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No ano 2010 a Xunta de Galicia conseguiu o consenso 
dos tres grupos políticos representados no Parlamento 
de Galicia para pór en marcha o II Plan director da 
Cooperación Galega, o instrumento de programación da 
política da Xunta de Galicia en materia de Cooperación 
para o Desenvolvemento no período 2010-2013. Con 
este documento, que xa recibira o apoio unánime tanto 
dos distintos axentes da cooperación, representados no 
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento, 
a Xunta de Galicia leva dous anos apostando claramente 
polos principios de calidade e eficacia da axuda, establecidos 
nas distintas declaracións internacionais subscritas pola 
meirande parte dos estados e outros actores implicados 
na Cooperación para o Desenvolvemento.

Desde a Xunta de Galicia estamos a lle dar cobertura á 
maior parte dos compromisos recollidos no plan director, 
de tal maneira que Galicia poida realizar unha contribución 
eficaz e ordenada aos procesos de desenvolvemento 
dos países empobrecidos, partindo do recoñecemento 
das dificultades que para todos representan as especiais 
condicións económicas que caracterizan o momento 
presente.

Para isto, estamos a facer unha aposta pola 
especialización da nosa cooperación, así como pola busca 
de complementariedades entre as administracións 
que permitan evitar duplicidades e solapamentos 
nas intervencións, todo iso co fin de contribuír ao 
enriquecemento e á eficacia da política de Cooperación 
para o Desenvolvemento.

Neste contexto de crise, apostamos polo tanto pola 
calidade e a eficacia da axuda e polo valor engadido 
que Galicia lles pode achegar aos pobos do sur. As 
cooperacións descentralizadas, recoñecidas na lei estatal 
de cooperación como un compoñente estrutural da 
cooperación española, achegámoslles un moi relevante 
valor engadido a terceiros países socios en ámbitos como 
o fortalecemento institucional ou a gobernanza e en 
sectores clave como a agricultura, a pesca e a acuicultura, 
estreitamente vinculados ao obxectivo estratéxico da 
seguridade alimentaria.

Cabe destacar o relevante papel desempeñado por Galicia 
no ámbito da Cooperación para o Desenvolvemento 
no marco da UE, como demostran os dous ditames do 
Comité das Rexións cuxa elaboración nos foi encomendada 

Prólogo
do conselleiro de Presidencia,Administracións Públicas e Xustiza
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no ano 2011. Nestes ditames solicítase unha revisión da 
política de desenvolvemento europea, na que se destaque 
a relevancia do papel que poden xogar as entidades 
rexionais e locais nesta materia, poñendo en valor o seu 
importante traballo, e  na que se avance na distribución 
de responsabilidades entre actores, tendo en conta a súa 
especialización e experiencia.

Por outra banda, mais aló do papel da Xunta como actor 
central que se ocupa do deseño e xestión da política galega 
de cooperación, debemos recoñecer tamén o importante 
labor que, dentro do sistema galego de cooperación, xogan 
os distintos axentes que colaboran coa Administración na 
execución desta política, cos que desde a Xunta mantemos 
un dialogo fluído e permanente que nos permite que esta 
política pública estea presidida polo consenso. 

Así, nestes anos, o principal instrumento para a 
canalización das axudas están a ser as convocatorias 
públicas de concorrencia competitiva fronte ás actuacións 
financiadas por convenio de colaboración, co fin de que os 

axentes de cooperación poidan presentar en condicións 
de igualdade os seus propios proxectos e financiar os 
mellores, e así asegurar a sustentabilidade do sector en 
Galicia.

A prol da transparencia que preside a actuación da Xunta 
de Galicia, un ano máis presentámoslle á sociedade este 
informe de actuacións, para que a cidadanía galega poida 
coñecer como e onde investimos os recursos de todos e 
os resultados obtidos co noso financiamento, co fin último 
de poñer o noso pequeno gran de area na consecución dos 
obxectivos de desenvolvemento do milenio.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza
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O marco normativo galego no ámbito da Cooperación para 
o Desenvolvemento e a acción humanitaria vén establecido 
nos seguintes instrumentos:

• A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de Cooperación para 
o Desenvolvemento, aprobada por unanimidade polo 
Parlamento de Galicia, que pon de manifesto o interese, a 
responsabilidade e a solidariedade da sociedade civil galega 
e as súas institucións coa eliminación da pobreza a nivel 
mundial.

• O Decreto 90/2011, do 5 de maio, polo que se modifica 
o Decreto 326/2004, do 29 de decembro, polo que se 
regulan os órganos de coordinación e asesoramento en 
materia de Cooperación para o Desenvolvemento e polo 
que se crea o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación 
para o Desenvolvemento.
O dito decreto, que é ata o de agora o único 
desenvolvemento normativo da lei 3/2003, regula os 
órganos asesores da cooperación galega, e dicir, a Cincode 
(Comisión Interdepartamental de Cooperación para o 
Desenvolvemento), a Cintercode (Comisión Interterritorial 
de Cooperación para o Desenvolvemento), e o Congacode 
(Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento) 
e o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o 

Desenvolvemento. No referente ao rexistro, o decreto 
atópase en proceso de modificación.

• O Decreto 7/2011, do 20 de xaneiro, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, que establece a 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE como 
órgano superior da administración autonómica na materia 
de cooperación ao desenvolvemento.

A lei 3/2003 establece que a Cooperación Galega para o 
desenvolvemento se articula a través de plans directores 
cuadrienais e de plans anuais.

O II Plan director da Cooperación Galega 2010-2013, 
aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia 
o 16 de xuño de 2010, ten como referente central o 
cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento do 
milenio (ODM), auténtica axenda concertada a escala 
internacional en materia de desenvolvemento. 

A catro anos do final do período previsto para o 
cumprimento dos ODM, aínda son moitos os que están 
en risco de non ser acadados en boa parte das rexións do 
mundo en desenvolvemento. A severa crise que afecta a 

Introdución
marco normativo de referencia
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economía internacional non fai senón engadirlle un factor 
de risco adicional ao cumprimento destes obxectivos. 

Ademais, cómpre ter en conta que desde a aprobación 
no ano 2006 do I plan director, xerouse un consenso 
moi amplo no seo da comunidade internacional acerca 
da necesidade de avanzar nas formas de xestión da 
axuda para o desenvolvemento para garantir o seu 
maior impacto e eficacia. A Axenda de París da Eficacia da 
Axuda, promovida en 2005 desde a Organización para 
a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), 
o posterior Programa de acción de Accra, acordado en 
2008, e o 4º Foro de Alto Nivel sobre a Eficacia da Axuda, 
Busan 2011, constitúen referentes obrigados para todos 
os doadores, e a cuxos principios pretende responder este 
novo plan director.

Tendo en conta as orientacións establecidas nestes 
instrumentos internacionais, os criterios xerais que van 
inspirar a política de cooperación do Goberno galego son os 
seguintes: eficacia da axuda, previsibilidade e concentración 
dos recursos, transparencia na xestión, coherencia das 
actuacións, participación social e coordinación de actores.

En canto ás directrices estratéxicas para o período 2010-
2013, partiuse para definilas do recoñecemento daqueles 
activos e recursos propios da sociedade galega que poden 
ser postos á disposición dos países en desenvolvemento. 
Adicionalmente, tivéronse en conta as orientacións e 
compromisos do plan director da cooperación española 
2009-2012, para facer compatible, na medida do posible, 
os esforzos da sociedade galega cos do conxunto do 
Estado. 

Así, establécense tres grandes ámbitos estratéxicos de 
actuación:

- Ámbito estratéxico 1: contribución á redución 
da pobreza colaborando na consecución dos ODM e 
promovendo o desenvolvemento nos países do sur.
- Ámbito estratéxico 2: mellora da calidade da axuda 
incorporando de forma máis efectiva os principios da 
Axenda de París.
- Ámbito estratéxico 3: promoción na sociedade 
galega da conciencia solidaria respecto á realidade do 

sur e da súa participación efectiva na promoción do 
desenvolvemento.

No primeiro ámbito de actuación, inclúense todas as 
propostas de actuación para seren levadas a cabo nos 
países en desenvolvemento destinatarios de axuda por 
parte dos actores do sistema galego de cooperación, 
fixando os contidos e ámbitos onde se concentrarán os 
esforzos da axuda, de acordo co obxectivo último ao que 
se encamiñan os esforzos, que é facer realidade os ODM, 
promover o desenvolvemento e loitar contra a pobreza.

No segundo ámbito estratéxico de actuación inclúense 
todas as propostas destinadas a mellorar a calidade e 
eficacia da política galega de cooperación, creando as 
condicións para que, desde o punto de vista das políticas e 
instrumentos, a cooperación despregue o maior potencial 
transformador posible nos países en desenvolvemento.

