar un itinerario de reforma ao abeiro 

dos resultados da avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento (2010-2013) realizada a pedimento da Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia e dirixida pola Subdirección Xeral de Cooperación 

Exterior. Esta avaliación intermedia abrangue unha análise das accións correspondentes ao 

bienio 2010-2011. 

 A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación galega para o desenvolvemento establece 

un modelo para a planificación e programación da axuda oficial ao desenvolvemento galega 

baseado na elaboración de plans directores estratéxicos de duración cuadrienal que a súa vez 

se despregan en cadanseus plans anuais. Estes plans directores conterán os obxectivos e as 

prioridades xeográficas e sectoriais así como os recursos orzamentarios que orientarán a 

actuación da cooperación galega para o desenvolvemento durante o seu período de vixencia.  

 Consonte a este mandato legal, no ano 2006 aprobouse o I Plan Director da 

Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2006-2009), feito que representou a 

modernización estratéxica e operativa do sistema galego de cooperación. Tras este primeiro 

ciclo de planificación e os correspondentes exercicios de avaliación intermedia e final do I Plan 

Director, a finais do ano 2009 iniciouse un novo proceso de planificación estratéxica 

participativa que deitou coma resultado o II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento (2010-2013). Este Plan Director ten de vez unha duración cuadrienal, 

iniciando a súa execución no ano 2010 e rematando a súa vixencia operativa en decembro do 

2013.  

 O II Plan Director ten representado un esforzo por dar continuidade ao 

aproveitamento e ordenamento dos activos, recursos e capacidades que a sociedade galega 

pon a disposición dos países en desenvolvemento a través das súas administracións públicas e 

dos restantes actores de cooperación recoñecidos pola Lei 3/2003. Este Plan Director deu 

continuidade ás liñas estratéxicas do I Plan Director focalizadas en realizar unha achega activa 

ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) mais avanzando en 

chave de eficacia e calidade da axuda galega. Xa que logo, integráronse neste ciclo de 

planificación estratéxica os principios e criterios emanados da axenda de eficacia da axuda e 

mais do desenvolvemento. De vez, este II Plan Director tamén prolonga a prioridade de 

fomentar a sensibilización da cidadanía galega en relación aos problemas globais relativos á 

pobreza, a desigualdade, a crise ecolóxica e a vulneración dos dereitos humanos así como 

fornecer o seu apoio e compromiso coa política pública de cooperación.  

A través deste plan de mellora preséntanse as principais accións de mellora suxeridas 

polo equipo avaliador en base aos resultados da avaliación intermedia e co fin de avanzar na 

plena consecución dos resultados do II Plan Director ao remate da súa vixencia e consolidar o 

itinerario de reforma da cooperación galega recollido no seu narrativo e marco de resultados. 
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2. Descrición do II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento 

 O II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2010-2013) cunha 

vixencia cuadrienal  foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o día 16 de xuño 

de 2010. Asemade contou previamente co apoio unánime dos tres órganos de coordinación e 

asesoramento en materia de cooperación para o desenvolvemento: Comisión 

Interdepartamental, a Comisión Interterritorial e o Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento en cadansúa xuntanza do 5 de marzo de 2010. 

Este segundo ciclo de planificación da cooperación galega foi iniciado no derradeiro 

trimestre do ano 2009 e a dinamización do proceso e a redacción final do documento foi 

responsabilidade do Instituto Complutense de Estudos Internacionais (ICEI) a pedimento da 

DXRREE e UE. O II Plan Director baseouse na avaliación final do I Plan Director realizada pola 

Universidade de Santiago de Compostela así como na diagnose da cooperación galega no 

período 2006-2009 realizada polo equipo de planificación. 

O II Plan Director dá continuidade á misión orixinalmente establecida no I Plan Director 

e declara que: 

Mediante a cooperación para o desenvolvemento, a sociedade galega pon a 

disposición dos pobos máis pobres do planeta a súa experiencia histórica, os seus 

valores, activos e recursos; súmase aos procesos existentes para combater a 

pobreza e as súas causas, promovendo activamente o dereito ao 

desenvolvemento integral, humano e sustentable, con equidade de xénero. 

Co fin de materializar a misión da cooperación galega, o novo exercicio de planificación 

baseouse en tres premisas: 

a) Dar continuidade á achega activa de Galicia á loita contra a pobreza e ao cumprimento 

efectivo dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 

b) A integración dos criterios e principios da axenda da eficacia da axuda e do 

desenvolvemento no seo do sistema galego de cooperación. 

c) Impulsar a promoción da sensibilización da cidadanía galega e do seu compromiso na 

superación dos problemas globais que afectan ao desenvolvemento dos países de baixo 

ingreso así como fortalecer o seu apoio á política pública de cooperación. 

Por outra banda, o exercicio de planificación adaptouse prudencialmente nas súas 

previsións orzamentarias e institucionais ao contexto de crise económica en Galicia e en 

España e ás incertezas derivadas da actual situación económica. Neste senso adoptou un 

criterio transversal de viabilidade e pertinencia á hora de fixar o ritmo e alcance do despregue 

instrumental dos criterios que informan o Plan Director ao longo da súa vixencia.  

Se o I Plan Director significou a modernización do sistema galego de cooperación, o II 

Plan Director dá continuidade á traxectoria de racionalización e mellora operativa e 

institucional do sistema a través dun deseño estratéxico baseado en criterios de política 
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pública de cooperación. O II Plan Director avanza a nivel de planificación e deseño na 

harmonización e homologación da cooperación galega co resto de cooperacións autonómicas 

españolas integrando o marco da axenda de eficacia do desenvolvemento establecido pola 

Declaración de París sobre Eficacia da Axuda (2005) e a Axenda de Acción de Accra (2008) mais 

adecuándoo ao valor engadido, experiencia e capacidades da cooperación galega. Neste senso, 

o II Plan Director establece unha serie de criterios para a política de cooperación con efectos 

correctores sobre as inercias e atrancos do sistema galego no seu conxunto e que foron 

detectados pola análise académica e avaliadora, especialmente durante a vixencia do I Plan 

Director. Estes criterios son: 

1. Eficacia da axuda. 

2. Previsibilidade da axuda. 

3. Concentración dos recursos da axuda. 

4. Transparencia na xestión da axuda. 

5. Coherencia da política de cooperación con outras políticas públicas. 

6. Participación social en Galicia e nos países socios. 

7. Coordinación de actores. 

Estes sete criterios xunto cos principios da cooperación galega enunciados no I e II Plan 

Director actúan como fundamentos doutrinais que inspiran a planificación estratéxica.  

Principios da Cooperación Galega 

1. O ser humano debe constituír o centro dos esforzos do desenvolvemento. 

2. O desenvolvemento constitúe un proceso multidimensional e non simplemente económico. 

3. O desenvolvemento ten que se concibir como opción de realización dos pobos. 

4. O desenvolvemento constitúe unha responsabilidade compartida. 

5. A xustificación última do proceso de desenvolvemento descansa na conquista efectiva dos dereitos 
para as persoas 

O esquema da planificación estratéxica do II Plan Director desenvolveuse consonte ao 

proceso seguinte: 

Figura 2: Esquema da planificación estratéxica do II Plan Director da Cooperación Galega 
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En síntese, o II Plan Director contempla tres ámbitos de actuación, trece obxectivos 

xerais, trinta e catro obxectivos específicos e sesenta e oito indicadores para facilitar o seu 

seguimento e avaliación. 

Dentro da fase de diagnose desta avaliación intermedia analizouse a lóxica de 

planificación que fundamenta a coherencia interna do Plan Director. A seguir presentamos a 

devandita lóxica que ten sido elaborada trala análise dos elementos relativos á estrutura, 

procesos e resultados e tendo en conta os criterios para a política de cooperación galega así 

como os indicadores do seu marco de resultados.  

