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Presentación
O ano 2007 significou para a cooperación galega un punto
de inflexión, tanto no crecemento orzamentario sen
precedentes, como na aposta polo afondamento da
planificación estratéxica, na procura dun maior impacto
dos traballos destinados ao desenvolvemento dos países
empobrecidos.
O noso aliñamento coa Declaración de París sobre a
Eficacia da Axuda ao Desenvolvemento é claro. Nesta
declaración abórdanse xa dun xeito máis completo todas
as claves para ter en conta nas accións de cooperación,
como son: apropiación, harmonización e
complementariedade, aliñamento, xestión orientada a
resultados e mutua responsabilidade.
A elaboración dos primeiros plans de actuación por país, o
esforzo sostido por incrementar a formación dos
profesionais do desenvolvemento, a procura de sinerxías
cos actores da cooperación galegos, sexan institucionais,
do sector privado ou da sociedade civil, o aumento da
interlocución coas sociedades e gobernos do sur ou a
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decidida aposta pola sensibilización e difusión da loita
contra as causas da pobreza son algúns dos camiños
abertos para acadar a referida mellora do impacto.
Baixo a consideración do desenvolvemento como dereito
fundamental, continúase a traballar nos sectores
establecidos no vixente plan director, incidindo
especialmente na cobertura de necesidades sociais básicas,
na promoción do tecido económico ou no investimento no
ser humano, mantendo a concentración xeográfica en
América Latina e África. Sen esquecer a importancia do
desenvolvemento de capacidades ou o fortalecemento do
sector en Galicia, así coma a tarefa de sensibilización e
concienciación da nosa sociedade civil que permita, paso a
paso, incrementar a nosa achega ao desenvolvemento cun
horizonte de calidade.
A xeración de capacidades nos países beneficiarios da
axuda oficial ao desenvolvemento é clave para que todos e
cada un dos pobos deste planeta sexan quen de xestionar
de xeito eficaz e sostible os seus recursos; o noso

crecemento e benestar non pode impedir o
desenvolvemento da meirande parte dos países do sur.
Xeneralizar este debate, interiorizar a responsabilidade que
o mundo occidental ten sobre a situación de moitos dos
países en vías de desenvolvemento, confórmase entón
como outro paso fundamental da madurez da nosa
sociedade.
Estes dous primeiros anos da nova etapa da cooperación
galega signifícanse así pola creación e asentamento de
ferramentas, que permiten a realización dun máis
coherente e comprometido traballo a prol da loita contra a
pobreza e as súas causas.

Emilio Pérez Touriño
PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA
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Prólogo
O ano 2007 significou a consolidación da Dirección Xeral
de Cooperación Exterior e das súas políticas para o
desenvolvemento dentro do Goberno galego e dentro da
propia sociedade. Este espazo social viuse fortalecido polo
incremento orzamentario do 40% no 2007 con respecto ao
ano anterior, o que supuxo que a Xunta de Galicia
destinase a través do noso departamento o 0,1% dos
orzamentos do Goberno.
Un dos retos que nos marcamos neste pasado ano foi o apoio
á formación especializada na cooperación para o
desenvolvemento. Para iso non só se apoiaron cursos de
formación especializada, senón que tamén se incrementaron
as bolsas de formación en terreo. A Dirección Xeral de
Cooperación Exterior duplicou os postos de formación de
expertos en cooperación internacional para o
desenvolvemento e incluíu destinos en dous organismos
internacionais de Nacións Unidas: a FAO e UNIFEM.
Dende a Dirección Xeral de Cooperación Exterior, preténdese
aproveitar a riqueza que ofrece a diversidade de actores
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existentes no sector da cooperación
para o desenvolvemento, mantendo a
aposta polo fortalecemento de ONGD e
a confianza nos actores recollidos na nosa Lei 3/2003, do 19
de xuño, a través dos cales, co instrumento das convocatorias,
se alcanzan cifras históricas para Galicia que superan os
cinco millóns de euros.
Tamén se apostou con convicción pola cooperación directa
como outro dos mecanismos necesarios de actuación que,
co crecemento da propia institución, poña en marcha tanto
programas integrais en terreo procurando a implicación do
máximo número de axentes de cooperación e de
institucións, como actuacións de concienciación da
sociedade civil galega.
As especificidades do traballo co sur, por riba de
fronteiras e dificultades, impuxeron o labor de
negociación para que estas se teñan en conta nos
procedementos de concesión de subvencións, nos que
xa se lles deu resposta a moitas das reivindicacións
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históricas do sector para a adaptación e a
racionalización dos requisitos e para a consecución dos
obxectivos, seguindo un criterio de eficacia e calidade
da axuda.
Continuamos traballando no desenvolvemento das
estratexias recollidas no vixente plan director, desenvolvendo
por vez primeira estratexias concretas para a meirande parte
dos nosos países prioritarios. A implicación do sector foi e é
fundamental tanto no consenso á hora da súa creación,
coma na súa posterior aplicación.
Como proba da crenza da necesidade de que a sociedade
galega asuma que somos a primeira xeración que conta
cos recursos necesarios para acabar coa pobreza e as
desigualdades no mundo, ademais de apoiar as
iniciativas do sector apoiáronse outras institucionais,
como a realización dos encontros, charlas e conferencias
de espazos como o Simposio Pobre Mundo Rico, onde
xerar debate e reflexión se conforma como obxectivo
definido para aumentar a incidencia e a esixencia da
nosa sociedade. Apostouse tamén por lle achegar ao
conxunto da poboación os contidos básicos do traballo
da nosa cooperación, a través dunha exposición
itinerante que percorreu diferentes cidades galegas, co
fondo do desenvolvemento entendido como dereito
fundamental. Neste camiño, impulsouse tamén a
realización do primeiro informe sobre a situación do
comercio xusto en Galicia, coa convicción básica de que
as decisións individuais son importantes e de que todos
os actores da nosa comunidade que traballan neste eido
posúen importantes potencialidades que apoiaremos no
seu crecemento e implantación.
Debo destacar tamén o importante esforzo de
coñecemento, coordinación e aliñamento con outros
doadores. Máis aló da AECID, valóranse tamén propostas
de traballo tanto con outras comunidades autónomas
coma con organismos multilaterais. O escenario de
obrigado crecemento orzamentario e a diversidade de
campos de actuación requiren o establecemento das
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bases e a creación de novas ferramentas de canalización
da axuda oficial galega.
No ano 2007, a Dirección Xeral de Cooperación Exterior
traballou para que cada vez máis galegos e galegas se
impliquen no traballo que dende aquí estamos a facer
por eliminar as desigualdades do mundo. No 2008,
queremos seguir avanzando para que todos
interioricemos a nosa responsabilidade que como país
desenvolvido temos sobre os demais.

Fabiola Sotelo Sotelo
DIRECTORA XERAL DE COOPERACIÓN EXTERIOR
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01: Introdución
“(É) importante chamar a atención sobre a necesidade
de crear espazo democrático para alentar a poboación
local e establecer institucións eficaces. A axuda dá resultado, pero non fai todo o traballo. Podo recibir cartos
para plantar árbores, pero os cartos non poden plantalos, ten que facelo a xente”.

Wangari MAATAHAI
PREMIO NOBEL DA PAZ, 2004

O convencemento de que a cooperación a realizan as
persoas dende as súas iniciativas e proxectos vitais
apoiados polos recursos económicos e institucionais que
están á disposición dos gobernos orienta as actuacións
da cooperación galega, promovidas pola Dirección Xeral
de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
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É por iso que durante este ano continuamos cunha
liña de traballo crítica e exixente apoiada na calidade
da cooperación que busca como resultado promover a
participación dos axentes galegos e unha maior incidencia política da sociedade galega ante as contradicións do desenvolvemento.

Marco xurídico

Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, supón a consolidación e a expresión da responsabilidade e madurez da sociedade civil galega e das
súas institucións.
Decreto 326/2004, do 29 de decembro de 2005, polo que
se regulan os órganos de coordinación e asesoramento
en materia de cooperación para o desenvolvemento,
CINCODE (Comisión Interdepartamental de Cooperación
para o Desenvolvemento), CINTERCODE (Comisión Inter-
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territorial de Cooperación para o Desenvolvemento),
CONGACODE (Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento).
Decreto 44/2006, do 2 de marzo de 2006, a partir do cal
se estruturan os órganos superiores dependentes da
Presidencia da Xunta de Galicia e créase unha Dirección
Xeral de Cooperación Exterior, adscrita á Secretaría Xeral
de Relacións Exteriores.
E é de obrigada mención o I Plan director da cooperación galega para o desenvolvemento 2006-2009, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o 24 de
abril de 2006, de conformidade co establecido no artigo
15 da citada lei.
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O I Plan director da cooperación galega para o desenvolvemento abarca a planificación estratéxica para os vindeiros 4 anos e as liñas principais recollidas, articúlanse
segundo dous criterios: o sectorial e o territorial. A especialización sectorial, cuxo obxectivo fundamental é a
loita contra a pobreza e as súas causas. No ámbito territorial dáselle prioridade segundo as áreas xeográficas,
coa finalidade de concentrar as actuacións dos diferentes axentes da cooperación e favorecendo deste modo o
impacto positivo no desenvolvemento das poboacións
coas que se traballa.
O Plan anual 2007 seleccionou parte dos obxectivos
estratéxicos establecidos no I Plan director da cooperación para o desenvolvemento, máis concretamente,

algúns dos obxectivos específicos destes, e tamén lles
deu continuidade aos seleccionados no anterior plan,
correspondente ao ano 2006.
No seguimento dos obxectivos traballouse na
mellora da calidade técnica e operativa do sector,
desenvolvendo: un concurso de avaliación dalgún
dos proxectos financiados dende 1999 ata 2006,
potenciando cursos e formación integral para
mellorar a capacidade operativa e técnica dos actores
da cooperación galega, incrementando as bolsas
de formación nas oficinas técnicas de cooperación
da AECID e en organismos internacionais e comezando co impulso á participación de persoal funcionario
da Administración pública galega en iniciativas
de cooperación ao desenvolvemento.
Como parte do cuarto obxectivo do plan director relativo á ampliación e ordenación dos instrumentos da
cooperación galega, simplificáronse os trámites burocráticos na xustificación dos proxectos e normalizáronse procedementos e formularios de solicitudes de subvencións. Tamén, de acordo co obxectivo 5, se
fomentou a implicación e a procura de sinerxías cos
actores galegos con experiencia de valor para a cooperación, especialmente durante a identificación de cinco
novos programas de cooperación no ámbito da saúde,
educación e medio natural.
Cumpriuse o obxectivo de elaborar estratexias para as
prioridades da cooperación galega, mediante a redacción dos plans de actuación por país de Bolivia, Perú,
Nicaragua, Honduras, O Salvador, Mozambique, Mauritania e Territorios Saharauís.
Finalmente, convén salientar a continuidade das iniciativas de sensibilización que incrementaron o seu orzamento en máis dun 26% e un 57% a de fortalecemento.
Nesta mesma liña e en referencia ao comercio xusto,
representouse a primeira diagnose estratéxica e participativa do comercio xusto en Galicia.
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Plan Anual 2006-09
Seguimento Obxectivos Plan Director da Cooperación Galega
ANO 2006 A 2009

01: Realizar unha política activa e integral de fomento do coñecemento das desigualdades no mundo, de sensibilización da poboación galega
para a súa superación e de educación para o desenvolvemento
ACCIÓNS REALIZADAS 2007
1.1 Fomentar a educación para o desenvolvemento normalizada
e estable

Aumento dun 23% convocatoria de sensibilización

1.2 Fomentar redes de intercambio de experiencias de solidariedade

Convenio Coordinadora Galega ONGD; convenio Fondo Galego de
Cooperación; incremento persoal en terreo (Bolsas cooperación, PCR,
funcionarios municipais, etc.); simposio “Pobre Mundo Rico” co Club de
Prensa; reportaxe sobre a cooperación galega en Perú e Bolivia coa
Televisión de Galicia; boletín 0 Galicia Coopera

1.3 Normalizar a avaliación e seguimento do impacto das accións
de comunicación realizadas

Campañas de comunicación propias “Achégate”. Apoio á Coordinadora de
ONGD e Fondo Galego de Cooperación

1.4 Identificar as pautas de comunicación que sustentarán as accións
de sensibilización
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1.5 Fomentar as accións de comunicación e sensibilización a través
de Internet

Redeseño páxina web www.cooperaciongalega.org buscando impacto en
educación

1.6 Implantar encontros de deseño e avaliación entre os axentes
implicados nas accións de sensibilización

Plan seguimento accións de sensibilización; cursos específicos de
formulación de proxectos de sensibilización

Cooperación Galega

02: Fortalecemento de todos os actores do sistema galego de cooperación. Procura da integración e o traballo conxunto
ACCIÓNS REALIZADAS 2007
2.1 Fortalecemento técnico e humano da unidade responsable da
política de axuda

Incorporación persoal funcionario pendente (3) e apoio técnico puntual

2.2 Fortalecemento da capacidade directiva e de coordinación da
Dirección Xeral de Cooperación Exterior no fomento do traballo
conxunto entre consellerías e departamentos da Xunta de
Galicia, conseguindo unha maior eficiencia das actuacións

Realizadas, propostas ou en curso, accións coas consellerías de Medio
Ambiente, Pesca, Vivenda, Desenvolvemento Rural, Sanidade, Educación,
D. X. Xuventude; identificación e análise partidas cooperación
internacional dende departamentos da Xunta de Galicia

2.3 Pulo ás iniciativas de consolidación e fortalecemento das ONGD

Aumento 15% convocatoria fortalecemento; deseño plan de formación
e fortalecemento específico con Caixa Galicia

2.4 Fortalecer a Coordinadora Galega de ONGD

Convenio específico

2.5 Fomentar as iniciativas conxuntas coa cooperación local e co
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Programa cooperación Cabo Verde e Cuba e sensibilización

2.6 Fomentar a integración entre as accións das universidades
galegas e as realizadas polo resto dos axentes e pola Dirección
Xeral de Cooperación Exterior

Elaboración inicial de Mapa de Actores Universitarios en Cooperación do SUG
e comezo contactos para realización de encontros en 2008; financiamento
específico accións de formación e sensibilización na UDC e na USC

2.7 Promover espazos de encontro entre actores que impliquen o
fortalecemento do sector

Xornadas da Cooperación sobre Mozambique e América Central;
simposio Pobre Mundo Rico

2.8 Potenciar a colaboración e o traballo conxunto entre os actores
en todos os medios de axuda

Elaborados 9 plans de actuación pais

2.9 Elaborar un Informe Cero e un Informe Anual sobre a
cooperación galega para o desenvolvemento.

Presentada memoria 2006; financiado Informe investigación sobre
a cooperación municipalista galega ao Fondo Galego

Informe 2007
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03: Mellora da calidade técnica e operativa do sector. Orientación cara ao cumprimento de obxectivos
ACCIÓNS REALIZADAS 2007
3.1 Desenvolver un plan anual de avaliacións externas da axuda

Licitación de avaliacións 2008 en Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua,
Honduras, O Salvador, Guatemala, Cuba e República Dominicana.