E por último, no terceiro ámbito estratéxico inclúense todas 
as accións destinadas a lograr que a sociedade galega 
sustente firmemente a política de cooperación e que sexa 
partícipe dela. Sen dúbida, é esta a base de todo esforzo 
en materia de cooperación, cuxo fin último é promover 
as condicións axeitadas para que toda a cidadanía poida 
realizar unha contribución útil ao esforzo común para a 
promoción do desenvolvemento, canalizándose as súas 
potencialidades da forma máis efectiva posible.

Para cada un destes ámbitos estratéxicos de actuación o 
Plan director establece obxectivos xerais e específicos, e, 
por vez primeira, un conxunto de indicadores cuantitativos 
e cualitativos que facilitan o seguimento e posterior 
avaliación dos compromisos adquiridos. 

O punto terceiro deste Informe da Cooperación Galega 2011 
recolle o seguimento do cumprimento dos obxectivos do 
plan director tendo en conta os indicadores establecidos e 
as actuacións realizadas no 2011.

Finalmente, o Plan anual 2011 da Cooperación Galega para 
o desenvolvemento, aprobado polo Consello da Xunta de 
Galicia na súa reunión do 3 de febreiro de 2011, recolleu 
o conxunto de actuacións que a Xunta de Galicia tiña 
previsto levar a cabo no eido da cooperación exterior e a 

acción humanitaria no ano 2011, ano marcado por unha 
situación complicada en termos de contexto e conxuntura 
económica tanto a nivel nacional como internacional.
A actual situación de crise económica obrigou a un axuste 
orzamentario en todas as partidas orzamentarias da Xunta 
de Galicia, entre elas, nas partidas dedicadas á cooperación 
ao desenvolvemento. Non obstante, a pesar da redución de 
recursos, no ano 2011 cumpríronse todos os compromisos 
adquiridos en exercicios anteriores e mantívose a 
porcentaxe de recursos destinada ás convocatorias 
públicas de axudas e subvencións.

De acordo co establecido no II Plan director 2010-2013, a 
Cooperación Galega orientouse neste ano 2011 á mellora 
da eficacia da axuda, a través da concentración xeográfica 
dos recursos, dunha maior coordinación dos actores 

e complementariedade das súas actuacións, dunha 
orientación estratéxica das actuacións de cooperación 
que poña en valor as singularidades da nosa comunidade 
autónoma e dunha aposta polo diálogo constante co sector 
co fin de que participe na definición de diversos aspectos 
da política de cooperación ao desenvolvemento e acción 
humanitaria.

Nas seguintes epígrafes poden atopar un informe 
detallado da execución do Plan anual 2011 da Cooperación 
Galega: o orzamento executado, a distribución da axuda, o 
seguimento do cumprimento de obxectivos e as actuacións 
realizadas dentro de cada un dos tres ámbitos sinalados no 
II Plan director.
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2011 
 en cifras

/02

A crise económica desatada a nivel global obriga á aplicación dunha maior racionalidade do gasto e a actuar 
baixo o principio de austeridade, situación que ten ocasionado no ano 2011 a necesidade de aplicación de recortes 
orzamentarios que xeran unha situación atípica, como amosa a táboa 1, de diminución do orzamento executado 
respecto do establecido inicialmente, a pesar do cal e tal e como se porá de manifesto ao longo do presente 
informe, en termos xerais cumpríronse todos os obxectivos marcados na planificación anual. 
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Tal e como se observa na táboa 2, no ano 2011 foron destinados a gastos de actividade 6.012.818 €, 
mentres que os restantes 592.864 € se dedican aos gastos de persoal, correntes e de funcionamento da 
Subdirección Xeral de Cooperación Exterior.

No II Plan director da Cooperación Galega 2010- 2013 redúcese o número de países prioritarios, nun intento de lograr 
unha maior concentración da axuda e de avanzar cunha maior eficiencia na súa xestión. No II PD identifícanse como 
prioritarios 12 países máis a poboación saharauí. Tal e como amosa a táboa 3 e o seu gráfico adxunto durante a ano 2011 
executáronse intervencións de Cooperación para o Desenvolvemento en 15 países, logrouse un bo grao de concentración e 
aumentouse, respecto do ano pasado, a porcentaxe de concentración de fondos destinados a países prioritarios que foi no 
2010 de 84,5% e no 2011 é de 86,70%.
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No II PD mantéñense as mesmas prioridades sectoriais que se definiran no anterior, pero, como novidade, establécese 
unha ponderación intersectorial diferente que trata de medir o peso relativo de cada sector, o que é útil para dar 
seguimento aos indicadores que o II PD establece.

Se consideramos a porcentaxe establecida como obxectivo no II PD derívase a boa senda camiñada no caso das 
necesidades básicas, na infraestrutura e promoción do tecido económico, na educación para o desenvolvemento, no 
investimento no ser humano, e na consolidación e fortalecemento de axentes; e a necesidade de potenciar intervencións 
no resto de sectores para acadar o obxectivo fixado.

No repartimento da axuda en función de instrumento empregado consonte o que establece a táboa 6 e o gráfico adxunto, 
obsérvase a aposta clara que a Cooperación Galega realiza pola canalización de fondos a través de convocatorias públicas 
de axuda, a pesar de quedar deserta a convocatoria de microproxectos e a suspensión da convocatoria para actuacións 
de acción humanitaria. Os convenios de adxudicación directa quedan no segundo lugar a bastante distancia, xa que é un 
instrumento que se emprega de maneira excepcional.

Polo que respecta á distribución xeográfica da acción humanitaria destácase a actuación en 7 países, tal e como se 
observa na táboa 4. Destes países, cinco deles son receptores habituais de axuda humanitaria pola situación de crise 
crónica que alí se vive, non obstante os outros dous, os centroamericanos, acolleron intervencións de emerxencia polas 
inundacións padecidas. 



24 25 

Dado que, a excepción da convocatoria doutros axentes para proxectos no exterior, o resto son exclusivas para ONGD, a 
distribución das axudas por tipo de axente establecida na táboa 7 e no seu gráfico adxunto amosa como xa é habitual, a 
preponderancia das intervencións executadas a través das ONGD é do 68% da AOD galega. 
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Seguimento
de cumprimento de obxectivos

do II Plan director da Cooperación Galega 2010-2013

/03

Ámbitos de actuación:
Ámbito 1: contribución á redución da pobreza colaborando na consecución dos ODM e 
promovendo o desenvolvemento nos países do sur.
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Ámbitos de actuación
Ámbito 2: mellora da calidade da axuda incorporando de forma máis efectiva os principios 
da Axenda de París.
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Ámbitos de actuación
Ámbito 3: promoción na sociedade galega da conciencia solidaria con respecto á realidade 
do sur e da súa participación efectiva na promoción do desenvolvemento.
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/4.1
Convocatorias de proxectos de cooperación
de ONGD e outros axentes

Actuacións
de cooperación no exterior

/04

Como unha das novidades das convocatorias no ano 2011 unificouse, para todas as modalidades de axuda, o requisito 
de que os proxectos non deben estar iniciados antes da data da publicación da convocatoria e é necesario o inicio das 
actividades o ano 2011.

Neste ano concretouse tamén dun mellor xeito o que se entende e valora como agrupación, especificouse, así mesmo o 
que non terá a consideración de agrupación para os efectos das convocatorias.

Ademais, no 2011 modificouse a forma de xustificación final das subvencións, pasouse a realizar mediante a forma de 
conta xustificativa con entrega dos xustificantes de gasto.

/4.1.1
Convocatoria 2011 de proxectos de 
cooperación de ONGD e outros axentes.

As convocatorias públicas de axudas e subvencións para 
proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes 
resolvéronse o 14 de xuño de 2011 polos seguintes 
importes:

- Proxectos de ONGD no exterior: financiáronse un 
total de 10 proxectos en 8 países por un importe global de 
1.812.269 € (634.294,50 € para o ano 2011 e 1.177.974,50 
€ para o ano 2012).
- Proxectos doutros axentes de cooperación no 
exterior: financiáronse un total de 4 proxectos en 4 
países por un importe global de 562.830 € (196.990,50 € 
para a ano 2011 e 365.839,50 € para o ano 2012).

Os proxectos aprobados na convocatoria 2011 foron os 
seguintes:

01. Mellora das condicións para o aproveitamento 
sustentable e solidario dos recursos pesqueiros e 
acuícolas da zona do Bajo Lempa, O Salvador (Fase V).