Desde esta perspectiva, os tres ámbitos de actuación contemplados no II Plan Director 

téñense coidado como os procesos principais que se desenvolven ao abeiro do mesmo. Por 

outra banda, a nivel dos subprocesos agrupáronse en tres niveis de análise: arquitectura e 

capacidade institucional, marco estratéxico, e marco instrumental. Dentro de cada un destes 

subprocesos identificáronse as áreas comúns asociándolles os correspondentes indicadores da 

matriz de resultados do Plan Director. Deste xeito, a atención da análise avaliadora céntrase 

nos fundamentos institucionais e estratéxicos que informan os instrumentos (convocatorias e 

convenios) da cooperación galega. Malia o seu maior grao de visibilidade pública, estes 

instrumentos operan como materialización dos criterios globais e como tradución operativa 

dos procesos de mellora da calidade e da eficacia do sistema no seu conxunto. 

Xa que logo, o II Plan Director está deseñado para producir dúas castes de resultados: 

a) A mellora da calidade, eficacia e impacto da cooperación galega ao 

desenvolvemento. 

b) A promoción dunha cidadanía global galega concienciada, sensibilizada e 

participativa que apoie a política pública de cooperación. 
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Figura 3: Lóxica de intervención do II Plan Director da Cooperación Galega 
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3. Metodoloxía  

 A realización deste plan de mellora ten como obxectivo permitir unha mellor xestión 

dos activos, recursos, procesos e capacidades da cooperación ao desenvolvemento da Xunta 

de Galicia durante a vixencia do II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013).  

 Para a súa elaboración tomáronse como marco de referencia os documentos que 

inspiran, estimulan e orientan a acción e ser institucional da cooperación galega: 

 II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013). 

 Plans Anuais da Cooperación Galega 2010, 2011, 2012. 

 Avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013). 

 Avaliación final do I Plan Director da Cooperación Galega (2006-2009). 

Unha vez analizado este marco de referencia procedeuse á elaboración da diagnose 

institucional que fundamenta o plan de mellora.  

 A seguir descríbense os principais pasos seguidos para a formulación deste plan de 

mellora:  

Figura 1: Fases de elaboración do plan de mellora 
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3.1. Aprendizaxes e recomendacións do II Plan Director da Cooperación Galega para 

o Desenvolvemento e da súa avaliación intermedia. 

Este Plan de Mellora toma como referente as aprendizaxes derivadas da avaliación do 

marco estratéxico, institucional e operativo da cooperación galega contido no II Plan Director 

da Cooperación Galega (2010-2013), no informe final de avaliación do I Plan Director da 

Cooperación Galega (2006-2009) e no informe intermedio de avaliación do II Plan Director. 

 A nivel global, a avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega 

definiu as seguintes aprendizaxes e conclusións principais: 

1. Un II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013) cun deseño coherente e adecuado á 

dimensión institucional e financeira da cooperación galega e que está a satisfacer as 

expectativas dos actores galegos de cooperación para alén das restricións acontecidas no 

seu marco orzamentario. 

2. Durante o bienio 2010-2011 a Xunta de Galicia a través da SDXCE da DXRREE e UE ten 

promovido a eficacia e a eficiencia do II Plan Director a través dun alto grao de 

cumprimento do 68% dos 68 indicadores definidos no seu marco de resultados. 

3. As limitacións orzamentarias durante o bienio 2010-2011 teñen provocado a existencia dun 

conxunto de indicadores cun progreso insuficiente de execución que atrancan o pleno 

alcance dos efectos correctores do Plan Director sobre as inercias da cooperación galega 

especialmente no eido do desenvolvemento dun músculo institucional e operativo 

coherente co programa reformista do actual ciclo de planificación. 

4. O contexto de incerteza económica está a afectar á previsibilidade da AOD da Xunta de 

Galicia de xeito que se limita a consecución efectiva da plena totalidade dos resultados 

previstos no II Plan Director. 

5. A cooperación galega tense caracterizado durante o bienio 2010-2011 pola súa solvencia 

financeira e por un alto grao de execución orzamentaria que acada o 92% de promedio no 

devandito bienio. 

6. O segundo ciclo de planificación da cooperación galega caracterízase no bienio 2010-2011 

por un avance na consecución dun sistema máis eficaz e articulado de cooperación ao 

desenvolvemento con fidelidade aos principios da cooperación galega e aos criterios de 

eficacia do desenvolvemento que informan a política pública galega de cooperación 

reflectida no II Plan Director. 

Xa que logo, estas conclusións xerais e a consideración das conclusións específicas 

permítenos definir o grao de cumprimento dos criterios para a eficacia e calidade da política 

pública de cooperación ao desenvolvemento definidos no II Plan Director. 
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Cadro 1: Grao de cumprimento dos criterios da política de cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia, 2010-2011 

Criterio Grao de cumprimento 

1. Eficacia da axuda Medio 

2. Previsibilidade da axuda Baixo 

3. Concentración dos recursos da axuda Alto 

4. Transparencia na xestión da axuda Alto 

5. Coherencia da política de cooperación con outras políticas públicas Medio 

6. Participación social en Galicia e nos países socios Alto 

7. Coordinación de actores Medio 

 

Por outra banda, este plan de mellora baséase na sistematización e organización das 

27 recomendacións establecidas na avaliación intermedia do II Plan Director consonte aos 

seguintes criterios: 

a) Pragmatismo: Adoptar un repertorio de accións de mellora baseado nun enfoque 

pragmático e realista da capacidade institucional da DXRREE e UE e da SDXCE. 

b) Viabilidade: Seleccionar as accións de mellora cun enfoque prudencial baseado 

nos criterios de viabilidade e sostenibilidade co fin de integrar o actual contexto de 

crise económica. 

c) Significatividade: Facilitar a intelixibilidade das accións de mellora suxeridas. 

d) Apropiación: Deseñar un plan de mellora que facilite a súa difusión entre o equipo 

humano da DXRREE e UE e da SDXCE co fin de xerar incentivos para o seu 

cumprimento. 

 

3.3. Principais problemas e atrancos e identificación das áreas de mellora 

 Para a SDXCE a selección das accións de mellora debe de contribuír á realización no 

maior grao posible do marco de resultados do II Plan Director da Cooperación Galega.  

 A Xunta de Galicia a través da SDXCE da DXRREE e UE ten liderado e dinamizado un 

amplo proceso de traballo co fin de garantir o adecuado cumprimento do II Plan Director como 

marco estratéxico común do sistema galego de cooperación. Como resultado deste 

compromiso político e técnico co logro dos resultados do Plan Director durante o bienio 2010-

2011, salientamos a eficacia e alto grao de cumprimento dos seus 68 indicadores. En total, 38 

foron plenamente acadados e outros 9 superados. Arestora, 10 indicadores encóntranse en 

progreso de seren satisfeitos, entrementres tan só 10 teñen sido cualificados en situación 

pendente ou cun progreso insuficiente. Xa que logo, un 69% dos indicadores atópanse 

realizados, un 15% en progreso e tan só un 15% amosan dificultades específicas que poden 

atrancar a súa efectiva realización. 
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Gráfico 1: Estado de execución dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de actuación,  2010-

2011 

 
 

Gráfico 2: Grao de execución total en porcentaxe dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de 
actuación, 2010-2011 

 
 

Neste senso, e a raíz dos achados da avaliación intermedia, na súa conclusión 25 

defínense os principais indicadores que se atopan cun progreso insuficiente ou cun estado 

pendente de execución. A avaliación intermedia agrupounos en cinco categorías: 

financiamento e previsibilidade do II Plan Director, distribución xeográfica e sectorial da axuda, 

capacidade institucional da Xunta de Galicia, instrumentos da cooperación galega, e 

investigación sobre o desenvolvemento.  