3.2 Organización de encontros de avaliación dos proxectos por país
e/ou sector de actuación

Xornadas Cooperación Galega en Guatemala

3.3 Potenciar cursos e formación integral para mellorar a capacidade
operativa e técnica dos actores da cooperación galega

Financiados 6 cursos de planificación; 3 de cooperación e 3 de sensibilización,
ademais dos específicos organizados por ONGD,Coordinadora de ONGD e
universidades da Coruña,Santiago e UIMP (políticas de cooperación)

3.4 Reforzar a investigación das causas do subdesenvolvemento, os
novos xeitos de cooperación e o aumento da calidade e da
experiencia compartida da cooperación galega

Financiada segunda convocatoria investigación Fondo 0,7% da UDC

3.5 Utilizar as accións de avaliación e mellora técnica como
ferramenta para favorecer o tecido galego de cooperación

Primouse na contratación de accións de avaliación, identificación e
formación

3.6 Incrementar as bolsas de formación nas OTC, en organismos de
cooperación e financiar a contratación de cooperantes especializados

Ofertáronse 14 bolsas de formación en organismos internacionais (FAO e
UNIFEM), OTC da AECID e DXCE; contratación técnica en Arxentina

3.7 Facilitar a participación do funcionariado da Administración
pública galega en iniciativas de cooperación ao
desenvolvemento

Financiado programa vacacións con traballo do Fondo Galego de
Cooperación para funcionarios municipais; iniciado desenvolvemento
programa Rede Galega de Funcionarios Cooperantes

04: Ampliación e ordenación dos medios da Cooperación Galega
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4.1 Potenciación das liñas de financiamento a ONGD e a outros
axentes de cooperación

ACCIÓNS REALIZADAS 2007
Aumento 20% convocatoria ONGD; aumento 39% convocatoria outros
axentes; aumento 23% convocatoria sensibilización; aumento 15%
convocatoria fortalecemento

4.2 Simplificar procedementos burocráticos na xustificación de
proxectos, substituíndoos por seguimento e avaliación no
cumprimento eficiente de obxectivos e impacto no terreo

Anticipo da convocatoria de subvencións para axustarse ao ano natural;a Lei 9/2007
de subvencións incorpora a exención da obriga de presentación de garantías,
anticipación ata o 100% das anualidades e simplificación da xustificacións

4.3 Fomentar a normalización de procedementos e formularios de
solicitudes de subvencións

Todos as actuacións sobre o terreo se tramitan no mesmo formato;
Unificado plena de conceptos financeiros con AECID; elaborado borrador
informe seguimento e final normalizado

4.4 Optimización da instrumentalización dos convenios

Implantado procedemento e formulario como nas convocatorias;
elaborado borrador convocatoria microproxectos

4.5 Modificación do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación

Desbotouse a proposta de modificación da composición do Consello
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento

4.6 Fortalecemento da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia

Realizada. En funcionamento en canto a medios e persoal

4.7 Reformular a convocatoria de axuda humanitaria e de emerxencia

Eliminada no 2006, non pertinente
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05: Implicación e procura de sinerxías cos sectores galegos con experiencia de valor para a cooperación
Iniciativas implicando presenza actores non especificados no plan director:
Sanidade: diálogo para a rede de funcionarios cooperantes e estableceuse contacto co Fondo Global da Sida, Malaria e Tuberculose
Educación: publicado catálogo de recursos educativos e achega da Consellería de Educación para contidos da materia de educación para a cidadanía
e participación en proxecto coa OEI - Organización de Estados Iberoamericanos
ACCIÓNS REALIZADAS 2007
5.1 Desenvolvemento rural

Accións conxuntas con AGADER en Chimborazo (Ecuador)

5.2 Pesca

Partida específica cooperación da Consellería de Pesca; programa Pesca
Centroamérica; acuicultura e investigación en Colombia, Perú e Senegal

5.3 Medio ambiente

Identificación programa integral no vertedoiro de Santiago de los Caballeros
(Rep.Dominicana),xunto a Sogama; proxectos de reciclaxe áridos en Cuba;
colaboración no Encontro de Educación Ambiental dos Países Lusófonos;
identificación programa auga potable en Cabo Delgado (Mozambique)

5.4 Desenvolvemento tecnolóxico

Contacto con Dirección Xeral I+D+i e CIS Madeira para realizar accións
conxuntas

5.5 Economía social

Primeiros contactos co IGAPE no pulo á RSE

5.6 Co- desenvolvemento

Estudo das entidades de atención a inmigrantes para fortalecer accións de
co-desenvolvemento; financiamento de curso de formación a través da
coordinadora de ONGD

5.7 Descentralización política

Informe 2007
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06: Fomento do comercio xusto e do consumo responsable
ACCIÓNS REALIZADAS 2007
6.1 Elaboración dun plan de implantación e comercialización:
comercio xusto

Elaborada diagnose estratéxica e participativa do comercio xusto

6.2 Apoio na difusión da realidade, características e obxectivos
do comercio xusto

Apoio ás campañas de Amarante, Solidariedade Internacional, A Cova da
Terra, Taller de Solidariedade

6.3 Fomentar a relación con empresas da economía social galega

Recollidas no informe de Diagnose sobre o Comercio Xusto en Galicia

6.4 Apoiar o comercio xusto en todos os medios de axuda

Incluídas nas de sensibilización e fortalecemento especificamente

6.5 Fomentar o comercio xusto e o consumo responsable dentro
da Administración pública galega

Compra pública ética

07: Elaborar estratexias para as prioridades da cooperación galega
ACCIÓNS REALIZADAS 2006
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7.1 Dedicar un máximo do 70% dos recursos da cooperación aos
17 países prioritarios

81,4%

7.2 Dedicar entre o 10 e o 20% dos fondos de cooperación a
países considerados máis pobres (PMA)

19,8%

7.3 Buscar unha ponderación na asignación de recursos entre
os países prioritarios

Destináronse fondos a todos os países prioritarios, agás Angola e Namibia

7.4 Elaborar para cada un dos países prioritarios un documento
de estratexia de intervención

Desenvolvéronse plans de actuación por país en Bolivia, Perú, Nicaragua,
Honduras, O Salvador, Guatemala, Mozambique, Mauritania e Territorios
Saharauís

Cooperación Galega

2007 en cifras

Ano 2006/07
Ano 2007/2008
Diferenza

Comparativamente, respecto do curso 2006
as asignacións orzamentarias repartíronse como se
detalla de seguido. Traballamos dende a cifra comprometida pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior
dos 10.197.674,77 de euros, tendo en conta que o
orzamento total para o 2007 foi de 9.372.343 de euros
(co capítulo I, que abrangue persoal funcionario e
eventual, serían 9.855.329 euros). É dicir, faise a análise
dende o orzamento comprometido, 2007/2008, como
se viña facendo anteriormente e para poder establecer
correctamente as comparativas:

CONVOCATORIAS

CONVENIOS

CAP. VI

OUTROS FAGH

TOTAL

4.312.393,88
5.074.719,18
762.325,30

2.271.333,85
4.417.672,80
2.146.338,95

250.000,00
305.283,00
55.283,00

160.000,00
400.000,00
240.000,00

6.993.727,73
10.197.674,98
3.203.947,25

O detalle destas partidas e de todos os proxectos financiados durante o 2007 pódese consultar xa na páxina
web www.cooperaciongalega.org
No esquema de repartimento orzamentario en función
do instrumento empregado, as axudas distribuíronse do
seguinte xeito:

Porcentaxes Instrumentos
ANO 2007
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Obsérvase un incremento dirixido á dotación dos convenios,
debido en gran medida á posta en marcha do PROFOPAC
(Programa de formación da pesca artesanal en Centroamérica), por importe de 842.000 euros. Parte da dotación prevista
nas convocatorias de axuda a proxectos no exterior e a proxectos de sensibilización quedou sen adxudicar. O recurso e
o impulso á cooperación directa, tanto con entidades do sur
coma no liderado de programas que impliquen os axentes
galegos en actuacións de maior impacto, confórmase así
como outra importante liña de traballo.
En relación á distribución de recursos por axente, independentemente do instrumento utilizado, non só nos proxectos
en terreo, senón tamén nos proxectos de sensibilización e
educación para o desenvolvemento, así como de fortalecemento do tecido asociativo do sector, destaca a preponderancia do traballo executado a través das ONGD.

DXCE - DISTRIBUCIÓN POR

AXENTE 2007

%

ONGD
Universidades
Empresas
Sindicatos
Xunta / EE. LL.
Directa
TOTAL

4.273.148,44
1.831.579,62
386.477,71
241.700,00
899.151,00
2.565.618,00
10.197.674,77

42%
18%
4%
2%
9%
25%
100%

Estas cifras mostran unha realidade evidente, na que a
actuación das ONGD como o axente máis especializado
dentro dos recoñecidos pola Lei 3/2003 de cooperación
para o desenvolvemento se conforma coma a de maior
relevancia.Tamén se destaca o labor das universidades
dentro das tarefas de cooperación para o desenvolvemento; así, outro dos retos é aproveitar o potencial que
posúen, motivando unha reflexión para a creación e a
consolidación de espazos de coordinación dentro destas.
Sectorialmente, é salientable o axuste ao previsto, aínda
que algo por riba, en sectores como cobertura de necesi-
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dades básicas, promoción do tecido económico ou no
investimento no ser humano, incluso en sensibilización e
en consolidación de axentes. Os resultados lémbrannos
que hai que tentar destinar maiores recursos a sectores
como goberno ou medio natural.
Asemade, por vez primeira, introducimos o cadro de distribución sectorial coa achega dos outros departamentos da Xunta, concretamente: Consellería de Vivenda e
Solo, Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Traballo e Consellería de Medio Rural, que elevan a cifra do
2007 en máis de medio millón de euros, maiormente
repartidos entre os sectores de cobertura das necesidades sociais básicas (habitabilidade básica, Consellería de
Vivenda), de investimento no ser humano (capacitación,
Consellería de Medio Ambiente e Consellería do Medio
Rural) e de fortalecemento do sector (Consellería de Traballo). A partida destinada a cooperación internacional
da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos dirixe
tamén parte dos seus fondos a actuacións computables
coma AOD, se ben non están aínda diferenciados, polo
que non se recollen neste cadro. Introducimos tamén os
proxectos de xénero, pero de xeito non acumulable, pois
practicamente todos contabilizados dentro de participación social, desenvolvemento institucional e bo goberno,
sector identificado dentro do vixente plan director.

SECTOR
DXCE + OUTROS DEPARTAMENTOS XUNTA
Cobertura das necesidades sociais básicas
Infraestrutura e promoción do tecido económico
Participación soc. desenvolvemento institucional e bo goberno
Investimento no ser humano
Defensa do medio
Axuda humanitaria e de emerxencia
Sensibilización e educación para o desenvolvemento
Consolidación e fortalecemento de axentes
Sectores CAD non adscritos aos anteriores
TOTAL
Non acumulable
Transversal xénero

PD
2006-2009

TOTAL 2007
EUROS

Nº PROXECTOS

%

%

3.414.724,97
2.258.649,77
1.094.106,49
1.584.763,78
402.493,38
475.000
698.385,59
469.690,02
305.283,00
10.703.097,00

27
16
11
10
5
3
34
19
125

31,90
21,10
10,22
14,81
3,76
4,44
6,53
4,39
2,85
100,00

27,00
21,00
16,00
12,00
7,00
8,00
5,00
2,00
2,00
100,00

1.279.868,18

17

11,95%
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Xeograficamente, sobresae o repunte de América Central, logo da aposta do mencionado Programa rexional de
apoio á pesca artesanal en Centroamérica, na súa liña
formativa. No Caribe aumentou a cifra acadada en Cuba,
logo da sinatura do acordo marco entre o presidente da
Xunta e a ministra do MINVEC e destácase tamén a incorporación de Haití como beneficiario das políticas de
axuda, tanto a través das convocatorias coma dos convenios. En América do Sur, Perú consolídase como primeiro
receptor de fondos da cooperación oficial galega.
En África, Senegal e Mozambique confórmanse como os
principais receptores. É salientable a incorporación de
Mauritania a esta listaxe; no caso de Angola, haberá que
manter o esforzo, xa que, por segundo ano consecutivo,
non recibiu fondos a pesar de ser un dos nosos países
prioritarios da África lusófona, ocupando o posto 163 no
IDH. Aínda que a incorporación dun bolseiro da Dirección Xeral de Cooperación Exterior na delegación da
FAO neste país axudará á identificación de sectores e
posibilidades de actuación.
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En canto aos compromisos incluídos no plan director de
dedicar entre o 10% e o 20% para os países menos avanzados (PMA), atopámonos no 19,83%, aumentando fronte á porcentaxe do pasado ano (o 17,87%), chegando
practicamente ao 20% establecido no plan director.
Para o total dos países prioritarios, a porcentaxe fixada é
dun máximo do 70%. O pasado ano, esta porcentaxe foi
superada en 18 puntos porcentuais; este ano atopámonos
no 81,84%; é dicir, supera o límite establecido xa en 11,84
puntos porcentuais, non en 18, como o pasado ano.
En canto aos países preferentes, sitúanse nun 5,22% e
desenvólvense en todos eles proxectos de transferencia
de tecnoloxías e coñecementos.
No tocante ás prioridades transversais, procede facer
referencia expresa á promoción da igualdade entre homes
e mulleres. O I Plan director da cooperación galega 20062009 recoñece a necesidade de traballar a prol da eliminación das diferenzas entre mulleres e homes para conseguir

DXCE - CONTINENTE

un desenvolvemento máis xusto e eficiente. Máis aló do
enfoque transversal, 17 proxectos incidiron de xeito directo
na mellora e empoderamento da muller, 12 deles sobre o
terreo, alcanzando a porcentaxe do 14,20 dos fondos da
DXCE, especialmente en América Central e O Caribe, así
como en Ecuador, Mozambique, Senegal ou Etiopía; e 5 en
sensibilización, cun 11,85% dos orzamentos destinados
para tal fin. O 11,95% do total, se temos en conta os outros
departamentos da Xunta de Galicia.

PAÍS/ZONA

América do Sur
Bolivia
América do Sur
Ecuador
América do Sur
Perú
América do Sur
Uruguai
América do Sur
Arxentina
América do Sur
Colombia
América do Sur
Varios países
América do Sur
Subtotal
América do Norte
México
América Central
Nicaragua
América Central
Honduras
América Central
Guatemala
América Central
O Salvador
América Central
Cuba
América Central
Rep. Dominicana
América Central
Haití
América Central
Varios países
América Central e do Norte
Subtotal
África
Mozambique
África
Cabo verde
África
Mauritania
África
Senegal
África
Guinea-Bisau
África
Terr. Saharauís
África
Marrocos
África
Tanzania
África
Etiopía
África
Subtotal
Asia
A India
Asia
Subtotal
TOTAL

%

TOTAL

4,8
5,9
14,4
2,0
2,4
5,1
1,3
35,73
0,8
6,8
3,7
0,4
6,5
8,3
4,7
2,4
10,0
43,62
5,4
1,8
0,9
5,8
1,4
2,7
0,7
1,0
0,3
19,93
0,7
0,72
100,00

400.864,20
491.953,52
1.208.252,68
167.874,45
200.000,00
425.845,00
105.000,00
2.999.789,85
65.420,00
571.189,72
312.638,08
36.900,00
543.296,23
693.313,89
398.598,37
198.148,25
842.000,00
3.661.504,53
454.499,83
148.415,76
71.534,55
485.715,00
113.854,00
224.997,00
60.000,00
86.282,00
27.980,87
1.673.279,01
60.000,00
60.000,00
8.394.573,39
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02: Plan Director da
Cooperación Galega
Misión: “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

No ano 2006 apróbase o primeiro Plan Director da Cooperación
Galega para o período 2006- 2009 como fonte de novas estratexias para a cooperación galega, e que, servindo como ferramenta
impulsora do sector, inclúe a práctica totalidade das propostas feitas polos actores no mesmo. A idea inherente ao mesmo define a
nosa meta.

e recursos; sumándose aos procesos existentes
para combater a pobreza e as súas causas,
promovendo activamente o dereito ao
desenvolvemento, humano e sostible”

O Plan enmarca as estratexias da cooperación galega que se
asentan nos principios expostos no mesmo, base do noso traballo:
■ O ser humano como centro dos esforzos
■ O desenvolvemento para a realización dos pobos, como un
proceso multidimensional
■ Responsabilidade compartida
■ Busca da conquista efectiva dos dereitos persoais
E asemade nos criterios xerais de desenvolvemento que marcan o carácter das actuacións, como son que a axuda é un compromiso entre doador e receptor, sempre na busca de promover a
apropiación por parte dos beneficiarios, de impulsar a participación social, fomentar a autonomía do receptor, a coherencia das
actuacións públicas cos Obxectivos de Desenvolvemento do mile-

26

Cooperación Galega

2006-2009
nio, a transparencia, eficacia e eficiencia, así como unha resposta ás liñas de acción exterior, galegas e estatais, co fin de integrar aos actores, respectando a súa independencia.