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz agrupada 
con Agareso

Código CRS: Política pesqueira e xestión administrativa

Contraparte: Asociación Fundación para a Cooperación e 
o Desenvolvemento Comunal do Salvador

Zona de actuación: Zacatecoluca (Municipio); Tecoluca 
(Municipio)

País: O Salvador

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o presente proxecto pretende contribuír 
a mellorar as condicións de vida de 772 familias 
dos municipios de Tecoluca, San Luís La Herradura 
e Zacatecoluca, O Salvador, mediante a mellora das 
condicións económicas, ambientais e organizativas de 
3.864 habitantes (1.941 homes e 1.923 mulleres).
A intervención insírese nunha estratexia de cooperación 
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máis ampla coa que se está contribuíndo substancialmente 
a fortalecer, de forma paulatina e sustentable, o sector 
da pesca artesanal da zona beneficiaria. A primeira, 
segunda e terceira fase desta intervención xa foron 
executadas e a cuarta fase estase executando neste 
momento. A lóxica gradual do proxecto posibilitou 
a evolución desde a conservación do medio e a 
extracción sustentable e organizada de peixe pasando 
pola transformación e diversificación da extracción do 
produto marítimo (mediante prácticas acuícolas), a súa 
posterior comercialización e ata o aproveitamento das 
posibilidades eco-turísticas da zona de actuación, logrando, 
deste xeito, facer da actividade pesqueira e os seus 
derivados unha alternativa produtiva e sostible para o 
autodesenvolvemento das comunidades beneficiarias.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de económicas, 
socio organizativas e ambientais de 772 familias do 
municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente e 
dos municipios de San Luís da Ferradura e Zacatecoluca, 
Departamento de La Paz, O Salvador.
Obxectivo específico: mellorar as condicións para o 
aproveitamento sustentable e solidario dos recursos 
pesqueiros e acuícolas da zona do baixo Lempa, O Salvador.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 994 persoas, 569 nenos e homes e 425 nenas e 
mulleres, socios e socias pertencentes ás 8 cooperativas 
de pesca, a Sociedade Cooperativa Bocana Lempa 
(planta de procesamento de pesca), o Comité de Mulleres 
Comercializadoras e o Comité de Turismo da Isla Tasajera 
(curral de incubación de ovos de tartaruga) ,169 socios 
e 75 socias, ademais de 750 alumnos e alumnas de 7 
centros escolares, 400 alumnos e 350 alumnas, dos cales 
450 participarán nunha campaña de limpeza, 280 nunha 
formación en praguicidas e 12 alumnas e 8 alumnos 
nunha formación en técnicas radiofónicas. Indirecta: 
3.864 persoas (1.941 homes, 51,82%, e 1.923 mulleres, 
48,18%) pertencentes ás 772 familias que habitan as 10 
comunidades nas que se traballará.

Axuda Xunta de Galicia: 231.500,00 € (2011: 81.025,00 
€ ; 2012: 150.475,00 €)

02. Fortalecemento de grupos organizados para 
a pesca artesanal sustentable e a conservación 
dos recursos naturais na Illa de Ometepe, Fase II. 
Nicaragua

Instrumento de financiamento: Convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Amigos da Terra Galicia – Xuventude 

Código CRS: política pesqueira e xestión administrativa, 
educación/formación ambiental, desenvolvemento 
pesqueiro

Contraparte: Fundación Entre Volcáns

Zona de actuación: Ometepe 

País: Nicaragua 

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o proxecto “Fortalecemento de grupos 
organizados para a Pesca Artesanal Sostible e a 
conservación dos recursos naturais na Illa de Ometepe, 
2.ª Fase” pretende contribuír a mellorar o nivel de vida 
das comunidades pesqueiras de Ometepe e reforzar as 
súas capacidades de produción e organización de maneira 
sustenteble e equitativa.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á redución da pobreza das 
comunidades pesqueiras e a protección da riqueza cultural 
e natural da Reserva da Biosfera da Illa de Ometepe.
Obxectivo específico: reforzar as capacidades das 
cooperativas en termos organizativos, de participación e 
produtivas, para un mellor desenvolvemento pesqueiro 
ambientalmente sostible e con participación igualitaria da 
muller.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 911 persoas (464 homes e 447 mulleres)
Indirecta: 3633 persoas (1715 homes e 1918 mulleres)

Axuda Xunta de Galicia: 174.810,00 € (2011: 61.183,50 €; 
2012: 113.626,50 €)

03. Ampliación e fortalecemento da Oferta 
Educativa do Centro de Formación Laboral “Rafael 
Reyes García” (C.F.L.) na comunidade de Acahualinca 
Fase II. Nicaragua

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Solidariedade Internacional de Galicia

Código CRS: formación profesional

Contraparte: Centro Nicaragüense de Promoción de la 
Juventud e Infancia “Dos Generaciones”

Zona de actuación: Acahualinca 

País: Nicaragua

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: a proposta obedece a unha segunda fase 
do proceso de Ampliación e Fortalecemento de Oferta 
Educativa do Centro de Formación Laboral “Rafael Reyes 
García” (C.F.L), iniciado co Proxecto “Ampliación da Oferta 
Educativa de do dito Centro na comunidade de Acahualinca” 
financiado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 
UE da Xunta de Galicia na súa convocatoria de proxectos do 
ano 2009.
Este proxecto actual enmárcase nos resultados do estudo 
diagnóstico “As Expectativas, Necesidades e Demandas 
de Capacitación Laboral de Adolescentes e Mozas de 
Acahualinca”, principalmente das mulleres, posto que 
se pretende que as mesmas melloren as condicións de 
emprego a través da súa cualificación técnica-laboral.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora da situación 
económica das familias do barrio Acahualinca, Nicaragua.
Obxectivo específico: ampliar a cobertura e diversificación 
de formación para mulleres e xente nova e crear 
alternativas económicas no barrio Acahualinca, en 
Managua.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 300 estudantes de ambos sexos, de 14 años en 
diante.
Indirecta: 3.200 poboadores mulleres e homes e 
aproximadamente 1.120 familiares das e dos estudantes do 
centro de formación laboral.

Axuda Xunta de Galicia: 174.920,00 € (2011: 61.222,00 
€ ; 2012: 113.698,00 €)

04. Contribución á soberanía alimentaria en 
comunidades campesiñas do Norte de Potosí, Bolivia

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Solidariedade para o Desenvolvemento e a Paz 
(Sodepaz) agrupada con Asociación para o Comercio Xusto 
e Solidario PANXEA

Código CRS: axuda alimentaria/programas de seguridade 
alimentaria

Contraparte: Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK)

Zona de actuación: Potosí (Departamento) 

País: Bolivia 

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto incide directamente na redución 
da pobreza e na superación da inseguridade alimentaria 
nutricional, fortalecendo as capacidades dos produtores e 
produtoras.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: diminuír a pobreza e a desigualdade de 
familias pobres do municipio de Ocurí.
Obxectivo específico: mellorar as condicións de seguridade 
alimentaria dende un enfoque de soberanía e promover a 
equidade de xénero de 120 produtores e produtoras de 8 
comunidades rurais do Municipio de Ocurí.
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Poboación beneficiaria: 
Directa: 120 familias do cantón Peaña do municipio de 
Ocurí.
Indirecta: 150 familias indirectas do cantón Peaña do 
municipio de Ocurí.

Axuda Xunta de Galicia: 115.230,00 € (2011: 40.330,50 
€ ; 2012: 74.899,50 €)

05. Fortalecemento da soberanía alimentaria 
e do uso racional dos recursos naturais en 10 
comunidades da microcunca Quebrada Gallardo, 
municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, 
Honduras. Fase 1

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras-Galicia

Código CRS: educación/formación ambiental, 
desenvolvemento rural, desenvolvemento agrario

Contraparte: Comité para a Defensa e Desenvolvemento 
da Flora e Fauna do Golfo de Fonseca (Coddeffagolf)

Zona de actuación: Marcovia (Municipio)

País: Honduras 

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o proxecto localízase na microcunca 
da Quebrada Gallardo, no municipio de Namasigüe, 
departamento de Choluteca, en Honduras. Con el 
preténdese contribuír a fortalecer a soberanía alimentaria e 
o uso racional dos recursos naturais no sur de Honduras, 
mediante o fortalecemento e a diversificación de sistemas 
de produción.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fortalecer a soberanía alimentaria e uso 
racional dos recursos naturais no sur de Honduras.
Obxectivo específico: promover sistemas de produción 
sustentable de alimento e o uso racional dos recursos 

naturais na micro cunca da Quebrada Gallardo, no 
municipio de Namasigue.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 150 familias distribuídas en 10 comunidades.
Indirecta: 7.010 persoas.

Axuda Xunta de Galicia: 97.490,00 € (2011: 34.121,50 € ; 
2012: 63.368,50 €)

06. Mellora das condicións hixiénico sanitarias, de 
saneamento e ambientais de 489 familias (2.445 
persoas aprox.) no sector de Santa Lucía, barrio 
Cienfuegos, Santiago de Los Caballeros, provincia de 
Santiago, República Dominicana

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz

Código CRS: abastecemento de auga potable e 
saneamento básico-sistemas menores

Contraparte: Xunta de Asociacións Campesiñas Rafael 
Fernández (Jacarafe)

Zona de actuación: Santiago (Provincia)

País: República Dominicana

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: a intervención de Jacarafe e ACPP no barrio 
de Santa Lucía iniciouse en 2008, coa execución do 
Programa integral de mellora do Barrio Santa Lucía, que 
se alongou ata 2010. Con este proxecto preténdeselle 
dar continuidade ao traballo realizado co programa, en 
dúas áreas de actuación: o saneamento, continuando coa 
construción do sistema de rede de sumidoiros que lle 
dará servizo ao barrio de Santa Lucía, e o saneamento 
ambiental e hixiene comunitaria e darlle continuidade ao 
programa de capacitación a través da rede de promotores 
que actúan como elementos multiplicadores dentro do 
barrio das formacións e sensibilizacións recibidas.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida de 489 
familias (2.445 persoas aprox.) no barrio da Mosca, sector 
de Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, provincia de 
Santiago, República Dominicana.
Obxectivo específico: mellorar as condicións hixiénico-
sanitarias, de saneamento e ambientais de 489 familias 
(2.445 persoas aprox.) no barrio de Santa Lucía, sector 
Cienfuegos, Santiago de Los Caballleros, provincia de 
Santiago, República Dominicana.