En relación a estes indicadores diferenciamos entre os que representan un punto de 

fractura nos efectos correctores do II Plan Director e afectan á súa propia arquitectónica, 

viabilidade e sostenibilidade e aqueles outros que poden ser obxecto das oportunas medidas 

correctoras que aseguren o seu cumprimento ao remate da vixencia do Plan.  

Neste segundo grupo podemos situar os indicadores relativos aos instrumentos da 

cooperación galega (8.3.2; 12.1.3; 12.1.4), á distribución xeográfica e sectorial da axuda (1.2.1; 

5.1.1) e á investigación sobre desenvolvemento (13.3.1). En relación aos indicadores críticos 

podemos falar dun efecto fervenza xa que o incumprimento das previsións de financiamento 

do Plan Director (6.1.1) teñen afectado consecuentemente á previsibilidade e a unha 

corrección menor da fragmentación da axuda galega (6.2.2) e, senlleiramente, á mellora da 

capacidade institucional da Xunta de Galicia no eido da cooperación ao desenvolvemento 

5 

3 

2 

10 

8 

19 

9 

36 

7 

1 

8 

2 

4 

7 

13 

1 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ámbito 1

Ámbito 2

Ámbito 3

Total

Superado

Acadado

En progreso

Progreso insuficiente/pendente

Fóra do ámbito temporal

15% 

53% 

12% 

19% 

1% 

Superado

Acadado

En progreso

Progreso insuficiente/pendente

Fóra do ámbito temporal



 

 

14 Avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 

(8.2.2; 8.4.1; 8.4.4). Xa que logo, as limitacións orzamentarias derivadas da crise económica 

teñen limitado o alcance dos efectos do Plan Director especialmente no desenvolvemento dun 

músculo institucional e operativo máis coherente coas correccións das inercias da cooperación 

galega que integrou o narrativo do Plan en chave de fortalecemento da capacidade do 

conxunto do sistema galego de cooperación. 

En total, trátase dun conxunto de 21 indicadores nos que cómpre facer un maior 

esforzo para garantir un maior grao de cumprimento ao remate da vixencia do II Plan Director. 

 

3.4. Obxectivos de mellora 

Unha vez definidos os principais problemas e atrancos e as áreas de mellora, podemos 

definir tres niveis de obxectivos de mellora asociados aos indicadores que amosan un progreso 

insuficiente, que se atopan aínda pendentes de execución ou ben que están en progreso de ser 

acadados.  

En primeiro lugar, existe un conxunto de obxectivos de mellora centrais que podemos 

definir en coherencia co marco de resultados do II Plan Director do seguinte xeito: 

1. Mellorar a previsibilidade a medio prazo dos recursos e marcos de actuación. 

2. Mellorar a capacidade institucional da SDXCE para unha mellor planificación e 

xestión das intervencións. 

3. Mellorar o apoio á investigación no sector da cooperación. 

En segundo lugar, definimos un segundo conxunto de obxectivos de mellora nun nivel 

secundario: 

4. Mellorar a asignación xeográfica da axuda. 

5. Mellorar a distribución intrasectorial da axuda humanitaria. 

6. Mellorar o financiamento das accións de educación para o desenvolvemento. 

En terceiro lugar, subliñamos un conxunto de obxectivos de mellora que son factibles 

de se acadar a curto prazo: 

7. Aumentar o financiamento medio por proxecto para mellorar a concentración da 

axuda. 

8. Mellorar a coordinación coa administracións e entidades locais que desenvolven ou 

financian accións de cooperación ao desenvolvemento. 

9. Mellorar a transparencia dos datos estatísticos da cooperación galega. 

10. Mellorar a coordinación con outras cooperacións autonómicas. 

11. Mellorar o fomento do comercio xusto e consumo responsable na Xunta de Galicia. 
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3.5. Planificación dos obxectivos de mellora 

 Unha vez realizada a selección dos obxectivos de mellora, estableceuse un mecanismo 

cuantitativo para facilitar a selección e priorización das actuacións a implantar, prestando unha 

especial atención á súa viabilidade e ao actual estado da SDXCE a nivel organizativo, de xestión 

e financiamento.  

 Para a priorización das accións de mellora definíronse os seguintes criterios:  

1. Dificultade 
2. Prazo 
3. Impacto 
4. Viabilidade 

A cada un dos criterios asignóuselles un valor consonte á seguinte clasificación:  

Dificultade 

1. Moita 2. Bastante 3. Pouca 4. Ningunha 

Prazo 

1. Longo 2. Medio 3. Curto 4. Inmediato 

Impacto 

1. Ningún 2. Pouco 3. Bastante 4. Moito 

Viabilidade 

1. Moi baixa 2. Baixa 3. Alta 4. Moi alta 

 A partir dos resultados de cada obxectivo de mellora establecéronse tres niveis de 

prioridade: 

Nivel Valor Descrición 

1 12-16 Actuación inmediata ou a curto prazo pola súa baixa dificultade ou por xa estar 

implementada na actualidade e mais polo seu alto impacto na mellora da cooperación 

galega. 

2 7-11 Actuación a medio prazo pola súa dificultade media ou por estar xa incluída en diversos 

plan de acción da entidade e cun impacto relevante na mellora da cooperación galega. 

3 1-6 Actuación a medio-longo prazo pola súa alta dificultade malia o seu impacto na 

cooperación galega. 

  

A seguir preséntanse os resultados asociados a cada obxectivo de mellora. 

Nivel Obxectivo de mellora Dificultade Prazo Impacto Viabilidade Total Prioridade 

1 

Mellorar a previsibilidade 
a medio prazo dos 
recursos e marcos de 
actuación. 

1 2 4 2 9 2 

Mellorar a capacidade 
institucional da SDXCE 
para unha mellor 
planificación e xestión 
das intervencións. 

3 3 4 3 13 1 
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Nivel Obxectivo de mellora Dificultade Prazo Impacto Viabilidade Total Prioridade 

Mellorar o apoio á 
investigación no sector 
da cooperación 

2 3 4 3 12 1 

2 

Mellorar a asignación 
xeográfica da axuda. 

3 4 4 4 15 1 

Mellorar a distribución 
intrasectorial da axuda 
humanitaria. 

3 3 3 3 12 1 

Mellorar o financiamento 
das accións de educación 
para o desenvolvemento. 

3 4 4 3 14 1 

3 

Aumentar o 
financiamento medio por 
proxecto para mellorar a 
concentración da axuda. 

2 2 4 2 10 2 

Mellorar a coordinación 
coa administracións e 
entidades locais que 
desenvolven ou financian 
accións de cooperación 
ao desenvolvemento. 

2 2 4 3 11 2 

Mellorar a transparencia 
dos datos estatísticos da 
cooperación galega. 

2 3 3 3 11 2 

Mellorar a coordinación 
con outras cooperacións 
autonómicas. 

2 2 3 2 9 2 

Mellorar o fomento do 
comercio xusto e 
consumo responsable na 
Xunta de Galicia. 

3 4 3 4 14 1 

 

4. Accións de mellora do marco de resultados do II Plan Director da 

Cooperación Galega 

 A seguir presentamos as accións de mellora do marco de resultados do II Plan Director 

da Cooperación Galega. Estas accións de mellora están asociadas aos indicadores predefinidos 

no marco de resultados malia que, como se pode comprobar, suxírense tamén accións de 

mellora que non se vencellan directamente aos devanditos indicadores. 