■ Investimento no ser humano
■ Defensa do medio ambiente

■ Axuda humanitaria e de emerxencia

■ Sensibilización social e educación para o desenvolvemento
■ Consolidación e fortalecemento dos Axentes

As prioridades xeográficas marcadas pola DXCE para o Plan
serán as resultantes dunha selección baseada en criterios de
pobreza, presenza e traballo anterior, posibilidades de desenvolvemento efectivo... Son as seguintes:
ÁFRICA: Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Senegal e os Territorios Saharauís
AMÉRICA DO SUR: Bolivia, Ecuador e Perú
CARIBE: Cuba, Haití e República Dominicana
AMÉRICA CENTRAL: Guatemala, Honduras, Nicaragua e
O Salvador

Por outra banda, cómpre sinalar as liñas transversais que son
integradas nos proxectos a desenvolver, independentemente
dos obxectivos xerais que abrangan, como é a Declaración do
Milenio, o dereito ao desenvolvemento, a igualdade entre
homes e mulleres , a defensa da sostibilidade ambiental e o respecto polos Dereitos Humanos.

No ámbito sectorial, amosamos as seguintes categorías, tamén
prioritarias:
■ Cobertura das necesidades sociais básicas
■ Infraestrutura e promoción do tecido económico
■ Participación social, desenvolvemento institucional e
bo goberno

O Plan Director nace así como un intento de sensibilizar e dar a
coñecer a realidade da desigualdade a nivel mundial, implicando a todos os actores e fomentando o traballo conxunto, mellorando a calidade técnica e operativa do sector. Asemade, impulsa a difusión dun consumo xusto e responsable, acorde cos
nosos principios, prioridades e estratexias.

da Cooperación

■ Sectores do CAD non adscritos aos sectores anteriores
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Actuacións 2007
PAÍS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nº PROXECTOS

Arxentina
Bolivia
Cabo Verde
Colombia
Cuba
Ecuador
Etiopía
Guatemala
Guinea Bissau
Haití
Honduras
India
Marrocos
Mauritania
México
Mozambique
Nicaragua
O Salvador
Perú
Rep. Dominicana
Senegal
Tanzania
Territorios Saharauís
Varios Países
Galicia

1
3
1
1
5
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
6
6
10
4
4
1
2
2
53

TOTAL

118

PÁXINA
44
45
33
46
55
97
34
58
35
59
60
73
35
36
62
37
63
67
48
70
39
43
42

Países prioritarios
de acordo co Plan Director
Outros países de actuación
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03: Proxectos e actuacións
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no exterior
África

Cabo Verde

PROXECTO 1: Execución de accións a prol da mellora das condicións do
abastecemento de auga no barrio Ponte d’Auga, Cidade da Praia e
contribuír ao reforzamento das mulleres caboverdianas nas listas para
as eleccións municipais

■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Fogacosol - Fondo Galego

de Cooperación e Solidariedade

■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e

institucións da igualdade das
mulleres (15164), educación e
formación en abastecemento de
auga e saneamento (14081)
■ CONTRAPARTE: Citi-Habitat e
Instituto Caboverdiano para a
Igualdade e Equidade de Xénero
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Cabo Verde
■ REXIÓN: África

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:

1.ª fase: conexión á rede de
abastecemento de auga
Directa: 300 familias (1.650 persoas)
Indirecta: 349 persoas que viven
preto das fontes
Plaidoyer para aumentar a
participación das mulleres
Directa: o ICIEG, a Rede das Mulleres
Parlamentares de Cabo Verde
(RMPCV), así como as ONG
femininas OMCV e Morabi.
Dirixentes nacionais e locais dos
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partidos políticos MPD, PAICV e
UCID. A Asociación Nacional de
Municipios Caboverdianos ANMCV. Mulleres militantes dos
mesmos municipios.
Personalidades femininas locais

Indirecta: 22 municipios de Cabo
Verde. As poboacións locais
■ ORZAMENTO TOTAL: 237.274,73 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
148.415,76 €
■ CARÁCTER: anual

África

Etiopía

PROXECTO 2: Empoderamento das mulleres de Mersa e Serinka
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Implicad@s no

desenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e

institucións da igualdade das
mulleres (15164)
■ CONTRAPARTE: Women Support
Association (WSA)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Mersa e
Serinka, Wollo Norte, Rexión
Ahmara
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■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: a

poboación beneficiaria son 2.500
persoas e en concreto as mulleres
dos kebeles de Mersa e Serinka no
Woreda Habru, zona norte de
Wollo, rexión Ahmará, de Etiopía
■ ORZAMENTO TOTAL: 31.112,71 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
27.980,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

África

Guinea Bissau

PROXECTO 3: Mellorar a infraestrutura agrícola no sector de Cachunga
■

TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos
ONGD
■ AXENTE: Paz y Desarrollo
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
agrario (31120)
■ CONTRAPARTE: Cooperativa
Agropecuaria de Jóvenes Quadros
(COAJOQ)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Rexión
de Cacheu

■

POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 1.620 persoas. Cada asociación conta cunha media de 60 persoas entre mulleres e/ou mozos
Indirecta: toda a poboación de Canchungo, que ascende a 67.000 habitantes
■ ORZAMENTO TOTAL: 153.670,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
113.854,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

África

Marrocos
PROXECTO 4: Equipamento da escola obradoiro
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: CC. OO. - Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: servizos e

instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: Asociación
Biemfaisance I’daousemlal
■ ZONA DE ACTUACIÓN: I`daoussemlal
■ REXIÓN: África

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: as 12.000 persoas que
permanecen no territorio e
distribúense en 88 aldeas
■ ORZAMENTO TOTAL: 75.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
60.000,00 €
■ CARÁCTER: anual
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África

Mauritania

PROXECTO 5: Formación de axentes de xustiza xuvenil e asistencia xurídica
de menores en conflito coa lei, no marco da reforma xudicial de Mauritania
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Fundación Tierra de

Hombres

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

legal e xudicial (15130)

■ CONTRAPARTE: Terre des Homes

Mauritanie

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Nouakchott e

Nouadhibou

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 320
nenas (10%) e
nenos (90 %)
segundo datos
de 2006, entre
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os 8 e os 18 anos, en conflito coa
lei pendentes de medidas
xudiciais e encarcerados
Indirecta: 1.600 persoas (familiares
da poboación beneficiaria directa),
100 actores da xustiza xuvenil, 34
asistentes sociais Escola Nacional
de Saúde Pública, Policía do
Menor, Dirección da Protección
Xudicial do Neno e a Universidade
de Dereito de Nouakchott
■ ORZAMENTO TOTAL: 92.021,77 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
71.534,55 €
■ CARÁCTER: plurianual

África

Mozambique

PROXECTO 6: Centro de formación e promoción do turismo, eco
Chindenguele. Mozambique
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: Rural Consulting, SL
■ CÓDIGO/S CRS: política turística e
xestión administrativa (33210)
■ CONTRAPARTE: ADEL. Agencia de
Desenvolvimento Económico Local
■ ZONA DE ACTUACIÓN: provincia
de Gaza
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 20 mulleres
en formación, 15

artesáns en formación, 15 persoas
locais e 5 membros da Dirección
Provincial de Gaza
Indirecta: Chidenguele ten 48.778
habitantes, dos cales 21.026 son
homes e 27.756 son mulleres
■ ORZAMENTO TOTAL: 91.600 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
76.500,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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PROXECTO 7: Mellora da soberanía alimentaria no distrito de
Montepuez. provincia de Cabo Delgado
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

ONGD
■ AXENTE: Cruz Vermella
■ CÓDIGO/S CRS: axuda alimentaria /
programas de seguridade
alimentaria (52010)
■ CONTRAPARTE: Cruz Vermella
Mozambique
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Provincia de
Cabo Delgado

Directa: 9.665 persoas
Indirecta: toda a poboación dos
postos administrativos de
Mapupulo (39.608) e de Mirate
(31.127)
■ ORZAMENTO TOTAL: 286.903,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
159.999,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 8: Mellora das infraestruturas educativas e sanitarias para
un servizo de calidade
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: COVIDE - Cooperación

Vicenciana para el Desarrollo

■ CÓDIGO/S CRS: educación primaria

(11220)

■ CONTRAPARTE: Congregación da

Misión (Pais Vicentinos) de NacalaPorto
■ ZONA DE ACTUACIÓN: provincia de
Nampula
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■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 600 alumnas e alumnos de
primeira a oitava clase; 100
persoas diarias que acudan a
consulta
Indirecta: familia e veciñanza tanto
do alumnado coma do
profesorado
■ ORZAMENTO TOTAL: 157.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
98.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 9: Apoio á construción e posta en funcionamento do Hospital
Escola de Polana Caniço e a execución do Programa de Atención Integral
a Pacientes coa Sida e do Programa de Formación Persoal Sanitario
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Integral e o Desenvolvemento
Humano (ASIDH)
■ CÓDIGO/S CRS: loita contra ETS
(enfermidades de transmisión
sexual), incluída sida (13040)
■ CONTRAPARTE: Centro de Saúde de
Polana Caniço
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Maputo
■ REXIÓN: África

Directa: 450.000 habitantes da área
de influencia do centro máis as
zonas circunveciñas, alumnado dos
diferentes cursos e as obreiras e
obreiros da empresa de
construción que realizan as obras
do hospital
■ ORZAMENTO TOTAL: 135.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
120.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ AXENTE: Asociación para a Saúde

África

Senegal

PROXECTO 10: Apoio e dinamización do tecido comunitario mediante a
creación de espazos que favorezan o fortalecemento de capacidades nos
líderes e especialmente nas lideresas do barrio de Thongor en Yoff
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ ZONA DE ACTUACIÓN: contorno de

■ CÓDIGO/S CRS: servizos e

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: GYE SEUTY NDIARE
Femmes Transformatrices de
Produits de la Mer (Cooperativa de
Mulleres Saladoras de Peixe)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: barrio de
Thongor en Yoff

Directa: 250 persoas
Indirecta: poboación do barrio de
Thongor
■ ORZAMENTO TOTAL: 39.500,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
37.525,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ AXENTE: Ecodesarrollo Gaia

Dakar
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PROXECTO 11: Cultivo experimental de mexillón en Senegal
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: USC - Universidade de
Santiago
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
pesqueiro (31320)
■ CONTRAPARTE: Senevisa Sociedade
Anónima
■ ENTIDADES AGRUPADAS: SAEV e
Universidade de Santiago de
Compostela
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Dakar (Yené),
Mbour, Joal Fadiou, Djifere
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: a poboación local
seleccionada para a súa formación,
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12 operarias e operarios acuícolas,
1 persoa técnica de laboratorio, 2
persoas do sector de
transformación, 2 comerciais, 2
persoas administrativas
Indirecta: os mercados locais das
áreas de implantación
■ ORZAMENTO TOTAL: 223.951,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
171.751,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

África

Senegal

PROXECTO 12: Proxecto de apoio á xestión e fortalecemento das
capacidades clínicas da Maternidade de Guet Ndar en Saint Louis (Senegal)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Fundación Galicia Innova
■ CÓDIGO/S CRS: política sanitaria e

xestión administrativa (12110)

■ CONTRAPARTE: Enda Graf Shanel
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Saint Louis
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: todas as novas nais, na área
de influencia da maternidade e os
nenos/as nados, xa que se
mellorará a atención sanitaria
dirixida a eles, tanto no referente
á atención persoal como á
medicación e recuperación
Indirecta: verase indirectamente
beneficiada toda a poboación, xa

que a través da organización
da área de información e
educación en planificación
familiar transmitiranse boas
prácticas de saúde que loiten
contra a transmisión de
enfermidades de nai a filla
ou fillo e entre proxenitoras,
reducindo así a incidencia de
enfermidades de transmisión
sexual, como a VIH
no total da poboación
■ ORZAMENTO TOTAL: 56.439,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
56.439,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 13: Proxecto para a protección da infancia e a loita contra
a violencia e a explotación infantil en Casamance (Senegal)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Fundación Unicef - Comité

Español

■ CÓDIGO/S CRS: construción da paz

e prevención e solución de
conflitos (15220)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Casamance
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 600 xefas e xefes relixiosos
locais e líderes relixiosos; 600
profesoras e profesores

pertencentes a 100 escolas da
rexión; 10.000 persoas das
comunidades de Ziguinchor e Colda
Indirecta: poboación receptora de
calquera das campañas realizadas
polo programa. Familias das 100
escolas da rexión
■ ORZAMENTO TOTAL: 389.408,43 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
220.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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África

Tanzania

PROXECTO 14: Asistencia Técnica Formativa e Investigación nas Zonas
de Actuación do Programa Hidrosanitario do Distrito de Same (Tanzania)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

outros axentes
■ AXENTE: Universidade da Coruña
■ CÓDIGO/S CRS: educación e
formación en abastecemento de
auga e saneamento (14081)
■ CONTRAPARTE: ISF Tanzania e Same
District Council, Kilimanjaro Region
■ ZONA DE ACTUACIÓN: distrito de
Same, Kilimanjaro Region

Directa: 12.536 persoas
Indirecta: 73. 791 pertencentes a 14
vilas do distrito de Same
■ ORZAMENTO TOTAL: 123.500,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
86.282,00 €
■ CARÁCTER: anual

África

Territorios Saharauís

PROXECTO 15: Fortalecemento técnico e formativo da unidade de hidroxeoloxía do Departamento de
Hidráulica da RASD. Asistencia técnica para a protección dos recursos. Territorios Saharauís.
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: Universidade da Coruña
■ CÓDIGO/S CRS: política recursos
hídricos e xestión administrativa
(14010)
■ CONTRAPARTE: Departamento de
Hidráulica da RASD
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Tindouf
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
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Directa: 100 persoas do Departamento
de Hidráulica da RASD, en particular os
membros da Unidade de Hidroxeoloxía
Indirecta: o conxunto da poboación
refuxiada saharauí (158.000 persoas,
aproximadamente)
■ ORZAMENTO TOTAL: 61.897,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
43.297,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 16: Proxecto de implantación e capacitación en enerxías
renovables na área da saúde nun campamento de poboación refuxiada
saharauí. Territorios Saharauís
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes

■ AXENTE: CIG-Confederación

Intersindical Galega

■ CÓDIGO/S CRS: produción

enerxética-fontes renovables
(23030)
■ CONTRAPARTE: UGTSARIO - Unión
Xeral de Traballadores de Saguia el
Hamra e Río de Oro
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Smara

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 90 persoas/día
(usuarias da atención sanitaria)
e 10 persoas máis en canto á
capacitación técnica
Indirecta: 42.000 habitantes do
campamento
■ ORZAMENTO TOTAL: 199.500,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
181.700,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

TOTAL ACTUACIÓNS EN ÁFRICA: 16
Por instrumento:
CONVOCATORIA DE ONGD: 5 proxectos
(1 Guinea Bissau; 1 Etiopía; 1 Mauritania
e 2 Mozambique).
CONVOCATORIA DOUTROS AXENTES: 5 proxectos
(1 Mozambique; 1 Senegal; 1 Tanzania
e 2 Territorios Saharauís).
CONVENIOS: 6 proxectos
(1 Cabo Verde; 1 Marrocos;
1 Mozambique e 3 Senegal).
Por país:
Cabo Verde: 1, Etiopía: 1, Guinea-Bissau: 1, Marrocos: 1,
Mauritania: 1, Mozambique: 4, Senegal: 4, Tanzania: 1,
Territorios Saharauís: 2.