Poboación beneficiaria: 
Persoas beneficiarias directas: 489 familias que integran 
o barrio de Santa Lucía, un total de 2.445 persoas 
aproximadamente.
Persoas beneficiarias indirectas: De forma indirecta, este 
proxecto beneficiará á poboación residente nos barrios 
próximos a Santa Lucía do sector de Cienfuegos.

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2011: 61.250,00 
€ ; 2012: 113.750,00 €)

07. Desenvolvemento integral e loita contra a 
pobreza con enfoque na xestión social da auga para 
a soberanía alimentaria e incidencia nos dereitos 
das persoas en comunidades da fronteira peruano-
ecuatoriana

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Fundación Axuda en Acción agrupada con 
ESCAES Perú

Código CRS: desenvolvemento rural

Contraparte: ONG Escola Campesiña de Educación e 
Saúde - ESCAES

Zona de actuación: Fronteira O Ecuador–O Perú 

Países: O Perú e O Ecuador 

Rexión: América do Sur

Descrición: este proxecto é parte dunha proposta integral 
de desenvolvemento de longo prazo implantada por 
Axuda en Acción (oficinas técnicas do Ecuador e O Perú) 
e a súa contraparte local ESCAES, proceso que se iniciou 
no 2005 e ten unha proxección de 10 anos, na procura 
de mellorar a vida das familias coas que traballa e a quen 
busca conformalas como protagonistas do seu propio 
desenvolvemento humano en zona de fronteira nos eixes 
de saneamento, produción, educación e gobernabilidade.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fomentar o desenvolvemento territorial 
da rexión fronteiriza peruano-ecuatoriana a través da 
implantación de programas e proxectos que fortalezan a 
xestión social da auga e a soberanía alimentaria.
Obxectivo específico: fortalecer a xestión social da auga 
para a soberanía alimentaria e incidencia nos dereitos das 
persoas con responsabilidade compartida das comunidades 
da fronteira peruano-ecuatoriana.

Poboación beneficiaria: no correspondente ao Perú o 
proxecto beneficiará a máis de 5.000 persoas agrupadas 
en polo menos 1.000 familias pertencentes á Subcunca 
Binacional do Río Macará. A poboación participante e 
involucrada é mestiza-indíxena, de escasos recursos 
económicos. As súas actividades principais son a 
agricultura en unidades de produción menores a 5 ha, 
e complementan os seus ingresos prestando os seus 
servizos como xornaleiros e coa elaboración de artes 
manuais como artesanías en madeira e cerámica, cestería 
e fabricación de instrumentos musicais.
Na parte do Ecuador, o proxecto beneficiará polo menos a 
1.800 persoas de escasos recursos económicos e situados 
na área rural do cantón Quilanga. A poboación é mestiza e 
a súa principal actividade é a produción agropecuaria. Na 
parte do Ecuador, o proxecto beneficiará de xeito directo 
a 320 familias con aseguramento ao acceso ao auga de 
consumo e servizos básicos de saúde.

Axuda Xunta de Galicia: 342.088,00 €
(2011: 119.731,00 €; 2012: 222.357,00 €)
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08. Apoio á produción e comercialización do feixón 
nas comunidades Los Portelos, Los Mangles e Las 
Carpas, do municipio de Posoltega, Departamento de 
Chinandega, Nicaragua

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Cruz Vermella Española

Código CRS: desenvolvemento rural, cooperativas 
agrícolas, axuda alimentaria/programas de seguridade 
alimentaria

Contraparte: Cruz Vermella Nicaragüense

Zona de actuación: Chinandega (Departamento)

País: Nicaragua

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o proxecto contempla o fortalecemento 
do capital produtivo, humano, social e natural das 
comunidades Los Mangles, Los Portillos e Las Carpas do 
municipio de Posoltega, coa finalidade de que as familias 
das comunidades incrementen os ingresos económicos 
para atenuar as situacións de crise de inseguridade 
alimentaria, por medio do melloramento competitivo 
da cadea do feixón, facendo énfase nunha produción 
sustentable co medio, ben fomentando o desenvolvemento 
de accións que veñan a mellorar a capacidade de 
negociación dos produtores (calidade, cantidade, 
coñecementos do mercado e coñecemento do beneficiario 
do grao etc.) igualmente, traballarase coas organizacións 
fortalecidas na primeira etapa do proxecto, para 
afianzar o establecemento dunha organización solidaria 
legalmente constituída, a través das cales os produtores 
poidan mellorar os seus sistemas de almacenamento e 
comercialización.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á xeración de ingresos das 
comunidades de Los Mangles, Los Portillos e Las Carpas do 
municipio de Posoltega, departamento de Chinandega.

Obxectivo específico: mellorar a capacidade de produción 
e comercialización sustentable do feixón con familias 
das comunidades rurais de Los Mangles, Los Portillos e 
Las Carpas do municipio do Posoltega, departamento de 
Chinandega. Fase II.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 95 familias. As beneficiarias directas do proxecto 
son 595 persoas que representan a 95 familias 
produtoras de feixón. 
Indirecta: 120 familias. A dinamización da economía das 
comunidades beneficiaría de forma indirecta a 745 persoas 
das mesmas comunidades. Son comunidades rurais 
con economías de subsistencia, dedicadas á agricultura e 
gandería como principais fontes de ingresos.

Axuda Xunta de Galicia: 151.391,00 €
(2011: 52.987,00 €; 2012: 98.404,00 €)

09. Mellora do acceso ao saneamento básico e 
a promoción da educación en hixiene e saúde en 
comunidades fronteirizas de República Dominicana e 
Haití

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Humanismo e Democracia (Fundación)

Código CRS: Política sanitaria e xestión administrativa

Contraparte: Instituto Dominicano de Desenvolvemento 
Integral (IDDI)

Zona de actuación: Fronteira Haití-República Dominicana

Países: República Dominicana e Haití 

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o proxecto pretende mellorar a calidade 
de vida da poboación das comunidades fronteirizas de 
intervención, a través de mellorar as súas condicións 
de saneamento básico e a súa capacidade de previr 
enfermidades relacionadas coa deficiente hixiene e 
saneamento como o cólera.

A área de intervención inclúe 6 comunidades fronteirizas, 
4 no municipio de Pedro Santana en República Dominicana 
(Cercadillo, El Córbano, La Palma e Descubierta) e 2 no 
municipio Cerca La Source (Cerca La Source e Les Cacaos) 
en Haití. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao melloramento das condicións 
de saneamento e hixiene nas comunidades fronteirizas da 
República Dominicana e Haití.
Obxectivo específico: mellorar o acceso ao saneamento 
básico mediante a construción e habilitación de servizos 
sanitarios e a promoción da educación en hixiene e 
saúde nas comunidades fronteirizas do municipio Pedro 
Santana, provincia Elías Piña, República Dominicana, e a 
municipalidade de Cerca La Source, departamento Centro, 
Haití.

Poboación beneficiaria: 
- 60 familias en extrema pobreza carente de sistemas 
de disposición de excretas, as cales se beneficiarán da 
construción de letrinas.
- Polo menos 60 promotoras voluntarias que serán 
capacitadas para lle dar acompañamento e orientación á 
comunidade a través de charlas e visitas domiciliarias en 
temas de saneamento, hixiene,saúde preventiva e xestión 
da auga. 
- Polo menos 1.200 familias serán educadas en 
saneamento, hixiene, saúde preventiva e xestión da auga 
e beneficiaranse da mellora de coñecementos e prácticas 
nos ditos temas, así como da mellora da súa contorna 
ambiental, integrando a sensibilización de igualdade de 
oportunidades no acceso a estes servizos. 
- Polo menos 20 líderes comunitarios e 10 autoridades 
locais se beneficiarán do fortalecemento das súas 
capacidades a través de obradoiros educativos en boas 
prácticas de saneamento comunitario e saúde preventiva.