 Cada indicador atópase asociado a unha cor consonte aos seguintes criterios: 

Indicador superado 

Indicador acadado 

Indicador en progreso de ser acadado  

Indicador cun progreso insuficiente ou pendente 

Indicador fóra do ámbito temporal da avaliación intermedia 

 

Ao tempo a columna de situación actual/progreso agardado atópase tamén asociada a 

unha cor en función das expectativas razoables de progreso a finais de 2013. 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

 
Ámbito 1: 
Contribución á 
redución da 
pobreza 
colaborando na 
consecución dos 
ODM e 
promovendo o 
desenvolvement
o nos países do 
Sur 

O.X. 1 Contribuír á 
loita contra a 
pobreza 
colaborando na 
consecución dos 
ODM 

O.E. 1.2 Asegurar 
que unha parte da 
axuda se destina a 
países menos 
adiantados 

I.1.2.1. Como mínimo, 
un 25% da axuda 
desembolsada no 
exterior destinouse a 
PMA (países menos 
adiantados) 

Concentración 
sectorial 

-- 

 
Priorizar os PMA nos convenios 
e convocatorias. 
 

 
Situación actual: 18% da axuda 
desembolsada no exterior destinada a 
PMA: 
 
Progreso agardado: incrementar un 
7% até o 25% destinado a PMA da 
axuda desembolsada no exterior. 
 

O.X. 5 Realizar unha 
acción humanitaria 
integral de calidade 

O.E. 5.1 Contribuír 
á redución de 
riscos 
fortalecendo a 
capacidade local 
para diminuír a 
vulnerabilidade 
de poboacións 
ante posibles 
catástrofes 

I.5.1.1 Como mínimo, 
un 25% do total da  
axuda desembolsada 
dedicada a acción 
humanitaria 
destinouse á redución 
de riscos ante posibles 
catástrofes 

Concentración 
sectorial 

-- 

Priorizar á redución de riscos 
nas convocatorias e convenios 
de acción humanitaria. 

 
Situación actual: 11% da axuda 
desembolsada en acción humanitaria 
destinada á redución de riscos antes 
posibles catástrofes. 
 
Progreso agardado: incrementar un 
14% até o 25%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O.X. 6 Lograr unha 
maior 
previsibilidade a 
medio prazo dos 
recursos e marcos 
de actuación 

 
 
 
 
 
 
O.E. 6.2 
Incrementar os 
fondos dirixidos a 
accións con 
marcos de 
planificación 
plurianuais 

I.6.1.1 Logrouse 
manter unha 
tendencia ascendente 
no volume anual de 
axuda desembolsada, 
acadándose en 2013 
un desembolso anual 
de entre 17,5 millóns 
e 23,2 millóns de 
euros 

Previsibilidade -- 

 
Difundir o impacto, eficacia e 
eficiencia da cooperación 
galega entre o Goberno da 
Xunta de Galicia. 
 

 
Situación actual: 0’07% do orzamento 
total consolidado da Xunta de Galicia 
destinado a cooperación ao 
desenvolvemento. 
 
Progreso agardado: manter a actual 
porcentaxe e aspirar a medio prazo ao 
0,1% do orzamento total consolidado 
da Xunta de Galicia. 
 

I.6.2.2 Incrementouse 
como mínimo nun 
25% o desembolso 
medio por proxecto 
respecto ao período 
2006-2009, 
considerando de 
forma agregada todos 
os proxectos 
subvencionados 

Concentración 
vs  
fragmentación  

R.14 
R.18 

 
Incrementar o financiamento 
medio dos proxectos a través 
de convocatorias. 
 
Continuar incentivando os 
consorcios entre os diferentes 
axentes nas convocatorias a 

 
Situación actual: o financiamento 
medio por proxecto a través de 
convocatorias é de 87.151€, o que 
supón un incremento do 12% respecto 
á media do período 2006-2009. 
 
 
Progreso agardado: incrementar un 
13% até acadar un financiamento 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

 
 
 
 
Ámbito 2: 
Mellora da 
calidade da 
axuda 
incorporando de 
forma máis 
efectiva os 
principios da 
Axenda de París 

mediante 
convocatorias a todos 
os axentes 

través dun financiamento 
superior por proxecto respecto 
das propostas individuais. 
 

medio de 97.300€ por proxecto. 

O.X. 8 Mellorar a 
planificación e a 
xestión das 
intervencións 

O.E. 8.2 Mellorar 
a capacidade da 
Subdirección 
Xeral de 
Cooperación 
Exterior para 
liderar de forma 
efectiva unha 
acción 
humanitaria 
galega 

I.8.2.2 
Incrementáronse os 
recursos humanos e 
técnicos no eido da 
acción humanitaria 
durante o período 
2010-2013 

Capacidade 
institucional e 
recursos humanos 

R.6 

 
Dar continuidade ao plan de 
formación do equipo técnico e 
laboral actual en acción 
humanitaria. 
 
 
Dotar de continuidade e 
consolidar laboralmente as 
asistencias técnicas en acción 
humanitaria. 
 

 
Situación actual: existe unha asistencia 
técnica externa en acción humanitaria. 
 
 
Progreso agardado: dotar de 
continuidade á asistencia técnica en 
acción humanitaria e contar con 
bolseiros/as en formación neste eido 
xunto cun plan específico de formación 
neste eido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
O.E. 8.3 Mellorar 
a funcionalidade 
dos instrumentos 
de canalización da 
axuda e a súa 
adecuación aos 
tipos de actuación 
a que van 
destinados 

I. 8.3.1 Como máximo, 
o 25% da axuda 
desembolsada no 
exterior canalizouse a 
través de convenios, 
incluíndo no cómputo 
de axuda 
desembolsada todo o 
canalizado mediante 
convocatorias, 
convenios, acción 
humanitaria e capítulo 
VI, e a utilización 
deste instrumento 
axustouse ao 
establecido. 

Concentración 
 

-- 

Axustar a axuda canalizada no 
exterior a través de convenios 
no ano 2013 para cumprir o 
máximo do 25% do total. 
 

Situación actual: o total da axuda 
desembolsada no exterior pola SDXCE 
no bienio 2010-2011 a través de 
convenios acada o 28%. 
 
 
Progreso agardado: 25% da axuda 
desembolsada no exterior canalizouse 
a través de convenios. 

I.8.3.2 As axudas para 
microproxectos foron 
destinadas a ONG 
novas que tiñan como 
máximo cinco anos de 
existencia 

Selectividade de 
actores 

-- 

Establecer novos requisitos das 
ONGD que queiran acceder a 
convocatoria de 
microproxectos (ONGD 
pequenas –menos de 10 

 
Situación actual: tan só unha entidade 
beneficiaria da convocatoria cumpría o 
requisito do indicador. 
 
Progreso agardado: as entidades 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

traballadores/as e menos de 2 
millóns de € de ingresos-, non 
teñan obtido financiamento en 
máis de tres ocasións nesta 
convocatorias, non teña obtido 
financiamento a través do 
resto de convocatorias para 
ONGD no exterior) 
 

beneficiarias da convocatoria son 
entidades pequenas, que poden obter 
en tres ocasións como máximo 
financiamento a través desta 
convocatoria e non teñan obtido 
financiamento a través do resto de 
convocatorias no exterior (programas, 
proxectos, CAP) 

I.8.3.4 Estableceuse 
unha convocatoria 
específica para 
educación para o 
desenvolvemento e 
elaboráronse 
formularios de 
solicitude adaptados a 
cada un dos seus catro 
ámbitos 

Especialización R.26 

 
Deseñar dous  formularios 
específicos que abrangan os 
catro ámbitos da Educación 
para o Desenvolvemento nas 
vindeiras convocatorias. 
 

 
Situación actual: existe un formulario 
único para os catro ámbitos . 
 
Progreso agardado: contar cun 
formulario único para os ámbitos de 
formación, sensibilización e 
mobilización social e contar cun 
formulario específico para a dimensión 
de investigación sobre o 
desenvolvemento. 
 