Informe 2007

41

Arxentina

América do Sur
PROXECTO 1: Creación e posta en funcionamento do Instituto para
o Desenvolvemento e a Innovación Educativa en Arxentina
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Organización de Estados

Iberoamericanos (OEI)

■ CÓDIGO/S CRS: política educativa e

xestión administrativa (11110)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Bos Aires

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: equipos

técnicos e directivos do Ministerio
de Educación, Ciencia e Tecnoloxía
de Arxentina e os gobernos
provinciais e locais en materia
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educativa, así como os membros
do corpo docente. Outras
institucións especializadas en
educación que participen nas
actividades deseñadas polo
IDIE-OEI, persoal investigador,
alumnado e sociedade en xeral
■ ORZAMENTO TOTAL: 260.800,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
200.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

América do Sur

Bolivia

PROXECTO 2. Apoio ao desenvolvemento económico produtivo sostible
da primeira sección do municipio de Sorata, a través do fortalecemento
de capacidades
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD
■ AXENTE: Solidaridade Internacional
Galicia
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
agrario (31120)
■ CONTRAPARTE: Centro de
Capacitación e Servizo para a
Integración da Muller
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Municipio de
Sorata. Provincia de Larecaja
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: as

organizacións comunitarias,
tanto as entidades sindicais
(sindicatos agrarios, subcentrais
agrarias e central agraria) coma
os comités de regadíos
e asociacións de produtoras
e produtores en formación.
As autoridades municipais
■ ORZAMENTO TOTAL: 283.460,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
215.214,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 3. Centro de Educación Integral Santa Lucía de Yocalla (Potosí)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Paz y Desarrollo

■ CÓDIGO/S CRS: educación primaria

(11220)

■ CONTRAPARTE: Centro de Iniciativas

para el Desarrollo (CID)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Potosí
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 365 nenas e nenos de entre
6 e 12 anos e mozas e mozos entre

13 e 17 anos de educación
secundaria
Indirecta: o resto dos habitantes
do municipio de Yocalla,
7.640 habitantes e o
Departamento de Potosí,
650.817 habitantes
■ ORZAMENTO TOTAL: 152.840,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
55.650,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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PROXECTO 4. Construción de dous bloques (artesanal e social) no
Centro Integral para o Desenvolvemento da Muller, en Toro Toro
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Goberno Municipal de

Toro Toro

■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e

institucións da igualdade das
mulleres (15164)
■ CONTRAPARTE: Asociación de
Mujeres Artesanas Rosas T’ika
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Toro Toro,
Potosí
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
directa: mulleres de
etnia quechua e

Colombia

campesiñas que están baixo o
limiar da pobreza, dos municipios
rurais do extremo norte de Potosí
Indirecta: todo o núcleo familiar
das mulleres beneficiarias
directas. Tamén terá un impacto
positivo sobre a mesma rede
social e as organizacións públicas
e privadas da zona
■ ORZAMENTO: 144.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
130.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

América do Sur

PROXECTO 5. Cooperación internacional para a transferencia tecnolóxica no cultivo de mero guasa
(Epinephelus itajara) e moluscos bivalvos (Argopecten nucleus, Nodipecten nodosus e Crassostrea
rhizophorae) como estratexia prospectiva para a seguridade alimentaria, incremento da calidade de vida das
pescadoras e pescadores artesanais e conservación dos recursos pesqueiros da área de influencia do Parque
Nacional Corales do Rosario e San Bernardo
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidade de Santiago

de Compostela (Instituto de
Acuicultura)
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
pesqueiro (31320)
■ CONTRAPARTE: Fundación Mario
Santo Domingo
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Illas do Rosario
e San Bernardo
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■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: as

comunidades universitarias da
Fundación Marina - Ceiner,
Universidade Jorge Tadeo Lozano,
Universidade de Magdalena,
Instituto Colombiano de
Desenvolvemento Rural INCODER, Unidade Administrativa
Especial do Sistema de Parques
Nacionais Naturais, Universidade

de Córdoba, Conservación
Internacional Colombia,
Corporación Autónoma Rexional
do Valles do Sinú
e de San Jorge - CVS, Fundación
Universidade do Norte
■ ORZAMENTO TOTAL: 668.060,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
425.845,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

Ecuador

América do Sur
PROXECT 6. Implementación dun centro de servizos produtivos na zona
norte da provincia de Manabí (Cantón Chone, Parroquia Ricaurte, Sitio
Chagualú)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Agencia de Desarrollo

Provincial de Manabí - ADPM

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

agrario (31120)

■ CONTRAPARTE: Agencia de

Desarrollo Provincial de Manabí

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Manabí

(Cantón Chone)

■

POBOACIÓN BENEFICIARIA: as familias
de 2 cantóns da provincia de
Manabí: Flavio Alfaro, Chone
e de 2 parroquias de Convento
e San Isidro
■ ORZAMENTO TOTAL: 184.624,64 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
120.750,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 7. Dereito ao desenvolvemento humano e de potencialidades
de nenas, nenos e adolescentes en situación de exclusión e risco, fillas
e fillos de nais ou pais privados da súa liberdade
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: USC - Universidade
de Santiago
■ CÓDIGO/S CRS: servizos e
instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: Fundación
Somos Familia

■ ZONA DE ACTUACIÓN:

Cuenca - Azuay

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
■ ORZAMENTO TOTAL: 247.597,00 €

110 persoas

■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:

121.447,00 €

■ CARÁCTER: anual
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PROXECTO 8. Mellora ao desenvolvemento produtivo e comercial de
produtoras e produtores cacaoteiros de 6 comunidades labregas da
parroquia Junín
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Amarante - Asociación

Amarante para o
Ecodesenvolvemento
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
agrario (31120)
■ CONTRAPARTE: Fundación Maquita
Cushunchic Comercializando como
Hermanos (MCCH)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Provincia
Manabí. Cantón Junín

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 128 pequenas e pequenos
produtores de cacao e produtos
asociados (58 mulleres e 70 homes)
Indirecta: corresponden a 640
persoas que forman parte dos
fogares de cada pequena
produtora ou produtor
■ ORZAMENTO TOTAL: 132.404,37 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
92.756,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

América do Sur

Perú

PROXECTO 9. Apoio á investigación ecolóxica das especies de vibrio na
costa do Perú e as súas implicacións epidemiolóxicas
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: USC - Universidade

de Santiago

■ CÓDIGO/S CRS: servizos e

instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: Instituto Nacional
da Saúde do Perú
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Costa do Perú
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: os equipos
de investigación participantes
no proxecto
■ ORZAMENTO TOTAL: 253.445,00 €
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■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:

253.445,00 €

■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 10. Fortalecemento do labor educativo das Servas de San Xosé
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD
■ AXENTE: Fundación Taller de
Solidaridad
■ CÓDIGO/S CRS: educación primaria
(11220)
■ CONTRAPARTE: Siervas de San José
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Chiriaco
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 456 nenas e nenos
indíxenas aguarunas - huambisas
que asisten á clase e viven na
misión; 12 mozas e mozos con
bolsas para estudos superiores

Perú / Ecuador

en Pucará, Chiriaco, Checacupe
e Lima; 18 mulleres mozas
con bolsas para estudos
secundarios en Lima
Indirecta: 150 persoas, familias das
mozas e mozos con bolsa;
101 comunidades indíxenas das
etnias Huambisa e Aguaruna
(45.000 persoas)
■ ORZAMENTO TOTAL: 132.710,48 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
118.330,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

América do Sur
PROXECTO 11. Fortalecemento dos procesos para o desenvolvemento
humano integral e autoxestionario en comunidades de pobreza da
fronteira Ecuador-Perú
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

ONGD
■ AXENTE: Axuda en Acción
(Fundación) - Delegación Galicia
■ CÓDIGO/S CRS: fortalecemento
sociedade civil (15150)
■ CONTRAPARTE: Fundación Ecolóxica
Rikcharina
■ ZONA DE ACTUACIÓN: fronteira norte,
Perú - Ecuador

Directa: 11.500 persoas agrupadas
en 2.300 familias que viven na
fronteira ecuatoriana-peruana
Indirecta: 118.126 persoas
■ ORZAMENTO TOTAL: 637.243,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
314.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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Perú
PROXECTO 12. Mellora dos servizos básicos das comunidades
altoandinas de Huancavelica
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Seminario Galego de

Educación para a Paz

■ CÓDIGO/S CRS: fortalecemento

sociedade civil (15150)

■ CONTRAPARTE: Instituto para o

Desenvolvemento Social Andino
e Amazónico
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Huancavelica

PROXECTO 13. Promoción do consumo de produtos pesqueiros en
zonas alto andinas do perú para contrarrestar a desnutrición
crónica infantil. Perú
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: ANFACO - CECOPESCA
(Asociación Nacional de
Fabricantes de Conservas,
Pescados y Mariscos)
■ CÓDIGO/S CRS: nutrición básica
(12240)
■ CONTRAPARTE: Instituto Tecnolóxico
Pesqueiro do Perú
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Huancavelica
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 2.220 (2.000 nenas e nenos
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menores de 5 anos e 200 nais
xestantes-lactantes)
Indirecta: 87.951 persoas,
habitantes de cada localidade
ou centro poboado e arredores,
que se beneficiarán coa oferta
de produtos pesqueiros de
moi boa calidade e a prezos
alcanzables
■ ORZAMENTO TOTAL: 119.755,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
102.181,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 15.068 persoas das
comunidades alto andinas
Indirecta: 35.000 persoas de todas
as xurisdicións
■ ORZAMENTO TOTAL: 159.015,33 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
107.471,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

América do Sur
PROXECTO 14. Promover a mellora da saúde e as condicións de vida da
poboación da microconca Yatún Baixo o enfoque de municipalidades e
escolas saudables dos centros poboadores. IV fase
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

ONGD
■ AXENTE: Amigos ESCAES-Perú
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento e
xestión urbanos (43030)
■ CONTRAPARTE: ESCAES-Escola
Campesiña de Educación e Saúde
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Microconca do
Yatún, Cutervo

Directa: 1.520 persoas integrantes
de 360 familias
Indirecta: 5.040 persoas integrantes
de 720 familias
■ ORZAMENTO TOTAL: 226.815,50 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
154.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 15. Axuda de emerxencia ás persoas damnificadas polo
terremoto de Perú (2007)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Cruz Vermella

■ CÓDIGO/S CRS: axuda e servizos

materiais de emerxencia (72010)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Ica, Lima,

Huancavelica, Ayacucho e Junín

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: a poboación que quedou

sen fogar como consecuencia da
derruba das súas vivendas (1.600
familias en San José dos Molinos e
14.000 familias en Parcona)
■ ORZAMENTO TOTAL: 82.745,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
75.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 16. Proxecto de desenvolvemento rural na conca do Chipillico
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Fondo de Desenvolvemento

Rural na Conca do Chipillico

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

concas fluviais (14040),
gandería (31163)
■ CONTRAPARTE: Fondo de
Cooperación Hispano Peruano

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Piura,

Subconca de Chipillico
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
Directa: 400 estudantes, 25.000
produtoras e produtores das
200.000 familias que viven en
Piura da produción caprina
como actividade exclusiva

e 160 promotoras
e promotores formados
■ ORZAMENTO TOTAL: 159.287,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
129.787,00 €
■ CARÁCTER: anual
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PROXECTO 17. Impulso á formación en xénero dos actores involucrados
nos proxectos de muller das SSJ en Perú e fortalecemento da
capacidade educativa da comunidade Huambisa en Chiriaco
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Congregación Siervas de

San José

■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e

institucións da igualdade das
mulleres (15164)
■ CONTRAPARTE: Congregación
Siervas de San José - Perú
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Chiriaco
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
Directa: 45.000 persoas (as familias
dos estudantes capacitados e 101
comunidades indíxenas das etnias
aguaruna e huambisa)

Indirecta: todo o alumnado
e as súas familias dos colexios
que dirixen a SSJ en Breña,
Pucará e Urcos e as mulleres
e mocidade e a súas familias
dos talleres de promoción da
muller de Urcos, Checacupe,
Breña, Pucará e do Barrio Kami
■ ORZAMENTO TOTAL: 110.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
99.298,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 18. Mellora da capacidade produtiva dos talleres de mozos
autoxestionados da asociación talleres de Nazaret
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Fundación Taller de

Solidaridad

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

pemes (32130), téxtil, coiro e
substitutos (32163)
■ CONTRAPARTE: Siervas de San José Perú
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Nazaret de
Urcos, Cusco
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
Directa: 40 mozas e mozos que
traballaban na rede de talleres da
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asociación “Talleres de Nazaret”. Na
súa maioría son rapazas, algunhas
delas nais solteiras
Indirecta: 250 persoas,
correspondentes ás familias das
mozas e mozos que traballan na
rede de talleres
■ ORZAMENTO TOTAL: 16.558,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
11.740,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

Bolivia, Arxentina e Brasil

América do Sur

PROXECTO 19. Conservación do chan e augas no Altiplano Boliviano e a
conca do Río da Prata (Bolivia, Brasil e Arxentina)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: Universidade da Coruña
■ CÓDIGO/S CRS: formación
profesional (11330), educación
universitaria (11420), terras
cultivables (31130), investigación
agraria (31182), investigación
medioambiental (41082)
■ CONTRAPARTE: Universidade Maior
de San Simón, Universidade
Nacional de Entre Ríos (Arxentina),

América do Sur

Universidade Estadual Paulista,
Universidade Federal da Bahía
(Brasil)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Cochabamba
(Bolivia), Chaco (Arxentina) e San
Paulo (Brasil)
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: máis de 40
persoas investigadoras e sobre 60
alumnas e alumnos de posgrao
■ ORZAMENTO TOTAL: 142.000,00 €
■ AXUDA: 105.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

América do Sur
PROXECTO 20. Rede Latinoamericana de Capacitación Láctea
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidade de Santiago

de Compostela - Aula de Produtos
Lácteos
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
industrial (32120)
■ CONTRAPARTE: Federación
Panamericana de Leite
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 675 participantes de accións
de capacitación (en liña, presenciais
ou mixtas). 150 formadoras e

formadores da rede específica
láctea. 8.000 usuarias e usuarios de
servizos e de información da rede
Indirecta: produtoras e produtores
leiteiros, estudantes, operarias e
operarios das industrias lácteas,
provedoras e provedores,
dirixentes de organizacións lácteas
■ ORZAMENTO TOTAL: 233.862,42 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
167.874,45 €
■ CARÁCTER: plurianual

Informe 2007

51

América do Sur
TOTAL ACTUACIÓNS EN AMÉRICA DO SUR: 20
Por instrumento:
CONVOCATORIA DE ONGD: 8 proxectos
(2 Bolivia; 1 Ecuador e 5 Perú).
CONVOCATORIA OUTROS AXENTES: 3 proxectos
(1 Bolivia, 1 Ecuador e 1 Perú)
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CONVENIOS: 9 proxectos
(1 Arxentina; 1 Bolivia; 1 Colombia; 1 Ecuador,
4 Perú, 1 Varios).
Por país:
Arxentina: 1, Bolivia: 3, Colombia: 1, Ecuador: 4,
Perú: 10, Varios: 1.

Cuba

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 1. Asistencia técnica para a implantación de tres sistemas de
análise de perigos e puntos críticos nos seguintes hospitais cubanos:
Hospital Hermanos Ameijeiras da Habana, Hospital General Universitario
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: Fundación Galicia Innova
■ CÓDIGO/S CRS: política sanitaria e
xestión administrativa (12110)
■ CONTRAPARTE: bureau regulador
para a protección da saúde
(Ministerio de Saúde Pública)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Habana,
Holguín, Pinar del Río
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: os membros e usuarias e
usuarios dos seguintes hospitais
cubanos:
- Hospital Irmáns Ameijeiras
da Habana.