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2011: 61.250,00 € ; 2012: 113.750,00 €)

10. Xerando oportunidades para mulleres e homes 
para unha mellor seguridade alimentaria nos distritos 
de Chetilla e Magdalena. Cajamarca - O Perú

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior ONGD

Axentes: Fundación Internacional de Solidaridad Compañía 
de María-FISC 

Código CRS: nutrición básica, insumos agrícolas, 
extensión agraria, Desenvolvemento agrario

Contraparte: Centro Ecuménico de Promoción e Acción 
Social Norte–CEDEPAS NORTE
Zona de actuación: Magdalena (Distrito), Chetilla (Distrito), 
Cajamarca (Departamento) 

País: O Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto forma parte dunha proposta 
integral que ten como finalidade reducir a vulnerabilidade 
nutricional e alimentación das 300 familias dos distritos 
rurais de Chetilla e Magdalena desde unha perspectiva 
de xénero, a través da crianza de cuies. Para iso 
fortaleceranse capacidades técnico-produtivas das mulleres 
e homes co fin de incrementar a diversificación produtiva e 
a produtividade.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora dos niveis de 
alimentación e nutrición dos distritos de Chetilla e 
Magdalena.
Obxectivo específico: diminuír os niveis de vulnerabilidade 
nutricional e alimenticia en familias do ámbito de 
intervención desde un enfoque de xénero nos distritos de 
Chetilla e Magdalena.

Poboación beneficiaria: 
Poboación directa:
- 300 mulleres en situación de pobreza das comunidades 
de Chetilla e das redes empresariais nos distritos de Chetilla 
e Magdalena.
- 10 autoridades, funcionarios e equipo técnico municipal 
dos gobernos de distrito de Chetilla e Magdalena.
- 400 nenos e nenas dos 8 centros educativos da zona de 
intervención (4 por distrito).
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- 200 homes compañeiros das mulleres que participen 
nas actividades do proxecto e que serán sensibilizados 
sobre a súa implicación nos traballos reprodutivos e de 
coidados.

Poboación indirecta: familias situadas no ámbito inmediato 
da poboación directa do proxecto.

Axuda Xunta de Galicia: 174.840,00 € 
(2011: 61.194,00 €; 2012: 113.646,00 €)

11. Desenvolvemento sustentable e seguridade 
alimentaria mediante acuicultura na comunidade 
campesiña de Santa Bárbara. O Perú

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior outros axentes

Axentes: Universidade de Vigo agrupada con Anfaco

Código CRS: desenvolvemento pesqueiro

Contraparte: Asociación de Produtores Agropecuarios 
de Parionaccocha, APAP. Comunidade Campesiña Santa 
Bárbara, Huancavelica (Perú)

Zona de actuación: Huancavelica (Departamento)

País: O Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o presente proxecto pretende dotar a 
Comunidade Campesiña Santa Bárbara dun recurso 
económico propio capaz de contribuír á redución da 
pobreza, á creación dunha alternativa alimentaria e á 
xeración de emprego. 

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolvemento sustentable 
e á seguridade alimentaria da Comunidade Santa Bárbara, 
en Huancavelica (O Perú).
Obxectivo específico: mellorar as condicións 
socioeconómicas da Comunidade Santa Bárbara, a través 
da acuicultura como elemento de desenvolvemento 

sustentable e de loita contra a inseguridade alimentaria.
Poboación beneficiaria: 
Directa: 32 familias campesiñas, aproximadamente 214 
membros dos que 124 son mulleres e 90 varóns.
Indirecta: a comunidade de Santa Bárbara: 425 familias 
(aproximadamente 2.855 persoas: 1558 mulleres e 1297 
varóns).

Axuda Xunta de Galicia: 155.360,00 €
(2011: 54.376,00 €; 2012: 100.984,00 €)

12. Rehabilitación de sistemas de abastecemento 
no distrito de Palma e reforzo das institucións 
responsables do servizo de auga en Cabo Delgado, 
Mozambique

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior outros axentes

Axentes: ADANTIA S.L.

Código CRS: política recursos hídricos e xestión 
administrativa, abastecemento de auga potable e 
saneamento básico-sistemas menores

Contraparte: Goberno do Distrito de Palma (GdP)

Zona de actuación: Cabo Delgado (Provincia)

País: Mozambique

Rexión: África

Descrición: o proxecto que se presenta é a Fase II da 
intervención da cooperación galega no sector da auga 
na provincia de Cabo Delgado (Mozambique), executado 
actualmente por Adantia, S.L. Partindo dos resultados do 
proxecto en marcha “Asistencia técnica para a mellora 
do desempeño do sector da auga no distrito de Palma 
(Cabo Delgado, Mozambique)” 2010-2011, continuarase 
traballando na mesma liña de reforzo institucional e 
mellora da funcionalidade e sustentabilidade dos servizos 
da auga na provincia.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar a sustentabilidade e equidade 
nos servizos de auga da provincial de Cabo Delgado 
(Mozambique).
Obxectivo específico: mellorar a cobertura e acceso á auga 
mellorada na vila de Palma. Aumentar a capacidade dos 
recursos humanos das institucións de auga para planificar 
e asistir ás comunidades.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 19.300 persoas.
Indirecta: 32.768 persoas.

Axuda Xunta de Galicia: 99.680,00 €
(2011: 34.888,00 € ; 2012: 64.792,00 €)

13. Mellora da xestión dos residuos sanitarios de 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 
asociado ao programa integral de mellora do barrio de 
Santa Lucía. La Mosca

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior outros axentes

Axentes: Fundación GALICIA INNOVA

Código CRS: política sanitaria e xestión administrativa

Contraparte: Concello de Santiago de Caballeros 

Zona de actuación: Concello de Santiago de Caballeros 

País: República Dominicana

Rexión: Centroamérica e Caribe

Descrición: o obxectivo deste proxecto e o de lles dar 
continuidade ás accións enmarcadas no marco do 
Programa integral de mellora do Barrio de Santa Lucía 
/ La Mosca, en Santiago de los Caballeros, financiado 
pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea da Xunta Galicia dende o ano 2008, a través 
do deseño e desenvolvemento dunha estratexia para a 
mellora da Xestión dos Residuos Sanitarios de Santiago de 
Los Caballeros.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de 
desenvolvemento social e sanitario da poboación do barrio 
de Santa Lucía/La Mosca e do vertedoiro de EcoRaffey-
Santiago de los Caballeros.
Obxectivo específico: mellorar a xestión dos residuos 
sanitarios de Santiago de los Caballeros.

Poboación beneficiaria: 
Directa:
- 206 persoas do Hospital Periférico de Cienfuegos (124 
homes e 82 mulleres -estimado)
- 2.767 persoas do Concello de Santiago de los Caballeros 
(1.937 homes e 830 mulleres - estimado)
- unhas 466 persoas que traballan como recicladoras 
de residuos (mergulladores) no vertedoiro de Rafey (129 
mulleres e 337 homes -estimado)

Indirecta: as 489 familias que viven no barrio de Santa 
Lucía-La Mosca, integradas por un total de 2.445 persoas 
aproximadamente.

Axuda Xunta de Galicia: 148.900,00 €
(2011: 52.115,00 €; 2012: 96.785,00 €

14. Mellora da calidade de vida en Villa Lamadrid, 
Lomas de Zamora e análise das vulnerabilidades da 
poboación de adultos maiores do ámbito de influencia 
do Centro de Xubilados na Municipalidade de 
Avellaneda. Gran Bos Aires-República Arxentina)

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
proxectos no exterior outros axentes

Axentes: Sociedade Parroquial de Vedra de Mutualidade e 
Cultura 
Código CRS: Servizos sociais, Formación profesional, 
Educación sanitaria, Axuda multisectorial

Contraparte: Instituto de Desenvolvemento Arxentino 
Sustentable (IDEAS)

Zona de actuación: Bos Aires

País: A Arxentina
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Rexión: América do Sur

Descrición: trátase dun proxecto de loita contra a pobreza 
que se vai desenvolver en Villa Lamadrid (barrio do Gran 
Bos Aires, A Arxentina) para a mellora de vida das familias 
en condicións de vulnerabilidade social.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida de familias 
en condición de vulnerabilidade social residentes no barrio 
de Villa Lamadrid do Conurbano Bonaerense, e análise 
da vulnerabilidade da poboación da terceira idade de 
Avellaneda.

Obxectivo específico 1: capacitar a mozos e adultos 
desocupados e subocupados de Villa Lamadrid, para o 
desenvolvemento da súa capacidade produtiva.

Obxectivo específico 2: adestrar as mulleres do barrio en 
accións e actividades en promoción e prevención da saúde 
individual e familiar.

Obxectivo específico 3: incidir nas autoridades locais para 
que tomen en conta na elaboración das súas políticas, a 
situación na que se atopa a poboación da terceira idade na 
municipalidade de Avellaneda.

Poboación beneficiaria: 
A poboación beneficiaria das actividades de capacitación 
en oficios será arredor dos 370 residentes de barrios nun 
60% de sexo masculino e 60% menores de 40 anos. 

As beneficiarias dos talleres de promoción e prevención en 
saúde serán sobre 450 mulleres e a distribución etárea 
prevista é de 300 mulleres entre 17 e 45 anos e o resto 
maiores de 45 a 70 anos. 