 
 
 
O.E. 8.4 
Fortalecer a 
capacidade da 
Xunta para 
exercer un papel 
de liderado e 
dinamización na 
articulación 
dunha 
cooperación 
galega de calidade 

I.8.4.1 Creouse a 
Axencia Galega de 
Cooperación 

Capacidade 
institucional e 
recursos humanos 

-- 

 
Manter activo o proceso de 
creación da Axencia Galega de 
Cooperación adaptado á 
actual situación económica e 
institucional. 
 

 
Situación actual: cóntase cun estudo 
sobre a viabilidade e deseño 
institucional da Axencia Galega de 
Cooperación. 
 
Progreso agardado: manter ese 
indicador no vindeiro III Plan Director 
da Cooperación Galega. 
 

I.8.4.3 Mellorouse a 
coordinación entre a 
Xunta e as Entidades 
da Administración 
Local de Galicia en 
materia de 
cooperación 

Coordinación 
 

R.8 
 

 
Crear espazos de traballo 
técnico e aprendizaxe 
institucional de carácter 
informal ou a través do 
CONGACODE. 
 

 
Situación actual: a coordinación actual 
realízase a través do CINTERCODE e 
CONGACODE. 
 
Progreso agardado: modificar a 
composición do CINTERCODE e 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

Mellorar os espazos de 

coordinación vixente coa 
adecuación da súa 
composición ao compromiso 
material da entidade da que se 
trate coa cooperación galega 
ao desenvolvemento.  
 

CONGACODE para dotalo de 
operatividade e representatividade e 
crear unha mesa de traballo técnico e 
aprendizaxe institucional, ben de 
carácter informal, ben a través dun 
grupo de traballo no CONGACODE: 

I.8.4.4 Reforzáronse as 
capacidades técnicas e 
de xestión da Xunta, 
incorporando persoal 
experto como mínimo 
nas áreas de xénero e 
avaliación 

Capacidade 
institucional e 
recursos humanos 

R.5 

 
Optimización das asistencias 
técnicas nestes eidos. 
 
 
Definición de perfís 
competencias nestes eidos na 
convocatoria das bolsas de 
formación de expertos/as. 
 

 
Situación actual: estas áreas 
refórzanse a través de asistencias 
técnicas. Na convocatoria de bolsas de 
formación de expertos/as non se 
definen perfís competenciais nestes 
eidos. 
 
Progreso agardado: continuar 
reforzando estas capacidades a través 
de asistencias técnicas de calidade 
nestes eidos e integrando unha 
mínima definición de perfís 
competenciais nas vindeiras 
convocatorias das bolsas de formación 
de expertos/as. 
 

O.X. 9 Incrementar 
o grao de 
transparencia e de 
rendición de contas 
da Cooperación 
Galega 

O.E. 9.1 Facilitar o 
acceso público a 
toda a 
información sobre 
as actividades de 
cooperación 

I.9.1.2 Os datos 
estatísticos referentes 
á cooperación galega 
están presentes na 
información pública 
do Instituto Galego de 
Estatística 

Rendición de contas e 
transparencia 
 

-- 

 
Impulsar o proceso de 
incorporación dos datos da 
cooperación galega no 
Instituto Galego de Estatística. 
 

Situación actual: a SDXCE ten recibido 
o procedemento para a incorporación 
dos datos da cooperación ao IGE. 
 
Progreso agardado: envío anual dos 
datos da cooperación galega ao IGE. 

O.X. 10 Mellorar os 
niveis de 
coordinación coa 
cooperación 
española e co resto 
das cooperacións 

O.E. 10.2 
Promover 
iniciativas de 
coordinación con 
outros sistemas 
de cooperación, 

I.10.2.1 A Xunta 
realizou actividades de 
cooperación en 
coordinación coa 
cooperación española 
ou con outras 

Coordinación 
R.2 
R.4 
 

 
Participar na elaboración dos 
Marco de Asociación País da 
cooperación española nos 
países socios da cooperación 
galega. 

 
Situación actual: a cooperación galega 
está a participar activamente na 
elaboración dos MAP e mais no actual 
ciclo de planificación da cooperación 
española. Por outra banda participa 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

autonómicas e 
iniciar unha gradual 
presenza da 
Cooperación Galega 
na acción 
multilateral 

con especial 
referencia ás 
cooperacións 
autonómicas 

cooperacións 
autonómicas 

 
Participar activamente no 
actual ciclo de planificación da 
cooperación española e nos 
seus instrumentos operativos e 
espazos de coordinación. 
 
Traballar conxuntamente nos 
sectores de especialización 
comúns entre ambas 
cooperacións. 
 

activamente nos espazos de 
coordinación da cooperación 
autonómica, como os Encontros de 
Comunidades Autónomas e 
Cooperación ao Desenvolvemento. 
 
Progreso agardado: continuar coa 
participación activa na elaboración dos 
MAP, na integración operativa e 
estratéxica do IV Plan Director da 
Cooperación Española, e o 
establecemento de contactos con 
outras cooperacións autonómicas en 
áreas sectoriais e xeográficas de 
traballo, así como en prácticas 
innovadoras como avaliación entre 
pares, cooperación delegada ou 
propostas conxuntas de actuación. 
 

Ámbito 3: 
Promoción na 
sociedade galega 
da conciencia 
solidaria 
respecto á 
realidade do Sur 
e da súa 
participación 
efectiva na 
promoción do 
desenvolvement
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.X. 12 Realizar 
unha política activa 
e integral de 
educación para o 
desenvolvemento 
da sociedade galega 

 
 
 
O.E. 12.1 Estender 
a educación para 
o 
desenvolvemento 
aos diferentes 
ámbitos da 
sociedade 
fomentando a 
coordinación 
entre os actores 
implicados 

I.12.1.1 Realizouse 
unha avaliación das 
actividades de 
educación para o 
desenvolvemento que 
observa unha mellora 
na adecuación de 
materiais e 
metodoloxías aos 
contidos transmitidos 
e aos colectivos 
destinatarios 

Avaliación e xestión 
do coñecemento 

R.10 
R.20 

 
Levar a cabo unha avaliación 
das actividades de Educación 
para o Desenvolvemento. 
 

 
Situación actual: cóntase cunha 
avaliación das actividades de 
educación para o desenvolvemento do 
ano 2008. 
 
Progreso agardado:: realizada unha 
avaliación das actividades de 
educación para o desenvolvemento 
financiadas pola SDXCE no trienio 
2010-2012 e desenvolvida no primeiro 
semestre de 2013.  
 

I.12.1.3 Fomentouse 
unha utilización 
equilibrada dos 
fondos destinados a 
educación para o 
desenvolvemento en 
cada unha das catro 
dimensións que a 

Selectividade 
temática 
 

R.26 

 
Fomentar un equilibrio no 
financiamento das catro 
dimensión da Educación para o 
Desenvolvemento empregando 
a convocatoria específica e os 
convenios. 

 
Situación actual: un 86% dos fondos 
destináronse ao eido de 
sensibilización, un 11% ao de 
formación, un 3% ao de mobilización 
social e ningunha porcentaxe ó de 
investigación sobre desenvolvemento. 
 



 

 

22 Avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 

PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

conforman   
Impulsar as dimensións da 
mobilización social e da 
investigación sobre o 
desenvolvemento nas bases da 
convocatoria. 
 

Progreso agardado:  un 65% dos 
fondos destinados a sensibilización, un 
20% ao de formación, un 10% ao de 
sensibilización e un 5% ao de 
investigación. 

I.12.1.4 Adecuáronse 
os máximos 
subvencionables para 
as convocatorias de 
educación para o 
desenvolvemento 
permitindo financiar 
accións de maior 
envergadura 

Concentración R.27 

 
Impulsar a adecuación dos 
máximos subvencionables 
para as convocatorias de 
Educación para o 
Desenvolvemento a través 
dunha modificación das bases 
da convocatoria creando dúas 
liñas de financiamento: 
a) Proxectos individuais, 

35.000€ e en agrupación 
50.000€: entidades que 
obtivesen financiamento 
en máis de 5 ocasións con 
estratexia específica de 
ED, con persoal 
especializado en Galicia, e 
actividades integradas en 
programas e/ou 
campañas e avaliadas 
externamente. 

b) Proxectos individuais, 
25.000 e en agrupación, 
35.000€ 

 
 
 
 

Situación actual: na convocatoria de 
2012 os máximos subvencionables 
foron 25.000 para proxectos 
individuais e 35.000 para proxectos en 
agrupación. 
 