- Hospital Xeral Universitario
Vladimir Ilich Lenin en Holguín
- Hospital Universitario Abel Santamaría
Cuadrado de Pinar del Río
- Persoas seleccionadas polo Bureau
regulador da Saúde do Ministerio de
Saúde de Cuba (MINSAP), para os
centros piloto de implantación de
sistemas de seguridade alimentaria
■ ORZAMENTO TOTAL: 59.470,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
35.564,00 €
■ CARÁCTER: anual
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PROXECTO 2: Estudo de viabilidade para a construción dunha planta de
residuos da construción e demolición na Habana. Cuba
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes
■ AXENTE: Fundación Galicia Innova
■ CÓDIGO/S CRS: política
medioambiental e xestión
administrativa (41010)
■ CONTRAPARTE: Oficina Nacional de
Normalización (ONN)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: A Habana
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
a poboación beneficiaria directa
do presente proxecto son todos os
membros integrantes do
Ministerio da Construción da
República de Cuba (MICONS),

dado que estudará a viabilidade
para a obtención de áridos,
recurso escaso en Cuba,
o que favorecerá o
desenvolvemento
do sector. Producirase unha
importante transferencia de
coñecementos ao persoal desta
organización, que xestiona todas
as políticas e estratexias sectoriais
da construción do país
■ ORZAMENTO TOTAL: 51.350,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
35.014,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 3: Mellora das condicións de habilitabilidade a vivendas no
centro histórico de Santiago de Cuba
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

de Cooperación e Solidariedade
■ CÓDIGO/S CRS: política de vivenda
e xestión administrativa (16030)
■ CONTRAPARTE: Oficina do
Conservador da Cidade,
Administración Provincial
do Poder Popular
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Santiago
de Cuba

Directa: 312 persoas (das que o 51%
son mulleres, un 14% maiores e un
4% nenas e nenos)
Indirecta: toda a poboación do
Distrito 26 de xullo
(50.000-60.000 persoas)
■ ORZAMENTO TOTAL: 302.735,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
272.735,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ AXENTE: Fogacosol - Fondo Galego

54

Cooperación Galega

PROXECTO 4: Participación comunitaria para a mellora de
infraestruturas e protección do medioambiente na comunidade Antonio
Maceo de Santiago de Cuba
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: CUBASOLAR (Sociedade

Cubana para a Promoción das
Fontes Renovables de Enerxía e
Respecto Medioambiental)
■ CÓDIGO/S CRS: investigación
medioambiental (41082), axuda
multisectorial para servizos sociais
básicos (16050)
■ CONTRAPARTE: Sociedade Cubana
para a Promoción das Fontes
Renovables de Enerxía
(CUBASOLAR)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Santiago

de Cuba

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 8.715 habitantes da
comunidade “Antonio Maceo”
Indirecta: 530.000 habitantes da
cidade de Santiago de Cuba
■ ORZAMENTO TOTAL: 216.655,14 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
200.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 5: Realización de cursos de formación sobre cooperación ao
desenvolvemento en Cuba
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidades galegas (3)
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización

sobre os problemas relacionados
co desenvolvemento (99820)
■ CONTRAPARTE: universidades de
Oriente e A Habana
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Oriente e A
Habana
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: estudantes,
profesorado e persoal investigador

das universidades de Oriente e da
Habana, así como tamén
profesionais e axentes técnicos
■ ORZAMENTO TOTAL: 165.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
150.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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Guatemala

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 6: Proxecto Educativo-Laboral Puente de Belice
na cidade de Guatemala
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: 250

de Información
e Acción Social (CIAS)
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización
sobre os problemas relacionados
co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: cidade de
Guatemala

alumnas e alumnos inscritos no
programa educativo de IGER e 300
alumnas e alumnos que realizaron
talleres de medre persoal
■ ORZAMENTO TOTAL: 63.800,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
36.900,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ AXENTE: Asociación Centro
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Haití

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 7: Fortalecemento das capacidades produtivas, comerciais e
organizativas das cooperativas membros da rede de cooperativas de
café da rexión norte (Recocarno)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Vetermon - Veterinarios

sen Fronteiras

■ CÓDIGO/S CRS: fortalecemento

sociedade civil (15150)

■ CONTRAPARTE: Rede de

Cooperativas de Café da Rexión
Norte - Recocarno

■ ZONA DE ACTUACIÓN: norte

e nordeste de Haití

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 5.940 (2.419 mulleres)
pequenas produtoras e produtores
de café membros das 8
cooperativas que forman
RECOCARNO
Indirecta: 29.700 persoas, familiares
da poboación beneficiaria directa
■ ORZAMENTO TOTAL: 211.712,21 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
150.445,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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Honduras

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 8: Empoderamento da muller traballadora no sector
informal de cinco municipios do norte de Honduras para a realización
dos seus dereitos fundamentais. Honduras
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes

■ AXENTE: Universidade de Vigo

■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e

institucións da igualdade das
mulleres (15164)
■ CONTRAPARTE: Hermanas de la
Misericordia en Honduras,
Sociedad Religiosa
■ ZONA DE ACTUACIÓN: San Pedro Sula,
El Progreso, Villanueva, Choloma e
Potrerillos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: mínimo de 30 mulleres en
proceso de formación e
capacitación que remate coa
identificación das demandas,
recursos e estratexias para
defender os seus dereitos
■ ORZAMENTO TOTAL: 47.272,71 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
30.093,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 9: Impulsar unha cultura de equidade da saúde sexual e
reprodutiva en adolescentes, mulleres e homes en tres municipios do
departamento de Colón. Honduras
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Médicos do Mundo Galicia
■ CÓDIGO/S CRS: educación sanitaria

(12261)

■ CONTRAPARTE: Secretaría de Salud

y Asociación Hondureña Mujer
y Familia
■ ZONA DE ACTUACIÓN: municipios
de Trujillo, Tocoa e Sabá do
departamento de Colón
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■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: persoal operativo do
primeiro nivel de atención (12
persoas)
Indirecta: 10.826 mozas e mozos de
entre 13 e 19 anos escolarizados
en secundaria
■ ORZAMENTO TOTAL: 210.925,94 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
156.677,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 10: Mellora da saúde da poboación a través da construción e
rehabilitación do sistema de auga potable e saneamento en
comunidades dos municipios de Balfate e Santa Fé
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Solidaridade Internacional

Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: abastecemento de

auga potable e saneamento
básico-sistemas menores (14030)
■ CONTRAPARTE: municipalidade de
Balfate (Departamento de Colón)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Departamento
de Colón

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 402 familias con 1.834
persoas (930 mulleres e 904
homes)
Indirecta: 14.141 persoas (6.860
mulleres e 7.281 homes)
■ ORZAMENTO TOTAL: 221.807,48 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
125.867,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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México

América do Norte,
Central e Caribe

PROXECTO 11: Intervención e promoción da violencia de xénero
en Ciudad Juárez
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Casa Amiga

■ CÓDIGO/S CRS: dereitos humanos

(15162)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Ciudad Juárez
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: mulleres

e nenas das zonas marxinais da
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cidade que acoden a recibir os
nosos servizos de atención
psicolóxica, legal ou preventiva
■ ORZAMENTO TOTAL: 65.420,00 €¤
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
65.420,00 €¤
■ CARÁCTER: anual

Nicaragua

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 12: Apoio a produtoras e produtores para a realización de boas
prácticas agrosilvopastorais e redución de áreas degradadas en catro
comunidades da parte alta de subconca do Río Viejo (Jinotega). Nicaragua
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Enxeñería sen Fronteiras-

Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: protección recursos

hídricos (14015)

■ CONTRAPARTE: Asociación de

Educación e Comunicación La
Cuculmeca
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Departamento
de Jinotega, Municipios de La
Concordia, Yalí e San Rafael

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 60 familias das
comunidades de La Colmena,
Boniche, La Brellera e San Ramón,
unhas 420 persoas
Indirecta: habitantes da parte alta
da subconca do Río Viejo. O
proxecto beneficiará neste sentido
unhas 5.500 persoas
■ ORZAMENTO TOTAL: 110.748,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
96.342,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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PROXECTO 13: Fortalecemento de grupos locais para o
aproveitamento sostible do recurso pesqueiro e a valoración e
restauración dos recursos naturais da Illa de Ometepe
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: INPESCA - Instituto

Nicaragüense da Pesca e
Acuicultura
■ CÓDIGO/S CRS: política pesqueira e
xestión administrativa (31310)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Ometepe
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:
150 pescadoras e pescadores de toda

a illa, comerciantes, estudantes e
docentes, municipalidades de
Moyogalpa e Altagracia e a
poboación da illa e turistas
■ ORZAMENTO TOTAL: 36.180,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
36.180,00 €
■ CARÁCTER: anual

PROXECTO 14: Fortalecemento institucional en ordenación do territorio
no norte de Nicaragua
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes

■ AXENTE: USC - Universidade de

Santiago

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento e

xestión urbanos (43030)

■ CONTRAPARTE: Centro de

Información Xeográfica de
Matagalpa (CIGMAT)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Matagalpa
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 400 profesionais do
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ordenamento territorial do norte
de Nicaragua.
Indirecta: 26.000 persoas, sociedade
rural e urbana das zonas máis
próximas a Matagalpa
■ ORZAMENTO TOTAL: 119.975,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
102.979,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 15: Mellora da saúde sexual e reprodutiva, o liderado
comunitario e a participación das mulleres en Matagalpa
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

ONGD
■ AXENTE: Farmaceuticos Mundi
■ CÓDIGO/S CRS: organizacións e
institucións da igualdade das
mulleres (15164)
■ CONTRAPARTE: Colectivo de Mulleres
de Matagalpa
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Departamento
de Matagalpa. Municipalidades de
Matagalpa, Matiguás e San Dionisio

Directa: 2.025 persoas, un 70% delas
mulleres, dos municipios de
Matagalpa, Matiguás e San Dionisio
Indirecta: 4.000 mulleres atendidas
na consulta do CMM para garantir
a diagnose precoz e o tratamento
do primeiro nivel de atención
■ ORZAMENTO TOTAL: 343.071,38 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
138.665,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 16: Melloramento da capacidade de pescadoras e
pescadores artesanais para a produción e comercialización de produtos
mariños costeiros na península de Cosigüina. Nicaragua
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Amigos da Terra Galicia-

Xuventude

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

pesqueiro (31320)

■ CONTRAPARTE: Fundación

Luchadores Integrados al
Desarrollo de la Región (LIDER)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: península
Cosigüina, Golfo de Fonseca
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 350 persoas das que o 40%
son mulleres. Entre a poboación

beneficiaria directa atópanse 104
pescadoras e pescadores
artesanais das cooperativas de
Potosí, La Salvia, El Rosario e
Mechapa. Deste grupo, 17 son
mulleres (16%)
Indirecta: 620 persoas
■ ORZAMENTO TOTAL: 142.560,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
98.650,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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PROXECTO 17: Servizos educativos en rede
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD
■ AXENTE: Entreculturas Fe y Alegría
(Fundación)
■ CÓDIGO/S CRS: servizos e
instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: Instituto de Acción
Social Juan XXIII - UCA
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Departamento
de Chontales, Carazo, Granada,
Masaya e Managua
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 6.731 nenas e nenos de
primaria formal de 54 escolas
pertencentes aos 11 centros
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da rede. 247 docentes das escolas
pertencentes aos 11 centros
educativos da rede. 216 nais
e pais de escolares. 22
coordinadoras e coordinadores
e representantes de 11 centros
educativos
Indirecta: 33.655 habitantes das 54
comunidades de intervención do
proxecto. 4.343 familias de
escolares de 54 escolas que
pertenzan á rede
■ ORZAMENTO TOTAL: 120.468,34 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
98.372,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

O Salvador

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 18: Conservación de recursos mariños costeiros e de
desenvolvemento do sector pesqueiro artesanal a través de accións do
plan de manexo e aumento das capacidades locais de pescadores
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos
ONGD
■ AXENTE: Amigos da Terra GaliciaXuventude
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
pesqueiro (31320)
■ CONTRAPARTE: Asociación
Coordinación de Comunidades
para o Desenvolvemento do
Cacahuatique CODECA
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Golfo
de Fonseca

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 855 persoas, 264 mulleres
(31%) e 591 homes
Indirecta: 17.025 persoas, 8.683
mulleres (51%) e 8.342 homes
■ ORZAMENTO TOTAL: 180.553,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
149.518,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 19: Construción do centro de formación e capacitación
laboral para Jóvenes La Merced
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Dpto. de San

Salvador

■ AXENTE: FERE - CECA - Federación

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Española de Religiosos de la
Enseñanza Titulares de Centros
Católicos
■ CÓDIGO/S CRS: formación
profesional (11330)
■ CONTRAPARTE: Hermanas
Mercedarias do Santísimo
Sacramento

Directa: 533 persoas que asistirán
aos programas de formación
Indirecta: o total da poboación do
municipio de San Martín, 112.276
persoas
■ ORZAMENTO TOTAL: 96.360,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
65.260,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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PROXECTO 20: Estudo de viabilidade para a construción dunha planta
de residuos de construción e demolición na área metropolitana de
San Salvador. O Salvador
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

outros axentes

■ AXENTE: SERVIGUIDE, SL
■ CÓDIGO/S CRS: política

medioambiental e xestión
administrativa (41010)
■ CONTRAPARTE: AENOR O Salvador
■ ZONA DE ACTUACIÓN: San Salvador
(área metropolitana)
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: todos os membros
integrantes do Ministerio de Medio
Ambiente e Recursos Naturais da
República do Salvador (MARN)
Indirecta: O sector da construción e,
por extensión, a poboación
salvadoreña
■ ORZAMENTO TOTAL: 52.750,00 €

■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
■

23.258,00 €
CARÁCTER: anual

PROXECTO 21: Mellorar a calidade educativa das comunidades rurais
dos departamentos de San Salvador e La Libertad. O Salvador
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD
■ AXENTE: Educación sin Fronteras
(ESF-ESPAÑA)
■ CÓDIGO/S CRS: servizos e
instalacións educativas e
formación (11120)
■ CONTRAPARTE: UCRE, oficina
rexional de CRIPDES
■ ZONA DE ACTUACIÓN: departamentos
de San Salvador e La Libertad
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 60 mestras e mestres rurais
(45 mulleres e 15 homes); 40 nais e
pais (25 mulleres e 15 homes) e
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2.503 nenas e nenos que
compoñen a poboación
estudantil dos 14 centros
escolares e 6 centros de
benestar infantil
Indirecta: 8.971 persoas (4.665
mulleres e 4.306 homes), das 15
comunidades rurais dos
municipios de Aguilares e El
Paisnal (San Salvador) e San Pablo
Tacachico (La Libertad)
■ ORZAMENTO TOTAL: 123.555,57 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
97.149,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 22: Plan de promoción do tecido asociativo de 4 iniciativas de
economía solidaria en materia pesqueira con énfase no establecemento
dun plan de extracción sostible e promoción do medio
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

ONGD

■ AXENTE: Asemblea de Cooperación

pola Paz

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

pesqueiro (31320)

■ CONTRAPARTE: Asociación

Fundación para a Cooperación e o
Desenvolvemento Comunal do
Salvador
■ ZONA DE ACTUACIÓN: municipio de
Tecoluca, Dpto. de San Vicente
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: 490 persoas das socias e
socios pertencentes a 4 iniciativas

rurais de economía solidaria
dedicadas á pesca artesanal e 530
alumnas e alumnos de 5 centros
escolares e 10 mulleres
comercializadoras de peixe
Indirecta: 1.854 persoas
pertencentes ás 480 familias que
habitan as 7 comunidades nas que
se traballará
■ ORZAMENTO TOTAL: 135.142,69 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
119.710,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 23: Promoción da saúde e hixiene no marco do programa de seguridade dos servizos de
saneamento e abastecemento de auga nos municipios e comunidades rurais la libertad
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos ONGD

■ AXENTE: Enxeñería sen Fronteiras-Galicia
■ CÓDIGO/S CRS: abastecemento de auga

potable e saneamento básico-sistemas
menores (14030)
■ CONTRAPARTE: ACUA, Asociación de
Educación e Comunicación La
Cuculmeca
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Departamento de La
Libertad
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: 5.303 persoas. As
principais beneficiarias son as mulleres
e as nenas, xa que son elas as que se
encargan da tarefa de ir buscar auga
■ ORZAMENTO TOTAL: 125.500,40 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
88.399,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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América do Norte,
República Dominicana
Central e Caribe
PROXECTO 24: Apoio a implementación de melloras no tratamento de
residuos na República Dominicana
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Sociedade Galega do

Medio Ambiente, SA (Sogama)

■ CÓDIGO/S CRS: eliminación /

tratamento residuos sólidos
(14050)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Santiago
de los Caballeros
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA
Directa: técnicos da municipalidade
de Santiago de los Caballeros

Indirecta: poboación civil de
Santiago de los Caballeros e das
localidades que se integren no
futuro plan para xestión de
residuos sólidos
■ ORZAMENTO TOTAL: 67.520,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
57.520,00 €
■ CARÁCTER: anual

República Dominicana / Haití
PROXECTO 25: Educación en valores cidadáns, enfoque de xénero e diálogo intercultural de mozos e mulleres
da fronteira República Dominicana - Haití
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos ONGD

■ AXENTE: INTERED-Intercambio y Solidaridad

(Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: fortalecemento sociedade civil (15150)
■ CONTRAPARTE: Sociedad Cultural Almirante Colón

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Dajabón (República Dominicana) e

Wanament (Haití)

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: 80 mozas e mozos líderes comunitarios (40 por
país), que actuarán como mediadoras e mediadores
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interculturais propiciando unha convivencia pacífica e
creativa entre os dous países. 120 mulleres líderes
comunitarias (60 por país), que se verán empoderadas
nunha perspectiva intercultural e enfoque de xénero
impulsando a defensa dos dereitos das mulleres
Indirecta: 1.400 persoas membros das diferentes
organizacións comunitarias
■ ORZAMENTO TOTAL: 190.718,21 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 95.406,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

República Dominicana

PROXECTO 26: Módulos familiares de produción e transformación
pecuaria sostible. Terceiro ano. República Dominicana
■ TIPO DE CONVOCATORIA: proxectos

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

ONGD
■ AXENTE: VETERMON - Veterinarios
sen Fronteiras
■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento
rural (43040)
■ CONTRAPARTE: Instituto para la
Cultura y la Autogestión Popular
de la Región Noroeste - INCAP
■ ZONA DE ACTUACIÓN: rexión Cibao
Noroeste

Directa: 213 persoas, socias e socios
de catro cooperativas (Gozuela,
Boca de los Ríos, La Costa e Maizal)
Indirecta: 1.065 membros das
unidades familiares (unha media
de 5 persoas)
■ ORZAMENTO TOTAL: 274.507,04 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
145.375,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

PROXECTO 27: Plan de desenvolvemento integral Mina Norte
■ TIPO DE CONVOCATORIA:

proxectos ONGD

■ AXENTE: Asamblea de Cooperación

por La Paz

■ CÓDIGO/S CRS: desenvolvemento

e xestión urbanos (43030)

■ CONTRAPARTE: Asociación Tú,

Mujer inc.