Axuda Xunta de Galicia: 158.890,00 €
(2011: 55.611,50 €; 2012: 103.278,50 €)

 

/4.1.2
Convocatoria 2010 de proxectos de 
cooperación de ONGD e outros axentes

01. Mellora da seguridade alimentaria en 
familias rurais de Santiago de Chuco a través do 
fortalecemento das capacidades produtivas e 
organizativas

Axentes: Manos Unidas 
País: O Perú 
Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2010: 87.500 €; 
2011: 87.500 €)

02. Fortalecer a autoestima e percepción sobre si 
mesmas de mulleres en situación de prostitución 
e/ou vítimas da trata de persoas con enfoque nos 
seus dereitos económicos, sexuais e reprodutivos, 
mediante o fomento e acompañamento en procesos 
de formación 

Axentes: Paz e Desenvolvemento 
País: O Ecuador 
Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2010: 87.500 €; 
2011: 87.500 €)

03. Mellora e promoción da educación primaria 
para nenos, nenas e xente nova en situación de 
vulnerabilidade na localidade de Chokwe, provincia de 
Gaza, Mozambique-2.ª fase

Axentes: Fundación Madreselva
País: Mozambique 
Axuda Xunta de Galicia: 163.991,52 €
(2010: 81.995,76 €; 2011: 81.995,76 €)

04. Impulso ao dereito de nenos, nenas e mozos/
as traballadores e en situación de exclusión a unha 
educación integral e de calidade, dende o enfoque de 
xénero e de dereitos humanos

Axentes: Intered Galicia 
País: Bolivia 
Axuda Xunta de Galicia: 174.900 € (2010: 87.450 €; 
2011: 87.450 €)

05. Fomento do uso de sementes forestais nativas 
como mecanismo para mellorar a xestión do bosque e 
a calidade de vida dos/das poboadores/as de Orellana 
(Amazonia ecuatoriana)

Axentes: Solidariedade Internacional Galicia 
País: O Ecuador 
Axuda Xunta de Galicia: 174.945,92 €
 (2010: 87.472,96 €; 2011: 87.472,96 €)

06. Fomento e ampliación do cultivo e 
comercialización de maracuxá de 125 produtores/as 
dos cantóns de Esmeraldas e Quinindé da provincia 
de Esmeraldas

Axentes: Amarante para o Ecodesenvolvemento 
País: O Ecuador 
Axuda Xunta de Galicia: 129.488,38 €
(2010: 64.744,19 €; 2011: 64.744,19 €)

07. Mellora das condicións de saúde e salubridade 
ambiental na comunidade de Ccollo Tarani e fomentar 
a participación comunal en equidade

Axentes: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas 
y Pueblos 
País: O Perú 
Axuda Xunta de Galicia: 174.515 € (2010: 87.257,50 €; 
2011: 87.257,50 €)

08. Xestión ambiental sustentable e promoción do 
tecido económico nas comunidades de San Antonio 
de Totora, San Joaquín, San Francisco, Cruz Chica e 
Santa Fe, do contorno de San Matías, provincia Ángel 
Sandoval

Axentes: Natura Hispánica, Amigos de Doñana 

País: Bolivia 
Axuda Xunta de Galicia: 235.785 € (2010: 117.892,50 €; 
2011: 117.892,50 €)

09. Polo dereito á alimentación de 240 familias 
rurais dos departamentos de Nueva Segovia, Madriz, 
Jinotega, Estelí, León e Chinandega
Axentes: Fundación Intermón Oxfam

País: Nicaragua 
Axuda Xunta de Galicia: 1500 € (2010: 75.000 €; 2011: 
75.000 €)

10. Mellora da calidade da atención obstétrica 
prestada polas comadroas tradicionais e os 
profesionais sanitarios do departamento de 
Retalhuleu

Axentes: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 
(Fuden) 
País: Guatemala 
Axuda Xunta de Galicia: 141.400,74 €
(2010: 70.700,37 €; 2011: 70.700,37 €)

11. Mellora das condicións para o aproveitamento 
sustentable dos recursos pesqueiros e acuícolas da 
zona do baixo Lempa

Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz, Universidade 
de Santiago de Compostela, Asociación Galega de 
Reporteiros Solidarios (Agareso) 
País: O Salvador 
Axuda Xunta de Galicia: 202.666,70 €
(2010: 101.333,35 €; 2011: 101.333,35 €)

12. Promoción da educación ambiental comunitaria 
para o melloramento da calidade de vida da poboación 
da microbacía San Pedro, Altos de Frías-Piura

Axentes: Educación sen Fronteiras 
País: O Perú 
Axuda Xunta de Galicia: 175.000 €
(2010: 87.500 €; 2011: 87.500 €)

13. Redución da vulnerabilidade alimentaria e uso 
racional dos recursos naturais na micro-cunca do río 
Laure



52 53 

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras - Galicia, Amigos da 
Terra Galicia - Xuventude, Universidade da Coruña 
País: Honduras 
Axuda Xunta de Galicia: 349.464 €
(2010: 174.732 €; 2011: 174.732 €)

14. Mellora da calidade educativa con pertinencia 
cultural e de xénero da formación do nenez e 
xuventude do municipio de Champerico, Retalhuleu

Axentes: Educación sen Fronteiras, Arquitectos sen 
Fronteiras 
País: Guatemala 
Axuda Xunta de Galicia: 345.605 €
(2010: 172.802,50 €; 2011: 172.802,50 €)

15. Fortalecemento institucional da Universidade 
Nacional de Loja: dotación de equipamento, 
formación de recursos humanos e dispoñibilidade 
de información xeográfica para fomentar a xestión 
sustentable do territorio

Axentes: Universidade da Coruña, Universidade de 
Santiago de Compostela 
País: O Ecuador 
Axuda Xunta de Galicia: 258.332,20 €
(2010: 129.166,10 €; 2011: 129.166,10 €)

16. Fortalecemento das liñas de desenvolvemento 
produtivo e saúde comunitaria do programa integral 
de mellora do barrio de Santa Lucía/La Mosca

Axentes: Serviguide S.L., Fundación Galicia Innova 
País: República Dominicana 
Axuda Xunta de Galicia: 290.375,34 €
(2010: 145.187,67 €; 2011: 145.187,67 €)

17. Apoio integral a actores clave do sistema 
dominicano de innovación para promover o 
desenvolvemento da República Dominicana baseado 
na economía do coñecemento

Axentes: Fundación Universidade da Coruña 
País: República Dominicana 
Axuda Xunta de Galicia: 174.752 €
(2010: 87.376 €; 2011: 87.376 €)
        
18. Asistencia técnica para a mellora da execución 
do sector da auga no distrito de Palma-Cabo Delgado

Axentes: Adantia S.L.
País: Mozambique 
Axuda Xunta de Galicia: 149.834 € (2010: 74.917€; 2011: 
74.917 €)

/4.2.1
Convocatoria 2009 de programas de 
cooperación de ONGD

Na convocatoria do ano 2009 foron aprobados 4 
programas de cooperación doutras tantas ONGD por un 
importe total de 2.451.196,72 €, 588.631,41 € corresponden 
ao ano 2011.

A continuación detállanse os programas financiados na 
convocatoria 2009:

01. Educación técnica en Nicaragua

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 522.077,80 € (2009: 
156.623,34 €, 2010: 156.623,34 €, 2011: 104.415,56 €, 
2012: 104.415,56 €)

/4.2
Convocatorias de programas de cooperación de ONGD
Tal e como estaba previsto no Plan anual 2011, a convocatoria de subvencións para programa 
de cooperación de ONGD non se publicou neste ano.
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02. Fortalecemento do sistema de saúde pública 
en dúas moughataas periurbanas de Nouakchott 
a través da mellora dos servizos de saúde sexual e 
reprodutiva e da atención á infancia

Axente: Médicos do Mundo-Galicia
País: Mauritania 
Axuda Xunta de Galicia: 655.947,12 € (2009:  
196.784,14 €, 2010: 229.581,49 €, 2011: 229.581,49 €)

03. Programa de redución da vulnerabilidade en 
áreas rurais empobrecidas do municipio de Marcovia 
(Honduras), a través do acceso á auga e saneamento e 
da xestión sustentable dos recursos do territorio con 
enfoque de cunca hidrográfica

Axente: Enxeñería sen Fronteiras
País: Honduras
Axuda Xunta de Galicia: 349.708,60 € (2009: 
104.912,58 €, 2010: 104.912,58 €, 2011: 69.941,72 €, 2012: 
69.941,72 €)

04. Programa de desenvolvemento socioeconómico 
territorial do Gran Potosí, Bolivia

Axente: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y 
Pueblos
País: Bolivia
Axuda Xunta de Galicia: 923.463,20 € (2009: 
277.038,96 €, 2010: 277.038,96 €, 2011: 184.692,64 €, 
2012: 184.692,64 €)