Progreso agardado: ampliar a dotación 
da convocatoria de ED establecendo 
dúas liñas de financiamento que 
aumenten o promedio medio de 
financiamento dos proxectos de ED. 
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PROGRESO AGARDADO 

 
 
 
 
 
 
 
O.E. 12.2 
Fomentar o 
comercio xusto e 
o consumo 
responsable 

I.12.2.1. Realizouse 
polo menos un 
programa de 
formación de axentes 
de consumo e 
funcionarios públicos 
sobre compra pública 
ética 

Formación e 
capacitación 

R.19 

 
Desenvolver unha actividade 
de formación no eido da 
compra pública con criterios de 
comercio xusto e consumo 
responsable. 
 

 
Situación actual: pendente de 
realización o programa de formación. 
 
Progreso agardado: realizada a 
formación no ano 2013. 

I.12.2.2. 
Incrementouse o 
número de 
departamentos e 
unidades da Xunta 
que cumpren os 
criterios de compra 
pública ética e 
consumo responsable 

Coherencia 
 

R.19 

Establecer unha liña de base 
para coñecer a integración dos 
criterios de compra pública 
ética e consumo responsable 
nos departamentos e unidades 
da Xunta de Galicia. 

 
Situación actual: descoñécese o 
número de departamentos e unidades 
da Xunta de Galicia que cumpren cos 
criterios de compra pública ética 
 
Progreso agardado: realización unha 
análise sobre a incorporación dos 
criterios de compra pública ética e 
consumo responsable no ano 2013 
para o establecemento dunha liña de 
base. 
 

I.12.2.3 Realizouse 
polo menos un 
programa de 
capacitación sobre 
comercio xusto e 
consumo responsable 
 

Formación e 
capacitación 

R.19 

 
Desenvolver unha actividade 
de capacitación sobre 
comercio xusto e consumo 
responsable. 
 

Situación actual: pendente de 
realización o programa de 
capacitación. 
 
Progreso agardado: realizada a 
formación no ano 2013. 

 
 
 
 
 
O.X. 13 Incrementar 
o apoio á 
investigación e 
formación no sector 
da cooperación 

O.E. 13.2 
Fomentar a 
investigación e a 
formación nos 
ámbitos do 
desenvolvemento 
e a cooperación 

I.13.2.1 As 
universidades e outros 
centros de estudos 
levaron a cabo accións 
de investigación e 
formación en 
desenvolvemento e 
cooperación a través 
das convocatorias de 
Educación para o 
Desenvolvemento 

Innovación R.27 

 
Establecer incentivos nas bases 
da convocatoria de ED para o 
financiamento de proxectos de 
investigación en agrupación de 
ONGD e Universidades, 
permitindo financiar un 
proxecto en agrupación de 
ONGD coas Universidades sen 
que opere a restrición 

Situación actual: non se presentou 
ningún proxecto de investigación ás 
convocatorias de ED entre 2010 e 
2012. 
 
Progreso agardado: financiados 
proxectos de investigación en 
agrupación de ONGD e Universidades a 
través da convocatoria de ED no ano 
2013. 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

establecida na convocatoria de 
2013. 
 

O.E. 13.3 
Promover as 
complementaried
ades entre os 
centros de 
investigación nos 
ámbitos do 
desenvolvemento 
e a cooperación 

 I.13.3.1 Como 
mínimo, o 50% dos 
fondos destinados a 
investigación 
dirixíronse a proxectos 
con participación de 
departamentos de 
dúas ou máis 
universidades galegas 

Complementariedade R.17 

Establecer un convenio 
específico de financiamento de 
investigacións sobre 
desenvolvemento coas 
Universidades galegas co que 
dotar un Fondo de 
Investigación sobre 
Desenvolvemento. 

 
Situación actual: non se canalizaron 
fondos de investigación a proxectos 
coa participación de departamentos de 
dúas ou máis universidades galegas. 
 
Progreso agardado: creado un fondo 
específico para o financiamento de 
proxectos de investigación coa 
participación de departamentos de 
dúas ou máis universidades galegas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fóra do marco de resultados do II Plan Director 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco normativo R.1. 

 
Impulsar o proceso de 
reflexión sobre a 
actualización/reforma da Lei 
Galega de Cooperación e dos 
órganos de representación e 
participación.  
 

 
Situación actual: Dez anos despois da 
entrada en vigor da Lei 3/2003 de 
cooperación ao desenvolvemento o 
marco normativo e institucional da 
cooperación galega semella 
inadecuado para a realidade do sector 
en Galicia e para a actual axenda de 
desenvolvemento. 
 
Progreso agardado: contar a medio 
prazo cunha nova Lei galega de 
cooperación e cun redeseño dos 
órganos de participación da 
cooperación galega. 
 

Concentración R.3. 

 
Proceso de reflexión sobre as 
IDI como base de alianzas 
territoriais de 
desenvolvemento promovidas 
pola cooperación galega. 
 

 
Situación actual: As IDI que rematan 
en 2012 teñen representado un 
esforzo da cooperación galega por 
integrar a axenda da eficacia da axuda 
malia as dificultades operativas. 
 
Progreso agardado: contar cun novo 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fóra do marco de resultados do II Plan Director 

modelo colectivo de intervención 
baseado en alianzas territoriais de 
desenvolvemento. 
 

Rendición de contas e 
transparencia 

R.5. 

 
Visibilizar no informe anual de 
xestión as accións de 
formación e capacitación 
impulsadas e financiadas pola 
SDXCE. 
 

 
Situación actual: o informe anual de 
xestión reflicte parcialmente os 
esforzos de formación e capacitación 
financiados pola SDXCE. 
 
Progreso agardado: visibilizar no 
informe anual de xestión o conxunto 
de accións de formación e capacitación 
impulsadas ou financiadas pola SDXCE. 
 

Avaliación e xestión 
do coñecemento 

R.5. 

 
Realizar unha avaliación dos 
resultados das accións de 
formación e capacitacións 
financiadas pola SDXCE. 
 

 
Situación actual: carecese dunha 
avaliación dos resultados de formación 
e capacitación no fortalecemento da 
capacidade dos actores galegos de 
cooperación. 
 
Progreso agardado: A través desta 
avaliación poderanse orientar máis 
estratexicamente os incentivos e 
recursos dirixidos á formación e 
capacitación. 
 

 
Avaliación e xestión 
do coñecemento  
 

R.7. 

 
Realizar unha avaliación das 
bolsas de formación de 
expertos/as en cooperación 
internacional 
 

 
Situación actual: carécese dunha 
avaliación dos resultados do programa 
de formación de expertos/as en 
cooperación internacional. 
 
Progreso agardado: a través desta 
avaliación poderase definir máis 
estratexicamente o alcance do 
programa de formación de expertos/as 
mediante a definición de itinerarios de 
formación e inserción laboral e a 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

definición de perfís competenciais 
adecuados ás necesidades da SDXCE e 
do sector galego de cooperación. 
 

Fóra do marco de resultados do II Plan Director 

Avaliación e xestión 
do coñecemento 

R.8. 

 
Realizar un estudo sobre a 
achega das empresas galegas 
ao desenvolvemento nos 
países socios e sobre as 
posibilidades de constitución 
de alianzas público-privadas 
na cooperación galega. 
 