■ ZONA DE ACTUACIÓN: La Barquita,

Mina Norte (Santo Domingo Este)

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA

Directa: o proxecto atenderá
un total de 2.500 familias
integradas por un total
de 11.250 persoas (5.715 mulleres
e 5.335 homes)
■ ORZAMENTO TOTAL: 260.215,50 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
148.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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Centroamérica

América do Norte,
Central e Caribe
PROXECTO 28: Plan de apoio á formación profesional dos pescadores
artesanais en Centroamérica
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Centro Tecnolóxico do Mar

(CETMAR)

■ CÓDIGO/S CRS: educación,

formación pesqueira (31381)

■ CONTRAPARTE: OSPESCA

■ ZONA DE ACTUACIÓN: América

Central

■ PAÍS: Belice, O Salvador, Costa Rica,

■ POBOACIÓN BENEFICIARIA: persoal

técnico das administracións dos
sete países e as comunidades
pesqueiras artesanais.
■ ORZAMENTO TOTAL: 872.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
842.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

Honduras, Nicaragua, Panamá
e Guatemala

América do Norte, Central e Caribe
ACTUACIÓNS EN AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE: 28
Por instrumento:
CONVOCATORIA DE ONGD: 15 proxectos
(1 Haití, 2 Honduras, 4 Nicaragua, 5 O Salvador, 3
República Dominicana)
CONVOCATORIA OUTROS AXENTES: 5 proxectos
(2 Cuba, 1 Honduras, 1 Nicaragua e 1 O Salvador)
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CONVENIOS: 8 proxectos
(3 Cuba, 1 Guatemala, 1 México, 1 Nicaragua, 1
República Dominicana e 1 Varios)
Por país:
Cuba: 5, Guatemala: 1, Haití: 1, Honduras: 3, México: 1,
Nicaragua: 6, O Salvador: 6, República Dominicana: 4
e Varios: 1

Asia

India

PROXECTO 1: Mellorar a calidade de vida e as expectativas de futuro da
poboación vulnerable afectada pola vih e outras enfermidades crónicas
na cidade de Calcuta (Fase I)
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Asociación Mundo

Cooperante Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: servizos médicos

(12191)

■ CONTRAPARTE: New Light

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Calcuta
■ POBOACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 40 persoas/mes en réxime
interno; 100 persoas/mes en

réxime de consulta externa; a
Organización New Light
Indirecta: comunidade do barrio de
Kalighat e familiares das persoas
enfermas atendidas
■ ORZAMENTO TOTAL: 65.000,00 €¤
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA:
60.000,00 €¤
■ CARÁCTER: anual

ACTUACIÓN EN ASIA: 1
Por instrumento:
CONVENIO: 1 proxecto
Por país:
India: 1

Informe 2007

71

04: Proxectos de actuación
Galicia: Fortalecemento
de ONGD

1. Proxecto

A Cova da Terra: Dinamización do Centro de
Recursos Kandaharia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ AXENTE: A Cova da Terra (Asociación Cultural de

Cooperación e Desenvolvemento)

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ CONSORCIO con AXUNICA

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: aumentar o coñecemento e a
sensibilidade da cidadanía galega respecto das
implicacións do actual modelo de desenvolvemento e
consumo nos países empobrecidos e no medio, así
como dos modelos comerciais alternativos, como o
comercio xusto
■ ORZAMENTO TOTAL: 24.984,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 21.496,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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enGalicia
2. Proxecto

3. Proxecto

■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

Amarante: Fortalecer a área de comercio xusto de
Amarante para construír un modelo galego de
comercio con xustiza
■ AXENTE: Amarante - Asociación Amarante para o

Ecodesenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

fortalecer a área de comercio xusto
de Amarante cuantitativamente, pero sobre todo no
cualitativo, mellorando a valoración dos seus
programas e proxectos, a cualificación dos seus
activistas e a técnica dos seus mecanismos nas
relacións comerciais
■ ORZAMENTO TOTAL: 31.545,68 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 25.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
OBXECTIVO XERAL:

Amigos da Terra Galicia-Xuventude: consolidación de
Amigos da Terra. FASE II, implementación de
propostas de mellora
■ AXENTE: Amigos da Terra Galicia-Xuventude

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: consolidar Amigos da Terra para que
sexa un referente en temas de cooperación e medio
natural en Galicia
■ ORZAMENTO TOTAL: 29.236,13 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 21.196,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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4. Proxecto

Asemblea de Cooperación pola Paz: Escolas sen
racismo: Escolas para a paz e o desenvolvemento;
Unha ferramenta de fortalecemento da Asamblea de
Cooperación Pola Paz
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ AXENTE: Asamblea de Cooperación por la Paz

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: contribuír a mellorar a posición da
Asemblea de Cooperación pola Paz en Galicia, a través
da sensibilización e da educación para o
desenvolvemento como piares fundamentais do seu
fortalecemento
■ ORZAMENTO TOTAL: 19.790,10 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 9.608,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

5. Proxecto

Coordinadora Galega de ONGDS fortalecemento
da Coordinadora Galega de ONGDS e realización de
actividades de sensibilización e de fortalecemento
do sector en Galicia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Coordinadora Galega de ONGDS

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: as 44 organizacións integradas na coordinadora;
92 organizacións non integradas con actividade en
Galicia, asistentes aos cursos, charlas, feiras e
seminarios nos que a coordinadora participe, rapazas e
rapaces en idade escolar
Indirecto: o conxunto de axentes dedicados ao mundo
da cooperación ao desenvolvemento en Galicia e a
sociedade galega en xeral
■ ORZAMENTO TOTAL: 85.817,26 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 85.717,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820). Apoio a
ONGD locais e rexionais (92030)

6. Proxecto

Cruz Vermella: Fortalecemento da capacidade local
para a execución de actividades de sensibilización e
educación ao desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Cruz Vermella

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: aumentar o impacto das accións de
sensibilización e educación ao desenvolvemento
realizadas en Galicia pola Cruz Vermella
■ ORZAMENTO TOTAL: 18.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 16.200,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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7. Proxecto

Educación sen Fronteiras: Fortalecemento
institucional de Educación sen fronteiras en Galicia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

9. Proxecto

Enxeñería sen Fronteiras - Galicia: Desenvolvemento
da planificación estratéxica, mellora da calidade e
outros aspectos transversais

■ AXENTE: Educación sen Fronteiras (ESF - España)

■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ OBXECTIVO XERAL: contribuír a un cambio de actitudes

na sociedade galega a través da educación para o
desenvolvemento e a mobilización social polo dereito
á educación de todas e todos
■ ORZAMENTO TOTAL: 23.030,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 15.280,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ AXENTE: Enxeñería sen Fronteiras -Galicia
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ OBXECTIVO XERAL: implantación da Planificación Estratéxica

2007- 2010 de Enxeñería sen Fronteiras Galicia
€
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 21.597,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
■ ORZAMENTO TOTAL: 24.147,10

10. Proxecto
8. Proxecto

Entreculturas Fe e Alegría: Fortalecemento da área
de educación para o desenvolvemento da Fundación
Entreculturas
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ AXENTE: Entreculturas Fe e Alegría (Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL:

promover a participación cidadá e o
seu compromiso coas realidades da desigualdade e a
inxustiza que se producen no mundo a partir da
sensibilización da sociedade galega
■ ORZAMENTO TOTAL: 27.372,56 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 17.750,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

Fundación Taller de Solidariedade: Fortalecemento
dos comités locais en Galicia de Taller de
solidariedade
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Fundación Taller de Solidaridad

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ OBXECTIVO XERAL: contribuír ao fortalecemento da

ONGD Taller de Solidariedade en Galicia. Consolidar os
grupos de voluntarias e voluntarios que formen os
comités locais, a través da formación para a xestión do
voluntariado
■ ORZAMENTO TOTAL: 10.200,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 7.500,00 €
■ CARÁCTER: anual
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11. Proxecto

Implicadas no Desenvolvemento: Aplicación do plan
de ampliación da base asociativa de formación e
dinamización xeográfica
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Implicadas no Desenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ OBXECTIVO XERAL: reforzar a presenza social de

Implicadas en Galicia, tanto dende o punto de vista da
visibilidade como da implicación real da poboación
■ ORZAMENTO TOTAL: 25.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

12. Proxecto

Médicos do Mundo Galicia: Fortalecemento dos
departamentos de cooperación e mobilización social
de Médicos do Mundo Galicia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Médicos do Mundo Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: impulsar e promover a
participación social e cidadá nas accións de
cooperación para o desenvolvemento, así como
fomentar a educación para o desenvolvemento e a
sensibilización da sociedade galega coas realidades
dos pobos máis desfavorecidos.
■ ORZAMENTO TOTAL: 21.516,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: contribuír á visibilidade de Paz
e Desenvolvemento en Galicia mediante
o achegamento á poboación galega dos proxectos
que a dita entidade está levando a cabo mediante
o axuste da súa imaxe, a súa páxina web
e do diverso material gráfico editado
á lingua galega
■ ORZAMENTO TOTAL: 24.030,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 9.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

14. Proxecto

Paz e Solidariedade: A formación un dereito,
a cooperación unha obriga
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Paz e Solidariedade (FUNDACIÓN)

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

13. Proxecto

■ OBXECTIVO XERAL: fortalecer a capacidade de xestión

■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

do equipo da Fundación Paz e Solidariedade
e a súa rede de apoio
■ ORZAMENTO TOTAL: 27.500,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 14.252,00 €
■ CARÁCTER: anual

Paz e Desenvolvemento: Incrementar a visibilidade
de Paz e Desenvolvemento en Galicia
■ AXENTE: Paz e Desenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
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■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: fortalecemento do ámbito da
sensibilización e a educación para o
desenvolvemento, o aumento da base social da
ONGD e a mellora do sistema contable interno
■ ORZAMENTO TOTAL: 52.950,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 24.550,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

17. Proxecto

UNICEF comité Galicia: Consolidación e
fortalecemento da misión de UNICEF en Galicia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: UNICEF comité Galicia

15. Proxecto

Seminario Galego de Educación para a Paz:
Fortalecemento institucional do Seminario Galego
de Educación para a Paz
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ AXENTE: Seminario Galego de Educación para a Paz

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: reforzar e consolidar
institucionalmente o SGEP como axente estratéxico da
cooperación ao desenvolvemento en Galicia,
impulsando e promovendo a participación social e
cidadá
■ ORZAMENTO TOTAL: 35.587,20 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 20.000,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais

e rexionais (92030)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

OBXECTIVO XERAL: situar como unha prioridade,
tanto na cooperación galega como na axenda
política e social galega, a promoción
e a aplicación dos dereitos da infancia
■ ORZAMENTO TOTAL: 6.230,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 5.607,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

18. Proxecto

Veterinarios sen Fronteiras: Fortalecemento de
actividades de sensibilización e incidencia
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD

■ AXENTE: VETERMON - Veterinarios sen Fronteiras

■ CÓDIGO/S CRS: apoio a ONGD locais e rexionais (92030)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

16. Proxecto

Solidaridade Internacional Galicia: Fomento das
actividades de sensibilización no medio rural e
captación de socias e socios. mellora da
contabilidade de solidariedade internacional
■ TIPO DE CONVOCATORIA: consolidación ONGD
■ AXENTE: Solidaridade Internacional Galicia

■

OBXECTIVO XERAL: fortalecer e aumentar a capacidade
de VSF Galicia de organización, participación e
seguimento de Redes sobre Soberanía Alimentaria e
Consumo Responsable en Galicia
■ ORZAMENTO TOTAL: 20.699,58 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 17.999,00 €
■ CARÁCTER: plurianual
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Galicia: Sensibilización,
educación e formación
para o desenvolvemento

1. Proxecto

A Cova da Terra: Alternativas comerciais e
económicas para o desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: A Cova da Terra (Asociación Cultural de

Cooperación e Desenvolvemento)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: A Coruña
■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directa: 43 intervencións en centros de ensino, dirixidos
aos estudantes de ESO, BAC e primaria, cun total de
860 alumnas e alumnos
Indirecta: público adulto que se achegue á tenda de
comercio xusto de Lugo, nos postos itinerantes. No
caso da IV edición das xornadas de economía
alternativa, o público é de 50 persoas
■ ORZAMENTO TOTAL: 10.232,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 4.640,00 €
■ CARÁCTER: anual

2. Proxecto

Acción contra a fame: As caras da Fame. Exposicións
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Acción contra el Hambre (Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: poboación de 10 comarcas de Galicia: O Deza,
Terra de Caldelas, Terra de Trives, A Ulloa, Terra de
lemos, O Carballiño, Valdeorras, O Salnés, Tabeirós,
Ordes e, no eido urbano, en Ferrol, Santiago, Lugo, Noia
Indirecto: toda persoa que poida achegarse aos lugares
nos que se realizan as actividades
■ ORZAMENTO TOTAL: 18.840,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 16.000,00 €
■ CARÁCTER: anual
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3. Proxecto

5. Proxecto

■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

Amarante: Proxecto de concienciación da sociedade
galega cara a un consumo responsable consumo
S.O.S.TIBLE
■ AXENTE: Amarante - Asociación Amarante para o

Ecodesenvolvemento
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas
relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO: todas as galegas e galegos. 3.000
entidades varias. Facendo fincapé en: o 80% dos centros
educativos de Pontevedra e comarca, o 80% dos centros
educativos de Santiago de Compostela e comarca, o 60%
dos centros educativos da área metropolitana de Vigo, o
30% dos centros educativos das comarcas das provincias
de Pontevedra e A Coruña, o 20% dos centros educativos
de Ourense e o 20% dos centros educativos de Lugo
■ ORZAMENTO TOTAL: 13.800,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 12.420.00 €
■ CARÁCTER: anual

Asemblea de Cooperación pola Paz: Formación,
participación e sensibilización en cooperación ao
desenvolvemento e obxectivos do milenio
■ AXENTE: Asemblea de Cooperación pola Paz

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

O público obxectivo deste proxecto serán todos os
actores galegos de cooperación que traballan en
Centroamérica. Os principais axentes do sistema
galego de cooperación son: a Xunta de Galicia,
a cooperación local (Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade e concellos), ONG de
desenvolvemento e axuda humanitaria,
universidades, empresas e sindicatos.
■ ORZAMENTO TOTAL: 22.258,50 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 15.979,00 €
■ CARÁCTER: anual

4. Proxecto

Amarante: Proxecto de educación para o
desenvolvemento “Galicia con vistas ao Sur”
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Amarante - Asociación Amarante para o

Ecodesenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ PÚBLICO OBXECTIVO:
Directo: persoas novas e a comunidade educativa.
Poboación adulta interesada
Indirecto: a totalidade da poboación galega. Persoas das
organizacións do Sur que as participantes visiten nos
meses de xullo e/ou agosto
■ ORZAMENTO TOTAL: 12.900,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 11.610.00 €
■ CARÁCTER: anual
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6. Proxecto

Asemblea de Cooperación pola Paz: Mellora
da coordinación de esforzos dos actores
galegos de cooperación e da definición de liñas
estratéxicas de intervención para acadar un
impacto efectivo das intervencións de
desenvolvemento nos catro países
centroamericanos prioritarios para
a cooperación galega
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Asemblea de Cooperación pola Paz
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas
relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO: todos actores galegos de
cooperación que traballan en América Central
■ ORZAMENTO TOTAL: 22.395,90 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 20.000.00 €
■ CARÁCTER: anual

7. Proxecto

Asociación Paz e Desenvolvemento: Transmitirlle á
sociedade galega os obxectivos de desenvolvemento
do milenio ante un mundo vulnerable
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Asociación Paz y Desarrollo

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO
Directo: o colectivo prioritario son as persoas
mozas. Estudantes de secundaria. Profesorado
de educación secundaria. Nais e pais de alumnas
e alumnos de secundaria. Calquera profesional
do ámbito formal e/ou non formal da educación
e a colectivos sociais, xuvenís e culturais
da nosa comunidade
Indirecto: calquera persoa interesada na temática
proposta
■ ORZAMENTO TOTAL: 18.840,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 11.137,00 €
■ CARÁCTER: anual
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8. Proxecto

Axuda en Acción: Sensibilización e fortalecemento de
capacidades das mulleres do rural galego e
establecemento de alianzas norte/sur para
promover a loita pola igualdade de xénero.
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Axuda en Acción (Fundación)

Delegación Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: a Federación de Mulleres Rurais de Ourense
integradas por 60 asociacións, aproximadamente
unhas 6.000 mulleres forman parte do colectivo. A
formación diríxese directamente á capacitación de
mulleres do rural galego en perspectiva de xénero,
desigualdade, situación real que viven as mulleres do
Sur, movemento asociativo, etc.
Indirecto: dun xeito indirecto e cun efecto multiplicador,
esta formación ampliarase a estudantes, membros de
organizacións civís e participantes interesados que se
acheguen aos diferentes actos que con posterioridade
sexan organizados, tendo un efecto multiplicador da
formación recibida inicialmente.
■ ORZAMENTO TOTAL: 18.050,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 16.250.00 €
■ CARÁCTER: anual

9. Proxecto

■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

■ CÓDIGO/S CRS: investigación medioambiental (41082)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

■ PÚBLICO OBXECTIVO: 400 participantes dos distintos

Bicis pola Paz: 8.ª Aula itinerante de contos
solidarios
■ AXENTE: Bicis pola Paz

relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO
Directa: 5.000 alumnas e alumnos, con idades
comprendidas entre 2 e 18 anos, pertencentes a
centros escolares de educación infantil, primaria, ESO e
bacharelato e a outro tipo de centros educativos, en
especial do medio rural galego
Indirecta: profesoras, profesores e resto do persoal dos
centros educativos, ademais de todas aquelas persoas
que se acheguen a coñecer as actividades que propón
o proxecto
■ ORZAMENTO TOTAL: 19.800,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 9.900,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ AXENTE: CEIDA - Centro de Extensión Universitaria e

Divulgación Ambiental de Galicia

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

actores sociais implicados na educación ambiental;
autoridades ambientais e educativas; educadoras e
educadoras ambientais; persoeiros do mundo da
cultura e das artes; persoal científico; líderes sociais
e membros de movementos asociativos de Angola,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, San Tomé
e Príncipe, Timor Leste, Brasil, Portugal e Galicia
■ ORZAMENTO TOTAL: 333.900,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

11. Proxecto

Cruz Vermella: Sensibilización en ámbitos locais
sobre a situación da poboación de África
Subsahariana
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

10. Proxecto

CEIDA: Realización de actividades encamiñadas á
celebración do I congreso internacional de educación
ambiental dos países lusófonos e Galicia

■ AXENTE: Cruz Vermella

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

- 800 persoas da poboación en xeral, pertencentes
ao ámbito rural ou urbano
- 628 estudantes novos de 12 a 18 anos, pertencentes
ben a centros de ensino secundario ou de primaria
- 24 profesoras e profesores de ensino primario
e secundario
■ ORZAMENTO TOTAL: 22.396,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 19.939,00 €
■ CARÁCTER: anual

12. Proxecto

Entreculturas Fe e Alegría: Programa de formación e
de exercicio activo dos valores da educación para o
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14. Proxecto

FOGACOSOL: Realización do plan de sensibilización
2007: Dez anos con proxectos
desenvolvemento e da
cidadanía global para mozas e mozos, educadoras e
educadores
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Entreculturas Fe e Alegría (Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO
Directo: 500 mozas e mozos de entre 14-18 anos de
centros educativos. 30 profesoras e profesores de
ensino medio e bacharelato de centros educativos
Indirecto: 1.800 alumnas e alumnos do profesorado
participante. 900 alumnas e alumnos do profesorado
participante. 10.000 persoas, abranguendo alumnado e
profesorado dos centros educativos participantes, así
como as familias das mozas e mozos
■ ORZAMENTO TOTAL: 17.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 15.300.00 €
■ CARÁCTER: anual

■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: FOGACOSOL - Fondo Galego de Cooperación

e Solidariedade

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

PÚBLICO OBXECTIVO: vai dirixido principalmente
ás socias e socios do Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade. Profesionais, autoridades políticas
autonómicas e municipais con responsabilidade
no eido da cooperación, ONGD, sindicatos,
comunidade universitaria e, en xeral, a todas
aquelas persoas interesadas nesta materia
■ ORZAMENTO TOTAL: 77.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 62.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

15. Proxecto

Fundación Taller de Solidariedade: Apoio ás
actividades de campaña “teu turno, meu turno,
consumo responsable”
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

13. Proxecto

■ AXENTE: Fundación Taller de Solidaridad

■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

Farmacéuticos Mundi: A saúde no milenio: unha
sinatura pendente II
■ AXENTE: Farmaceuticos Mundi

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO
Directa: profesionais da saúde e das ONGD. Medios de
comunicación: prensa escrita, radio e televisión
Indirecta: toda a sociedade galega
■ ORZAMENTO TOTAL: 22.222,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 20.000,00 €
■ CARÁCTER: anual
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■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: nenas e nenos de ensinanza secundaria,
ESO, BAC de centros educativos de Lugo,
Ourense e Vigo
Indirecto: público en xeral destas localidades, a
través dos centros sociais e a participación dunhas
40 ou 50 persoas nestes talleres. E tamén a través
dos medios de comunicación
■ O RZAMENTO TOTAL : 13.850,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 11.200,00 €
■ CARÁCTER: anual

16. Proxecto

IGAXES3: Sensibilización da poboación galega sobre a
realidade dos países non desenvolvidos. Realización e
difusión de documentais e pezas informativas
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Instituto Galego de Xestión para o Terceiro

asociacións de mulleres de Galicia. Voluntarias e
voluntarios pertencentes ás entidades integradas no
Plan de Voluntariado de Galicia 2006-2010
■ ORZAMENTO TOTAL: 19.217,70 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 17.295,00 €
■ CARÁCTER: anual

Sector - IGAXES3

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ PÚBLICO OBXECTIVO: a poboación destinataria deste

proxecto é a sociedade galega no seu conxunto.
Telespectadores dos documentais e demais materiais
producidos e difundidos
■ ORZAMENTO TOTAL: 81.755,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 73.579,59 €
■ CARÁCTER: anual

17. Proxecto

INTERED: Campaña de sensibilización e formación
do profesorado con enfoque de xénero: intercambio
de experiencias Galicia e Centro Cultural Poveda da
REPÚBLICA DOMINICANA
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: INTERED- Intercambio y Solidaridad

(Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

18. Proxecto

Intermón Oxfam: Campaña de sensibilización
“Cidadanía global, o compromiso activo pola
construción dun mundo máis xusto”
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Intermón Oxfam (Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: o proxecto diríxese a toda a opinión
pública de Galicia, con especial incidencia na
Coruña, Vigo e Pontevedra onde Intermón
Oxfam ten presenza institucional
Indirecto: 13.698 socias e socios de Intermón Oxfam,
2000 centros escolares de primaria e secundaria.
200 voluntarias e voluntarios de Intermón Oxfam
■ ORZAMENTO TOTAL: 20.703,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.231,00 €
■ CARÁCTER: anual

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ PÚBLICO OBXECTIVO: alumnas e alumnos de centros de

ensinanza de secundaria, bacharelato e universidade
da Coruña, Arteixo, A Guarda, Bergondo, Cambre,
Culleredo, Caldas de Reis, Gondomar, Lalín, Monforte
de Lemos, O Rosal, Santiago de Compostela, Tomiño,
Vilagarcía de Arousa, Vigo, onde InteRed Galicia
instalou as súas exposicións fotográficas. O
profesorado dos centros. As mulleres usuarias dos
centros da muller. Alumnas e alumnos dos cursos.
Xornalistas dos medios locais, autonómicos e
nacionais. Membros de ONGD galegas. Membros das

19. Proxecto
Intermón Oxfam: Visibilización da nosa cooperación:
comedores populares gratuítos-Lima
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Intermón Oxfam (Fundación)
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas
relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ P ÚBLICO OBXECTIVO : o público en xeral, pero fíxase
nos seguintes segmentos prioritarios: público
interesado, institucións públicas galegas,
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universidade, equipo operativo, socias e socios
e persoas colaboradoras de Intermon Oxfam,
medios de comunicación
■ ORZAMENTO TOTAL: 25.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 17.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

22. Proxecto

Mans Unidas: Mellorar a saúde materna segundo o
obxectivo do desenvolvemento do milenio
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Mans Unidas

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

20. Proxecto

Implicadas no Desenvolvemento: Vanakkam.
Difusión do Proxecto de Desenvolvemento
Urbano en Tiruchy. India
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Implicadas no Desenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

PÚBLICO OBXECTIVO: a poboación xeral, aínda
que algúns elementos concretos da acción
poden enfocarse a públicos máis
delimitados. As actividades pretenden
chegar a 1.400 persoas mínimo
■ ORZAMENTO TOTAL: 20.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 12.700,00 €
■ CARÁCTER: anual

21. Proxecto

Implicadas no Desenvolvemento: 10 anos de
implicadas
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Implicadas no Desenvolvemento

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

PÚBLICO OBXECTIVO: público en xeral,
as actividades pretenden chegar a 2.000
persoas como mínimo
■ ORZAMENTO TOTAL: 20.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.000,00 €
■ CARÁCTER: anual
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■ PÚBLICO OBXECTIVO

Directo: nenas e nenos con idades comprendidas entre
3 e 18 anos. Profesorado dos centros educativos
galegos. 3.764 parroquias galegas
No ámbito universitario, as alumnas e alumnos do curso
de cine e valores e persoas asistentes ás conferencias
de sensibilización que se organizan na universidade.
Indirecto: a poboación galega en xeral. Enviaráselles aos
315 concellos galegos información sobre a campaña
■ ORZAMENTO TOTAL: 20.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.443.00 €
■ CARÁCTER: anual

23. Proxecto

Médicos do Mundo Galicia: Fotográfica Vidas
ao redor do mundo
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Médicos do Mundo Galicia
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas
relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO:
Provincia da Coruña: Santiago, 93.458 hab. Carballo,
30.000 hab. Betanzos, 13.165 hab. Melide, 7.931 hab.
Provincia de Lugo: Foz, 9.754 hab.
Monforte de Lemos, 19.142 hab.
Provincia de Pontevedra: Cambados, 13.552 hab.
Porriño, 16.617 hab. Lalín, 26.779 hab.
Provincia de Ourense: O Barco, 13.800 hab.
Carballiño, 13.716 hab.
■ ORZAMENTO TOTAL: 26.942,32 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 18.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

24. Proxecto

Meniños, Fundación para a Infancia: Axúdanos a
cambiar o mundo de milú
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación

■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Solidaridade Internacional Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ AXENTE: Meniños, Fundación para a infancia

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

relacionados co desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO
Directo: nenas e nenos de 6 a 12 anos, idade
correspondente ao ensino primario, de toda
Galicia. Educadoras e educadores destes nenos,
en centros escolares e, secundariamente, outras
entidades de educación non formal. Familias
destas nenas e nenos
Indirecto: sociedade galega en xeral
■ Orzamento total: 67.392,68 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 9.090,00 €
■ CARÁCTER: anual

centros educativos e preto de 100 profesoras e
profesores galegos de ensino primario. E nas
actividades públicas achegarase a preto de 200
persoas, preto de 50 senegalesas e senegaleses
inmigrantes presentes en Galicia que tamén
participarán nesta campaña
■ ORZAMENTO TOTAL: 24.756,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 19.911,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

25. Proxecto

Seminario Galego de Educación para a Paz:
Realización de actividades de fortalecemento en
materia de educación para a paz

■ PÚBLICO OBXECTIVO: 2.300 nenas e nenos galegos de 30

27. Proxecto

TVG: Realización de materiais audiovisuais de
difusión das actividades da Cooperación Galega no
exterior
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios
■ AXENTE: Televisión de Galicia, SA

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

■

ORZAMENTO TOTAL: 16.000,00 €

■

CARÁCTER: ANUAL

■ AXENTE: Seminario Galego de Educación para a Paz

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■

PÚBLICO OBXECTIVO: as persoas asistentes
ás actividades de fortalecemento en materia
de educación pola paz e a sociedade
galega en xeral
■ ORZAMENTO TOTAL: 28.049,06 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 23.640,00 €
■ CARÁCTER: anual

26. Proxecto

Solidaridade Internacional Galicia: Contos do mundo:
Irene en Senegal

■ PÚBLICO OBXECTIVO: a sociedade galega en xeral
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 16.000,00

€

28. Proxecto

UNICEF: Proxecto de sensibilización nas escolas
galegas sobre a situación da infancia nos países
menos desenvolvidos
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: UNICEF Comité Galicia

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
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■ PÚBLICO OBXECTIVO:
Directo: 150 ONGD e asociacións galegas, das que 44
están integradas na CGONGD; 7 centros de formación
e recursos do profesorado; 161.383 alumnas e alumnos
en secundaria e preto de 15.000 mestras e mestres
Indirecto: familias, amigas e amigos do alumnado e
profesorado. O voluntariado e persoal colaborador das
ONG de Galicia. Lectoras e lectores e telespectadores
dos medios de comunicación galegos de maior tirada
■ ORZAMENTO TOTAL: 9.738,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 8.764,00 €
■ CARÁCTER: anual

universitario, directivo e técnico de institucións
públicas e privadas de cooperación ao
desenvolvemento
■ ORZAMENTO TOTAL: 22.100,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 22.100,00 €
■ CARÁCTER: anual

31. Proxecto

Universidad Internacional Menendez Pelayo: Curso
sobre políticas de cooperación ao desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidad Internacional Menendez Pelayo

(UIMP)

29. Proxecto

Universidade da Coruña: Realización de actividades
de formación e sensibilización en materia de
cooperación ao desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidade da Coruña

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ PÚBLICO OBXECTIVO: mozas e mozos universitarios,

profesionais interesados, profesorado investigador da
universidade e público en xeral
■ ORZAMENTO TOTAL: 58.000,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 40.000,00 €
■ CARÁCTER: anual

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ P ÚBLICO OBXECTIVO :

persoas estudosas
do desenvolvemento, as relacións internacionais
e a cooperación, responsables das
administracións públicas e persoal
técnico e activistas das ONG
■ ORZAMENTO TOTAL: 15.775,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 14.051,00 €
■ CARÁCTER: anual

32. Proxecto

Universidade de Santiago: Máster en xestión da
cooperación internacional e das ONGD
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

30. Proxecto

Universidade da Coruña: Curso de especialización
sobre cooperación internacional ao desenvolvemento
e xestión de organizacións non gobernamentais
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Universidade da Coruña