/4.2.2
Convocatoria 2008 de programas de 
cooperación de ONGD

Nesta convocatoria, dun total de catro programas, tres 
contaban con anualidade 2011. O financiamento total destes 
ascende a 1.901.517 €, dos que  263.571 € corresponden a 
este último exercicio.
Estes son os programas:

01. Educación técnica e vocacional para unha mellor 
inserción laboral en Honduras e Nicaragua

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
País: Honduras e Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 486.584 € (2008: 190.588 €, 
2009: 127.248 €, 2010: 102.781 €, 2011: 65.967 €)

02. Programa de mellora do acceso e calidade 
educativa no municipio de Benguela, Angola

Axente: Jóvenes del Tercer Mundo (Ahora Jóvenes y 
Desarrollo)
País: Angola
Axuda Xunta de Galicia: 792.603 € (2008: 304.646 €, 
2009: 241.789 €, 2010: 136.245 €, 2011: 109.923 €)

03. Contribuír na prevención, diagnóstico e 
tratamento da infección de VIH/sida nos 425.161 
potenciais usuarios de Bissau e nos 173.223 
potenciais usuarios das rexións de Quinara e Tombalí, 
na Guinea-Bissau

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz
País: A Guinea-Bissau
Axuda Xunta de Galicia: 622.330 € (2008: 197.982 €, 
2009: 202.897 €, 2010: 133.770 €, 2011: 87.681 €)

/4.3
Convocatoria 2011 de microproxectos 
de cooperación de ONGD

Por Orde do 23 de febreiro de 2011 aprobáronse as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de 
concorrencia competitiva, para a execución de microproxectos de Cooperación para o Desenvolvemento no exterior 
promovidos polas organizacións non gobernamentais. A baixa calidade técnica das 21 propostas presentadas ocasionou 
que fosen denegadas polo que, quedou baleira a convocatoria.
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/4.4.1
Convenios de colaboración do ano 2011

Durante o ano 2011 asináronse soamente convenios de 
colaboración para intervencións de Cooperación para o 
Desenvolvemento no exterior no ámbito das Intervencións 
de Desenvolvemento Integral que serán descritas no punto 
correspondente. 

/4.4.2
Convenios de colaboración de anos 
anteriores

Mantivéronse os compromisos asumidos nos convenios de 
colaboración asinados en anos anteriores:

01. Programa integral para o desenvolvemento 
profesional e produtivo da pesca de pequena escala e 
acuicultura rural en Centroamérica

Axentes: Fundación CETMAR
Países: Panamá, O Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, 
Guatemala, Costa Rica 
Axuda Xunta de Galicia: 250.000 € (2010: 100.000 €; 
2011: 150.000 €)

02. Mellora das infraestruturas e condicións de 
habitabilidade, saneamento, organizativas e hixiénico 
sanitarias do Servizo de Pediatría no Hospital 
Hernández Vera

Axentes: Asociación Hospital 1.º de Mayo 
País: Bolivia 
Axuda Xunta de Galicia: 115.427 € (2010: 48.679 €; 
2011: 66.748 €)

/4.4.3
Intervencións de Desenvolvemento Integral 
(IDI) en Guatemala e República Dominicana

As Intervencións de Desenvolvemento Integral (IDI) 
representan un modelo de cooperación directa da Xunta 
de Galicia nun intento de xerar intervencións coordinadas, 
multisectoriais e sinérxicas, nunha zona determinada, 
que produzan un maior impacto da nosa cooperación. 
Supoñen, polo tanto, unha determinada  canalización de 
recursos nunha zona xeográfica determinada (dentro dos 
países prioritarios da Cooperación Galega), onde distintos 
actores interveñen nos ámbitos sectoriais nos que contan 
con experiencia. Ademais as IDI supoñen unha aposta clara 
polas estratexias de coordinación e complementariedade, 
buscando a xeración de sinerxías positivas entre os actores 
que traballan neste ámbito, coa intención de  mellorar a 
eficiencia e impacto das intervencións. 

Ata o momento e dende o ano 2008 puxéronse en 
marcha dúas IDI, unha en Guatemala e outra na República 
Dominicana, a través da sinatura de diferentes convenios 
de colaboración con organizacións e entidades galegas e do 
sur. No ano 2011 renovouse o compromiso de apoio a estas 
iniciativas e asináronse os convenios que a continuación se 
describen. Estes convenios poranlle fin á intervención na 
República Dominicana.

01. Mellora das condicións de habitabilidade básica 
no marco do programa OXLAJUJ TZ´IKIN. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Arquitectos sen Fronteiras
Código CRS: vivendas de baixo custo, política de emprego 
e xestión administrativa, política de construción e xestión 
administrativa, Goberno e sociedade civil, abastecemento 
de auga potable e saneamento básico-sistemas menores
Contraparte: Asociación Indígena Agropecuaria Pro 
Desarrollo Integral (ASIAPRODI)
Zona de actuación: Retalhuleu (Departamento)
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o Proxecto de mellora das condicións de 
habitabilidade básica exposto para 2011 daralle continuidade 
ao traballo que se vén realizando dende o ano 2008. 
O obxectivo durante o proceso foi o de mellorar as 
condicións de habitabilidade das familias que se atopan en 
condicións de extrema pobreza e maior vulnerabilidade e 
o de fortalecer os mecanismos das propias comunidades 
para lles dar resposta aos seus déficits en relación coa 
habitabilidade básica. 
Co fin de avanzar na consecución destes obxectivos 
estívose traballando nas seguintes liñas: 
- Capacitación de albaneis e mestres de obra. O obxectivo 
é formar dentro das comunidades man de obra cualificada 
que poida facerse cargo da construción de calquera 
infraestrutura. 
- Implantación dunha planta de fabricación de materiais de 
construción e creación dunha cooperativa comunitaria. O 
obxectivo é facilitar o acceso das comunidades a materiais 
de construción máis baratos e sustentables, á vez que se 
achegan novas fontes de ingreso á poboación. 
- Fortalecemento das organizacións locais. Ademais do 
apoio ás estruturas locais durante a execución (xuntas 
directivas e Consello Micro-rexional), fortaleceuse a 
organización comunitaria ASIAPRODI a través do proceso 
de co-execución que se levou a cabo xunto con Arquitectos 
Sen Fronteiras. 
- Construción e mellora de vivendas. Corresponde ao eixe 
central do proxecto e ten como obxectivo a mellora das 
condicións de salubridade das contornas habitables das 
familias das comunidades. 

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora das condicións 
hixiénico-sanitarias a través das infraestruturas 

habitacionais nas comunidades incluídas no programa. 
Obxectivo específico: construír e mellorar infraestruturas 
habitacionais nas comunidades facendo uso de todos os 
recursos materiais e humanos posibles nas comunidades 
do Programa OxlajujTz´ikin. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: 45 familias das comunidades de Nueva Cajolá, 
Vitorias o Salto e San Juan el Húmedo verán melloradas as 
súas condicións de habitabilidade, salubridade e hixiene a 
través da construción e mellora da vivenda. 
Indirecta: traballadores contratados para o 
desenvolvemento dos proxectos. 
- 90 albaneis, 6 mestres de obra e 2 soldadores. Na 
fabricación de materiais de construción na Cooperativa 
B´eljuj Q´nil traballarán 11 operarios. Nos transportes de 
materiais serán contratadas 5 persoas. Un total de 114 
profesionais das comunidades serán beneficiados con 
traballo durante a execución do proxecto. 
- 17 comunidades do programa e aquelas comunidades da 
contorna de Champerico e Retalhuleu ao dispor de material 
económico para a construción das súas infraestruturas. 
Ademais serán beneficiadas con aqueles proxectos sociais 
que se desenvolvan cos beneficios que se xeren na planta 
de fabricación. 
- 18.000 persoas, pertencentes ás comunidades 
que participan no Programa Oxlajuj Tz´ikin, que ven 
melloradas as condicións de salubridade e o retroceso das 
enfermidades nas comunidades. 
- O Consello Micro-rexional e ASIAPRODI que se reforzan 
como un órgano de xestión importante dentro das 
comunidades, a nivel municipal e a nivel departamental. 
- As xuntas directivas e estruturas comunitarias que ven 
reforzada a súa organización a través da execución dos 
proxectos. 
Axuda Xunta de Galicia: 221.624 €

/4.4
Convenios de colaboración de proxectos de cooperación



58 59 

02. Mellora das capacidades produtivas para a 
soberanía alimentaria e a implantación de iniciativas 
produtivas comunitarias na Costa Sur. Guatemala. 
Fase II