 
Situación actual: carécese dunha 
información fiable sobre a achega ao 
desenvolvemento das empresas 
galegas con investimentos nos países 
socios de desenvolvemento. 
 
Progreso agardado: xerar un marco de 
colaboración entre a iniciativa pública 
e privada para o financiamento do 
desenvolvemento dos países socios da 
cooperación galega. 
 

Rendición de contas e 
transparencia 

R.9. 

 
Creación de nova sección na 
páxina web denominada 
Transparencia que escolme a 
información sobre marco 
estratéxico, memorias de 
xestión, avaliacións, 
resolucións de convocatorias, 
convenios e buscador de 
proxectos. 
 

Situación actual: a información 
sinalada aparece espalladas nas 
diferentes seccións da páxina web. 
 
Progreso agardado: facilitar un acceso 
directo á cidadanía verbo dos 
principais instrumentos de rendición 
de contas da cooperación galega. 
 

Xestión do 
coñecemento e 
avaliación/ Rendición 
de contas e 
transparencia 

R.10. 

 
Organizar unha xornada 
pública anual de difusión dos 
resultados das avaliacións do 
Plan Anual. 
 

Situación actual: existe unha baixa 
socialización entre os actores galegos 
de cooperación verbo dos resultados 
das avaliacións. 
 
Progreso agardado: xerado un espazo 
para a socialización dos resultados das 
avaliacións e para o intercambio de 
experiencias e aprendizaxes entre os 
actores galegos de cooperación. 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

Fóra do marco de resultados do II Plan Director 

 
Xestión do 
coñecemento e 
avaliación 
 

R.12. 

 
Realizar un estudo específico 
sobre as vantaxes 
comparativas e valor engadido 
da cooperación galega. 
 

 
Situación actual: cóntase cunha 
descrición xeralista e pouco precisa 
das vantaxes comparativas e valor 
engadido da cooperación galega. 
 
Progreso agardado: empregar a 
definición das vantaxes comparativas e 
valor engadido como marco de 
reflexión para o vindeiro ciclo de 
planificación da cooperación galega. 
 

 
Coordinación 

R.15. 

 
Creación dun grupo de traballo 
en ED dentro do CONGACODE. 
 

 
Situación actual: ausencia de espazos 
de coordinación e reflexión conxunta 
sobre ED dos actores galegos de 
cooperación. 
 
Progreso agardado: creación dun 
grupo de traballo coa participación da 
SDXCE, Consellería de Educación, 
FOGACOSOL, entidades locais e 
CGONGD. 
 

Xestión do 
coñecemento e 
avaliación 

R.17. 

 
Realizar unha avaliación 
externa independente dos 
convenios financiados coas 
universidades galegas. 
 

 
Situación actual: suprimidos os 
convenios de financiamento de 
actividades de formación e 
sensibilización das Universidades de A  
Coruña e Santiago de Compostela. 
 
Progreso agardado: establecer novos 
marcos de financiamento en función 
dos resultados da avaliación externa e 
independente. 
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PRINCIPIO 
OBXECTIVO 

XERAL 
OBXECTIVO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 
SITUACIÓN ACTUAL 

SUBPROCESO 
RECOMENDA

CIÓN 

 
ACCIÓNS 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROGRESO AGARDADO 

Fóra do marco de resultados do II Plan Director 

 
Xestión do 
coñecemento e 
avaliación 
 

R.20. 

 
Apoiar a elaboración dun 
diagnóstico sobre ED en 
Galicia e xunto cos resultados 
da avaliación das actividades 
de ED prevista no II Plan 
Director, dar os pasos para 
deseñar unha estratexia de 
galega de ED. 
 

 
Situación actual: inexistencia dunha 
visión ampla e conxunta das 
actividades de ED en Galicia. 
 
Progreso agardado: contar cunha base 
de coñecemento que facilite a 
elaboración dunha estratexia galega de 
ED. 
 

 
Marco normativo 

R.21.  

 
Impulsar o proceso de 
translación normativa do 
Decreto 749/210 polo que se 
regulan as subvencións e 
axudas no eido da cooperación 
internacional. 
 

Situación actual: cóntase cun marco 
normativo de xustificación de 
subvencións con limitacións para 
acomodar as particularidades da 
cooperación ao desenvolvemento. 
 
Progreso agardado: contar cun 
decreto propio de xustificación de 
subvencións no eido da cooperación 
ao desenvolvemento. 
 

Transversalidade R.22. 

 
Introducir nas bases das 
convocatoria criterios de 
valoración específica dos 
principios transversais de 
respecto polos dereitos 
humanos e defensa da 
interculturalidade. 
 

Situación actual: inexistencia de 
criterios de valoración específicos dos 
principios transversais de respecto 
polos dereitos humanos e defensa da 
interculturalidade. 
 
Progreso agardado: contar cunha 
valoración específica nas bases das 
convocatorias. 
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5. Instrumentos, espazos e mecanismos de implementación do Plan de 

Mellora 

 Co fin de facilitar a implementación das accións de mellora suxeridas, preséntase unha 

agrupación das mesmas en función dos instrumentos, espazos e mecanismos que a DXRREE e 

UE ten á súa disposición na actualidade: 

 
Instrumento/espazo/mecanismo Acción de mellora 

Marco normativo 

1. Impulsar o proceso de reflexión sobre a 
actualización/reforma da Lei Galega de Cooperación e 
dos órganos de representación e participación.  

 
2. Impulsar o proceso de translación normativa do Decreto 

estatal 749/210 polo que se regulan as subvencións e 
axudas no eido da cooperación internacional. 

 

Convenios para actuacións no exterior 

3. Priorizar os PMA. 
 
4. Axustar a axuda canalizada no exterior a través de 

convenios no ano 2013 para cumprir o máximo do 25% 
do total.  

 
5. Priorizar á redución de riscos nos convenios de acción 

humanitaria. 
 

Convocatorias 

6. Incrementar o financiamento medio dos proxectos a 
través de convocatorias.  

 
7. Continuar incentivando os consorcios entre os diferentes 

axentes nas convocatorias a través dun financiamento 
superior por proxecto respecto das propostas 
individuais.  

 
8. Manter o criterio de financiar o 70% do total do 

proxecto ao financiamento dos recursos humanos. 
 
9. Enviar o borrador das convocatorias aos axentes 

galegos de cooperación así como os formularios. 
 
10. Introducir nas bases das convocatoria criterios de 

valoración específica dos principios transversais de 
respecto polos dereitos humanos e defensa da 
interculturalidade.  
 

Convocatoria de microproxectos 

11. Establecer novos requisitos das ONGD que queiran 
acceder a convocatoria de microproxectos (ONGD 
pequenas –menos de 10 traballadores/as e menos de 2 
millóns de € de ingresos-, non teñan obtido 
financiamento en máis de tres ocasións nesta 
convocatoria, non teña obtido financiamento a través 
do resto de convocatorias para ONGD no exterior)  
 

Convocatoria de Educación para o Desenvolvemento 

12. Deseñar dous formularios específicos que abrangan os 
catro ámbitos da Educación para o Desenvolvemento 
nas vindeiras convocatorias.  

 
13. Fomentar un equilibrio no financiamento das catro 

dimensión da Educación para o Desenvolvemento 
empregando a convocatoria específica e os convenios.  

 
14. Impulsar as dimensións da mobilización social e da 

investigación sobre o desenvolvemento nas bases da 
convocatoria.  
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Instrumento/espazo/mecanismo Acción de mellora 

15. Impulsar a adecuación dos máximos subvencionables 
para as convocatorias de Educación para o 
Desenvolvemento a través dunha modificación das 
bases da convocatoria creando dúas liñas de 
financiamento: a) Proxectos individuais, 35.000€ e en 
agrupación 50.000€: entidades que obtivesen 
financiamento en máis de 5 ocasións con estratexia 
específica de ED, con persoal especializado en Galicia, e 
actividades integradas en programas e/ou campañas e 
avaliadas externamente; b) proxectos individuais, 
25.000 e en agrupación, 35.000€.  