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ PÚBLICO OBXECTIVO: persoal licenciado e diplomado
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■ AXENTE: USC - Universidade de Santiago
■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre

os problemas relacionados co
desenvolvemento (99820)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO: o alumnado aceptado para a
realización do máster
■ ORZAMENTO TOTAL: 117.668,03 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 56.800,00 €
■ CARÁCTER: anual

33. Proxecto

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

Directo: estudantes de carreiras universitarias na USC
Indirecto: toda a comunidade universitaria en xeral
■ ORZAMENTO TOTAL: 28.150,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 13.450,00 €
■ CARÁCTER: anual

Universidade de Santiago: Apoio á formación de
persoas expertas latinoamericanas en cooperación
internacional
■ AXENTE: USC - Universidade de Santiago

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820).
Formación superior técnica e de dirección (11430)
■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia
■ PÚBLICO OBXECTIVO: o alumnado latinoamericano
do Máster de Cooperación da USC
■ ORZAMENTO TOTAL: 92.327,46 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 27.165,00 €
■ CARÁCTER: plurianual

■ PÚBLICO OBXECTIVO

35. Proxecto

Jóvenes del Tercer Mundo mulleres, protagonistas
do desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: sensibilización e formación
■ AXENTE: Jóvenes del Tercer Mundo (Fundación)

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ZONA DE ACTUACIÓN: Galicia

34. Proxecto
SEPIU da USC: Realización de actividades e
programas de formación, sensibilización e
voluntariado en materia de cooperación ao
desenvolvemento
■ TIPO DE CONVOCATORIA: convenios

■ AXENTE: Servizo de Participación e Integración

Universitaria (SEPIU) da USC

■ CÓDIGO/S CRS: sensibilización sobre os problemas

relacionados co desenvolvemento (99820)

■ ENTIDADE AGRUPADA: Enxeñería

■ PÚBLICO OBXECTIVO:
Alumnado das etapas de educación infantil, primaria,
ESO, bacharelato e ciclos formativos
Persoal educador e nais e pais
Poboación das zonas rurais
Outras ONGD ou entidades relacionadas coa
cooperación e a educación ao desenvolvemento
Animadoras e animadores socioculturais e voluntariado
■ ORZAMENTO TOTAL: 23.600,00 €
■ SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA XUNTA: 16.956.00 €
■ CARÁCTER: anual

sen Fronteiras Galicia

ACTUACIÓNS GALICIA: 53
Por tipo de instrumento:
CONVOCATORIA DE CONSOLIDACIÓN DE ONGD: 17 proxectos
CONVOCATORIA DE SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO: 24 proxectos
CONVENIOS DE CONSOLIDACIÓN E SENSIBILIZACIÓN: 1 proxecto
CONVENIOS SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN NA COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO: 11 proxectos
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05: Outras actividades
Participación na reunión de coordinación e impulso á
Iniciativa Vía Rápida - Educación para Todos
A Dirección Xeral de Cooperación
Exterior participou na reunión de
presentación da EFA-FTI (Education For All-Fast Truck Initiative)
ou Iniciativa Vía Rápida, que pretende incidir na consecución do
2º obxectivo do milenio referido
ao acceso universal á educación
primaria para 2015. O proceso
baséase no apoio a unha estrate-

xia liderada por un organismo de
coordinación nomeado polo país
beneficiario, que funciona de
enlace entre o Ministerio de Educación e a propia Secretaría da
IVR. Funciona en 28 países receptores, seguindo plans a longo
prazo. Na actualidade, conta con
máis de 30 doadores, entre organismos bilaterais, internacionais e

rexionais, bancos de desenvolvemento e entre os organismos de
Nacións Unidas, como a UNESCO
e UNICEF. Cando o apoio financeiro non é suficiente para abarcar
as necesidades, pódese acceder a
dous fondos fiduciarios: o Fondo
Catalizador (BM) e o Fondo de
Desenvolvemento de Programas
de Educación.

Participación na I Convención Internacional para un Enfoque Territorial do Desenvolvemento
Nesta convención celebrada en Marsella (Francia) deuse a coñecer o Programa ART GOLD do
PNUD. Esta iniciativa entronca coa reforma das
Nacións Unidas, coa unificación de esforzos
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sobre o terreo entre as diferentes axencias da
ONU e o resto de actores (estados, as autoridades rexionais e locais, a sociedade civil) e coa
necesidade de impulsar estratexias eficaces

que rachen coa excesiva burocracia e coa dispersión
dos proxectos (no caso de financiamento de proxectos e non de procesos de desenvolvemento). O programa ART concrétase en programas cadro, onde as

estruturas públicas e privadas se complementan. Trátase do novo multilateralismo activo e estratéxico, no
que cristalizan as sinerxías entre os diferentes actores
do norte e do sur.

Participación nas Xornadas Técnicas de Sida e Desenvolvemento:
Incidencia Política e Iniciativas Internacionais
Nestas xornadas impulsadas pola Plataforma
de ONG Sida e Desenvolvemento traballouse
en referencia a dous
eidos de actuación: incidencia e iniciativas
internacionais. No
tocante á primeira, analizáronse os retos e as
aprendizaxes na inci-

dencia política, enfocados no traballo en rede
e na coordinación entre
organizacións, na necesidade das organizacións de fortalecer e traballar non só cara a fóra,
senón tamén, e inicialmente, cara a dentro, no
reforzo da estrutura
organizativa, no esforzo

de incidir non só no
norte, senón no propio
sur e na correcta identificación e aproveitamento dos financeiros
que, no caso de seren
administracións públicas, poden achegar
ferramentas útiles
(como o caso da estratexia sectorial de saúde no

ámbito estatal). En canto
á análise doutras iniciativas internacionais, e no
caso concreto do fondo
global, subliñouse o problema deste para abrir
os espazos de traballo á
coordinación e á participación real, máis aló dos
mecanismos de coordinación país (CCM).

Informe 2007

89

Participación na Comisión Interterritorial
de Cooperación para o Desenvolvemento
no ámbito estatal
Participouse unha vez
máis na reunión da Comisión Interterritorial de
Cooperación para o Desenvolvemento, celebrada
o pasado día 10 de
decembro en Madrid,
onde se aprobou por unanimidade o PACI 2008, que
este ano recolle especialmente as recomendacións
do Peer Review, presentadas no informe do CAD da
OCDE sobre a coordinación e avaliación e introduce tamén unha aposta
polo desenvolvemento
como política de estado,

na procura dunha maior
coherencia nas políticas
internacionais, así como
un máis intenso labor nas
tarefas de sensibilización,
dende a educación formal
ata a comunicación a
curto e medio prazo do
traballo da cooperación
para o desenvolvemento.
Tamén se presentou o
borrador de regulamento
interno do funcionamento
da propia comisión, que
incluiría a dinamización e
a reforma dos actuais grupos de traballo existentes.

Participación nos procesos de negociación
e sinatura das Comisións Mixtas HispanoCaboverdiana e Hispano-Cubana
Ademais de proceder a un habitual cruzamento de
datos e estratexias, compartindo esencialmente as
liñas determinadas nos nosos PAP á hora de colaborar
na elaboración dos documentos de acordo coas comisións mixtas dos nosos países prioritarios, participouse dun modo especialmente activo no caso de Cabo
Verde, traballo impulsado pola visita do primeiro
ministro caboverdiano a Galicia; así como no complexo proceso de sinatura con Cuba, que sustentaba, nos
últimos anos, os seus procesos de cooperación unicamente sobre as comunidades autónomas e entes
locais. O cumio do dito proceso foi a sinatura entre o
presidente da Xunta de Galicia e a ministra de Investimento e Colaboración Estranxeira, dun acordo marco
en materia de cooperación, que incide especialmente
nos sectores de investimento no ser humano, de
infraestrutura e tecido económico e medio natural.

Presentación do informe do CAD da OCDE
Ao ser o 2008 o ano elixido polo
Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE para avaliar o desenvolvemento da cooperación levada a cabo
dende as diversas institucións españolas, ao final de ano presentáronse en
Madrid as conclusións do dito informe
que recolleu datos tanto da coopera-
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ción estatal como da autonómica
(Junta de Andalucía). As recomendacións baseáronse especialmente na
mellora da coordinación, pois se ben a
riqueza de actores, tanto de executores coma de doadores, se pode conformar como un máis valor, require
loxicamente un maior esforzo de

coordinación para evitar duplicidades
ou dispersión. Por outra banda, o
informe salienta que, tras o fondo proceso de planificación, debe vir outro
paralelo de avaliación que permita
comezar a sacarlle partido ao proceso
de retroalimentación entre obxectivos
definidos e resultados acadados.

Reunión cos coordinadores xerais das
Oficinas Técnicas de Cooperación de AECID
A participación de 8 das 17
comunidades autónomas na
reunión cos coordinadores
xerais das OTC, evidenciou o
fondo aproveitamento que a
Dirección Xeral de Cooperación
Exterior da Xunta de Galicia fai
das estruturas en terreo que
posúe AECID, liderando o proceso de colocación de bolseiros/as, así como a procura de
sinerxías entre ambas as administracións. Nesta reunión,

comunicouse o rexeitamento
do plan operativo anual que se
viña asinando entre a Xunta de
Galicia e a Administración central, pola súa falla de celeridade; os acordos realizaranse de
xeito bilateral con cada unha
das oficinas técnicas coas que
se colabore. Os coordinadores
xerais salientaron a implicación
da dirección xeral tanto na planificación como na execución
dos proxectos cofinanciados.

Organización de dúas reunións dos órganos de
coordinación e asesoramento da cooperación
para o desenvolvemento en Galicia
En febreiro do 2007, convocouse a habitual reunión
do CONGACODE, da CINCODE e da CINTERCODE, na
que logo dun proceso de consultas se pon en marcha
o Plan anual da cooperación galega para o ano en
curso. O Plan 2007 incidía especialmente na mellora
da calidade técnica e operativa do sector, na ampliación e ordenación dos instrumentos de cooperación,
na implicación e procura de sinerxías cos sectores
galegos con experiencia de valor para a cooperación,
así como no comezo da elaboración das estratexias
para os países prioritarios da cooperación galega. No
outono celebráronse de novo xuntanzas dos tres
órganos para tratar temas como os recentemente elaborados plans de actuación por país; as opcións de
colaboración abertas coa proposta da Rede de Funcionarios Cooperantes, o mantemento dos membros
do CONGACODE (tras a recibida proposta de ampliación) ou cuestións de coordinación e complementariedade na CINCODE e na CINTERCODE.

Participación no taller de RSC
organizado pola Fundación Carolina.
Alianzas público-privadas para o
Desenvolvemento en América Latina
A Fundación Carolina
leva traballando
dende o comezo da
última lexislatura do
Estado, no vínculo
entre as iniciativas de
responsabilidade
social corporativa cos
procesos de desenvolvemento, especialmente nos países de
renda media e mais
concretamente no
caso español en América Latina. Para os
países da OCDE, a RSC
pódese conformar
coma unha ferramen-

ta pola que tanto o
poder político coma a
sociedade civil lle esixan ao poder económico, dentro dos
espazos que este
ocupa, unha maior e
mellor interacción co
contorno no que se
instalan, con compromisos explícitos de
sustentabilidade e responsabilidade social
en xeral, acordes co
actual proceso de normalización da ISO
26000 que culminará
no ano 2009.
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Presentación en Santiago de los Caballeros do
Programa de Xestión de Residuos

Reunión co Fondo Global da
Sida, Malaria e Tuberculose
No marco dunha apertura aos doadores de
caracter non estatal, participouse en Barcelona,
na primeira reunión con rexións italianas, landers alemáns e comunidades autónomas españolas. Nesta reunión, a Axencia Catalá de Cooperación, transmitiu a súa experiencia coma
doadora do fondo, a derivada implicación nos
órganos de decisión deste e os modos de facer
visible a súa participación como doador específico dentro do estado español.

No marco dos primeiros programas impulsados pola
Dirección Xeral de Cooperación Exterior, coa salientable
implicación de actores especializados, neste caso Sogama,
presentouse ante o Ministerio
de Medio Ambiente dominicano e, posteriormente, ante
as autoridades e axentes
locais da cidade de Santiago
de los Caballeros, o programa
de xestión de residuos e a
actuación integral no barrio
de La Mosca, Cienfuegos. A
dita actuación centrarase na
valorización do traballo dos
segregadores de lixo coa principal estratexia de organizalos

Presentación en San Salvador do Programa de Formación
para a Pesca Artesanal en Centroamérica
Tras un ano de planificación e outro
de posta en marcha, presentáronse
finalmente ante o Consello de Ministros de Agricultura e Pesca, membros de OSPESCA, dos sete países do
istmo centroamericano, os contidos
e obxectivos da asunción, por parte
da Xunta de Galicia, do reto de levar
a cabo a liña de formación e capacitación do sector pesqueiro na
rexión. Esta liña está inserta no Plan
de Apoio á Pesca en Centroamérica
impulsado por AECID e consta doutras tres liñas máis de actuación. É
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unha importante aposta pola xeración de capacidades nas comunidades pesqueiras, polo fortalecemento
institucional e a xestión racional dos
recursos das administracións participantes, así como do propio ente
rexional que as aglutina, que pertence ao Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Ademais do salientable soporte financeiro, 842.000 €,
neste caso os labores de coordinación con AECID e cos beneficiarios,
comezaron no inicio das tarefas de
identificación e planificación.

en cooperativas e asociacións
que se manexen con carácter
empresarial e poidan ter unha
mellor posición para negociar
cos recicladores a comercialización dos materiais recuperados. O programa daralle
prioridade á educación, especialmente dos nenos e nenas
e da súa recuperación escolar,
á formación profesional, ao
desenvolvemento produtivo,
á saúde e habitabilidade básica; así como ao fortalecemento institucional e da sociedade civil, con explícita
incidencia na perspectiva de
xénero.

Campaña Achégate a
Cooperación Galega!
Exposición itinerante que a Dirección Xeral de Cooperación Exterior
da Xunta de Galicia levou a cabo en
cinco cidades galegas durante os
meses de novembro e decembro. O
obxectivo desta campaña era sensibilizar a todas as galegas e galegos
sobre a importancia da misión da
cooperación e informar sobre a existencia dun departamento no Goberno galego que xestiona os recursos
dedicados para tal fin. Para iso materializouse esta idea, na que se estivo
traballando varios meses e coa que
se quixo transmitir o sentido de xustiza e responsabilidade cos pobos
menos desenvolvidos.

Catálogo de recursos educativos na web da
Cooperación Galega
Durante este ano, elaborouse un catálogo de recursos educativos coa
colaboración da Coordinadora Galega de ONGD, co fin de achegar á
poboación escolar as accións que en materia de cooperación se están
a desenvolver en Asia, África e América do Sur.
A divulgación do catálogo realizouse co inicio do curso académico,
poñendo á disposición de todo o profesorado unha recompilación de
materiais das ONGD organizados por temas e dirixido a todo o alumnado de primaria, secundaria e bacharelato.
Este novo soporte dispoñible na web de cooperación trata de completar o material xa existente e de converterse nun recurso máis para
que as mestras e mestres se poidan nutrir. Cúmprese así un dos
obxectivos primeiros contemplados no plan director de fomentar a
educación para o desenvolvemento transmitindo, así como a relevancia da loita contra a pobreza e as súas causas. O feito de elixir o
soporte informático facilita unha rápida e máis completa actualización e mellora a súa difusión.

A exposición permaneceu tres días en
cada unha das cidades (A Coruña,
Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo) e o seu
punto máis álxido tivo lugar o 10 de
decembro, Día dos Dereitos Humanos,
arredor do cal se concibiu esta campaña de sensibilización. O espazo estivo
formado por catro jaimas, situadas en
lugares emblemáticos das diferentes
cidades, para facilitar que a poboación
participara desta iniciativa e que, grazas ás reportaxes gráficas, se achegue
dun xeito visual aos proxectos nos
que a Dirección Xeral traballa dende
hai dous anos e medio.
Para os máis cativos, organizáronse
sesións de contacontos solidarios
que os motivaron a reflexionar sobre
outras realidades moi distintas á
nosa a través da imaxinación.
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