 
16. Establecer incentivos nas bases da convocatoria de ED 

para o financiamento de proxectos de investigación en 
agrupación de ONGD e Universidades, permitindo 
financiar un proxecto en agrupación de ONGD coas 
Universidades sen que opere a restrición establecida na 
convocatoria de 2013.  

 

Convocatoria de bolsas de formación de expertos/as en 
cooperación internacional 

17. Definición de perfís competencias nos eidos de 
avaliación e xénero na convocatoria das bolsas de 
formación de expertos/as.  

 

Capacidade institucional 

18. Manter activo o proceso de creación da Axencia Galega 
de Cooperación adaptado á actual situación económica 
e institucional.  

 

CONGACODE/CINTERCODE 

19. Crear espazos de traballo técnico e aprendizaxe 
institucional de carácter informal ou a través do 
CONGACODE coa cooperación local galega ao 
desenvolvemento 
 

20. Mellorar os espazos de coordinación vixentes coa 
adecuación da súa composición ao compromiso 
material da entidade da que se trate coa cooperación 
galega ao desenvolvemento.  

 
21. Creación dun grupo de traballo en ED dentro do 

CONGACODE.  
 

Estatística da cooperación galega 
22. Impulsar o proceso de incorporación dos datos da 

cooperación galega no Instituto Galego de Estatística.  
 

Informe anual de xestión 

23. Difundir o impacto, eficacia e eficiencia da cooperación 
galega entre o Goberno da Xunta de Galicia.  

 
24. Visibilizar no informe anual de xestión as accións de 

formación e capacitación impulsadas e financiadas pola 
SDXCE.  

 

Plan Anual de Avaliacións 

25. Levar a cabo unha avaliación das actividades de 
Educación para o Desenvolvemento.  

 
26. Realizar unha avaliación dos resultados das accións de 

formación e capacitación financiadas pola SDXCE.  
 
27. Realizar unha avaliación das bolsas de formación de 

expertos/as en cooperación internacional  
 
28. Realizar unha avaliación externa independente dos 

convenios financiados coas universidades galegas.  
 
29. Organizar unha xornada pública anual de difusión dos 

resultados das avaliacións do Plan Anual.  
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Instrumento/espazo/mecanismo Acción de mellora 

Plan de Formación 

30. Dar continuidade ao plan de formación do equipo 
técnico e laboral actual en acción humanitaria.  

 
31. Desenvolver unha actividade de formación no eido da 

compra pública con criterios de comercio xusto e 
consumo responsable.  

 
32. Desenvolver unha actividade de capacitación sobre 

comercio xusto e consumo responsable.  
 

Recursos humanos 

33. Dotar de continuidade e consolidar laboralmente as 
asistencias técnicas en acción humanitaria.  
 

34. Optimización das asistencias técnicas nos eidos de 
avaliación e equidade de xénero. 

 

Coordinación coa cooperación española 

35. Participar na elaboración dos Marco de Asociación País 
da cooperación española nos países socios da 
cooperación galega.  
 

36. Participar activamente no actual ciclo de planificación 
da cooperación española e nos seus instrumentos 
operativos e espazos de coordinación.  

 
37. Traballar conxuntamente nos sectores de 

especialización comúns entre ambas cooperacións.  
 

Investigacións sobre a cooperación galega 

38. Establecer un convenio específico de financiamento de 
investigacións sobre desenvolvemento coas 
Universidades galegas co que dotar un Fondo de 
Investigación sobre Desenvolvemento.  
 

39. Establecer unha liña de base para coñecer a integración 
dos criterios de compra pública ética e consumo 
responsable nos departamentos e unidades da Xunta de 
Galicia.  

 
40. Proceso de reflexión sobre as IDI como base de alianzas 

territoriais de desenvolvemento promovidas pola 
cooperación galega.  

 
41. Realizar un estudo sobre a achega das empresas 

galegas ao desenvolvemento nos países socios e sobre 
as posibilidades de constitución de alianzas público-
privadas na cooperación galega.  

 
42. Realizar un estudo específico sobre as vantaxes 

comparativas e valor engadido da cooperación galega.  
 
43. Apoiar a elaboración dun diagnóstico sobre ED en 

Galicia e xunto cos resultados da avaliación das 
actividades de ED prevista no II Plan Director, dar os 
pasos para deseñar unha estratexia de galega de ED.  

 

Páxina web da cooperación galega 

44. Creación de nova sección na páxina web denominada 
Transparencia que escolme a información sobre marco 
estratéxico, memorias de xestión, avaliacións, 
resolucións de convocatorias, convenios e buscador de 
proxectos.  
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6. Escenario da cooperación galega no 2013 

 A hipótese do equipo avaliador respecto do grao de cumprimento do marco de 

resultados ao remate do II Plan Director da Cooperación Galega establece que: de realizar a 

DXRRE e UE un esforzo activo a nivel de recursos e procesos durante o ano 2013, será posible 

garantir o cumprimento de 65 dos 68 indicadores do marco de resultados, cun grao de 

cumprimento agardado do 96%. 

 A seguir presentamos as expectativas de cumprimento dos indicadores do marco de 

resultados en función das posibilidades financeiras e institucionais existentes na actualidade: 
 Gráfico 3: Estado de execución dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de actuación,  

bienio 2010-2011 

 
 

Gráfico 4: Hipótese de execución dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de actuación, 2013 

 
 

Gráfico 5: Hipótese sobre grao de execución total en porcentaxe dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega, 2013 
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7. Conclusión 

 O proceso de formulación deste plan de mellora da DXRREE e UE en relación á 

execución do II Plan Director da Cooperación Galega estivo inspirado por un dobre criterio de 

pragmatismo e realismo co fin de facilitar a realización efectiva e eficaz dos criterios da política 

pública de cooperación da Xunta de Galicia. Estes criterios sintetízanse en: 

a) A xestión responsable e eficaz dos recursos públicos destinados ao desenvolvemento 

dos países socios. 

b) A promoción da participación dos actores de desenvolvemento no Sur e no Norte. 

c) O impulso do diálogo e a colaboración entre os actores galegos de cooperación. 

d) O valor do traballo en rede. 

e) A transparencia e rendición de contas á cidadanía. 

f) A reflexión e análise permanente das prácticas de traballo. 

Xa que logo, ao remate no 2013 deste plan de mellora, a DXRREE e UE arela ter 

contribuído activamente a impulsar a realización dos seguintes estados desexados no 

horizonte do marco estratéxico da cooperación galega: 

Estado desexado 1: A Xunta de Galicia debe de ser un actor público recoñecido a nivel estatal 

como un axente activo e innovador no eido da cooperación descentralizada ao 

desenvolvemento. 

Estado desexado 2: A Xunta de Galicia debe ser recoñecida a nivel estatal coma unha fonte 

de coñecementos, información e prácticas de calidade na redución da pobreza, na realización 

dos ODM e na promoción dunha cidadanía global comprometida no local. 

Estado desexado 3: A Xunta de Galicia debe de ser unha administración pública baseada na 

colaboración e na eficacia no eido da cooperación ao desenvolvemento. 

Estado desexado 4: A Xunta de Galicia debe de ser unha organización baseada na 

aprendizaxe. 

Estado desexado 5: A Xunta de Galicia debe de ser unha administración pública que constrúa 
redes e alianzas de desenvolvemento en Galicia e entre o Sur e o Norte. 

Estado desexado 6: A Xunta de Galicia debe de ser unha administración pública que promove 

actitudes e valores no seu equipo humano cara a unha experiencia de cooperación ao 

desenvolvemento máis transformadora e comprometida. 

 

 

 