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: ACSUR-Las Segovias
Código CRS: Axuda alimentaria/Programas de seguridade 
alimentaria
Contraparte: Asociación para la Promoción y el Desarrollo 
de la Comunidad “CEIBA”. (ONG), ASOCIACION MAYA OXIB´ 
NO´J–AMON ONG-
Zona de actuación: Retalhuleu (Municipio), Retalhuleu 
(Departamento), Champerico (Municipio)
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: coa presente proposta preténdese dar 
continuidade e consolidar os procesos iniciados no período 
2009 e 2010 co proxecto Mellora das capacidades 
produtivas para a soberanía alimentaria e a implantación 
de iniciativas produtivas comunitarias na Costa Sur, 
traballando para 
fortalecer a capacidade produtiva para a soberanía 
alimentaria, fortalecendo as capacidades das familias 
beneficiarias, no manexo de técnicas agroecolóxicas para 
a súa produción, na educación nutricional e consumo 
responsable. Traballarase ademais no fortalecemento de 
capacidades de lideresas.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolvemento integral das 
comunidades da costa sur de Guatemala coa implantación 
de iniciativas produtivas, con criterios de sustentabilidade, 
solidariedade e seguridade alimentaria, co fin de contribuír 
ao melloramento das condicións de vida das familias. 
Obxectivo específico 1: fortalecer a capacidade produtiva 
para a soberanía alimentaria coa utilización de técnicas 
produtivas que contribúan ao sistema ecolóxico apegadas 
á cultura xeral de homes e mulleres de 400 familias de 15 
comunidades participantes no programa. 
Obxectivo específico 2: consolidar as iniciativas produtivas, 
que lles brinden seguridade alimentaria ás 230 familias 
das comunidades participantes, con criterios de 
sustentabilidade, solidariedade e de soberanía alimentaria, e 
que promovan a participación de homes e mulleres.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 2.400 persoas, pertencentes a 400 familias das 15 
comunidades do municipio de Champerico, departamento 
de Retalhuleu, conformadas por poboación rural, indíxena 
(Mam e Kiché) e ladina.
Indirecta: considéranse beneficiarios/as indirectos/as todas 
as 2.296 familias (11.042 persoas) das 15 comunidades de 
intervención. 
Axuda Xunta de Galicia: 118.017 €

03. Mellora da atención en saúde e o acceso a 
medicamentos da poboación rural dos municipios de 
Champerico e Retalhuleu, en Guatemala. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Farmacéuticos Mundi
Código CRS: atención sanitaria básica
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de 
Salud (Asecsa),
Zona de actuación: Retalhuleu (Municipio); Retalhuleu 
(Departamento); Champerico (Municipio)
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o presente proxecto ten como propósito a 
mellora da atención primaria en saúde e o acceso e uso 
apropiado de medicamentos esenciais en 17 comunidades 
rurais dos municipios de Retalhuleu e Champerico na costa 
sur de Guatemala. 
Os principais compoñentes do proxecto son: 
- Fortalecemento de servizos básicos de saúde
- Implantación dun sistema de abastecemento e regulación 
de medicamentos esenciais para a atención en saúde 
comunitaria.
- Fortalecemento e promoción do medicamento natural 
- Mellora da capacidade técnica sobre o uso e manexo 
racional dos medicamentos esenciais e atención primaria.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: o proxecto pretende contribuír á mellora 
das condicións de vida da poboación de 2 municipios do 
Departamento de Retalhuleu na Costa Sur de Guatemala, 
atendendo á ampliación e mellora dos servizos básicos de 
saúde, que supoñan melloras na situación socio-sanitaria 
da poboación beneficiaria. 
Obxectivo específico: contribuír á mellora da atención 
en saúde e o acceso e uso apropiado de medicamentos 

esenciais de calidade e baixo custo en 17 comunidades 
rurais dos municipios Retalhuleu e Champerico na costa 
sur de Guatemala. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: 4.119 persoas de 17 comunidades dos municipios 
de Retalhuleu e Champerico (Departamento de Retalhuleu) 
na rexión occidental de Guatemala. 
Indirecta: A poboación indirectamente beneficiada 
confórmana o resto de poboación situada na área de 
influencia da actuación e que supón un total de 8.784 
persoas. 
Axuda Xunta de Galicia: 84.956 €

04. Mellora da calidade educativa dende un enfoque 
de DDHH e equidade de xénero. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Educación sen Fronteiras
Código CRS: educación, nivel non especificado
Contraparte: Proxecto de Desenvolvemento Santiago-
PRODESSA ONG
Zona de actuación: Retalhuleu (Municipio), Champerico 
(Municipio)
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto busca elevar a calidade dos 
servizos de educación en forma integral nas comunidades 
participantes, atendendo a criterios de pertinencia 
sociocultural, efectividade pedagóxica e equidade de xénero, 
a través de dúas áreas de intervención: 
- A implantación, nas escolas do nivel primario, dun 
programa contextualizado de lecto-escritura eficaz con 
énfase en valores.
- Impulsarase a formación de mestres/as de educación 
primaria oriúndos das localidades, a través de bolsas de 
estudo para xente nova interesada en formarse como 
docentes; o programa de bolsas inclúe a implantación dun 
proceso de acompañamento administrativo á formación 
das e os bolseiros, a fin de asegurar a continuidade e 
efectividade dos seus estudos. 
Complementando estas dúas compoñentes do proxecto, 
proporcionarase acompañamento e apoio ás organizacións 
locais que traballan o tema educativo, co obxecto de 
achegar nos procesos de esixencia do cumprimento do 
dereito á educación.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: elevar a calidade do servizo educativo das 
16 comunidades, mediante a implantación de procesos 
pedagóxicos que promovan o desenvolvemento de 
capacidades técnico-pedagóxicas das/dos docentes, desde 
un enfoque de dereitos humanos, pertinencia sociocultural 
e equidade de xénero 
Obxectivo específico: mellorar o nivel de calidade educativa 
das escolas de intervención, en canto ao desenvolvemento 
da aprendizaxe da lecto-escritura, e á pertinencia cultural e 
equidad de xénero da educación. 
Poboación beneficiaria: 
Directos: 1648 estudantes, dos que aproximadamente 
o 47% son nenas; 85 docentes de primaria; 40 mozos; 
20 homes e 20 mulleres, que recibirán bolsas e apoio 
académico para estudar a carreira de maxisterio. 
Indirecta: 11.857 persoas e habita en 16 comunidades do 
departamento de Retalhuleu.
Axuda Xunta de Galicia: 87.123 €

05. Fortalecemento institucional e comunitario no 
marco do Programa Oxlajuj T’ziquin. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Iniciativa Civil para a Democracia (INCIDE)
Código CRS: fortalecemento sociedade civil
Zona de actuación: Retalhuleu (Municipio), Retalhuleu 
(Departamento), Champerico (Municipio)
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto pretende acadar o fortalecemento 
das capacidades técnicas, administrativas, financeiras e 
políticas dos gobernos municipais, mediante varias liñas 
de acción encamiñadas a promover a comunicación 
social entre as institucións municipais e a poboación, o 
fortalecemento da planificación municipal, impulsando o 
ordenamento territorial do municipio, e a promoción do 
saneamento ambiental no municipio.
Ao mesmo tempo centrarase no fortalecemento das 
estruturas organizativas comunitarias dos dezaoito 
asentamentos humanos pertencentes ás mencionadas 
municipalidades.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: o obxectivo estratéxico é contribuír ao 
fortalecemento institucional municipal, para lograr a paz 
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social, promoción do desenvolvemento e a gobernabilidade 
democrática, como elementos centrais para o 
desenvolvemento integral dos municipios. 
Obxectivo específico 1: fortalecer a institucionalidade pública 
local, nos municipios de Champerico e Retalhuleu. 
Obxectivo específico 2: fortalecer as capacidades técnicas, 
políticas e organizativas das estruturas comunitarias cunha 
visión de desenvolvemento integral desde a cosmovisión 
maia, consolidando o seu papel na definición das políticas 
públicas locais. 

Poboación beneficiaria: 
Directa: dezaoito persoas membros das respectivas 
corporacións municipais e un total de 486 empregados 
destas.
Indirecta: o conxunto poboacional que conforma os 
dezaoito asentamentos humanos pertencentes ás dúas 
municipalidades, vinte mil persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 102.137 €

06. Programa Integral de Mellora do barrio Santa 
Lucía/La mosca. Diminución da Incidencia de 
Enfermidades de 489 familias do barrio Santa Lucía/
La Mosca. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Fundelosa-Fundación de Desarrollo Loma y 
Salud
Código CRS: saúde
Zona de actuación: Santiago (Provincia), Concello de 
Santiago de los Caballeros
País: República Dominicana
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: trátase dun proxecto de mellora da saúde 
comunitaria que pretendeu neste ano fortalecer o 
empoderamento comunitario con equidade para a 
sustentabilidade do proxecto, continuando a capacitación 
dirixida basicamente á capacitación da familia para o 
desenvolvemento saudable do núcleo familiar con énfase 
na infancia, a saúde emocional, a sensibilización para unha 
maior responsabilidade con equidade. Ademais de capacitar 
e orientar para fortalecer a participación e articulación das 
organizacións comunitarias co Ministerio de Saúde Pública 
e Asistencia Social. Fortaleceuse o equipo de promotoras 
comunitaria de saúde e medio ambiente. Saliéntase a 
educación sexual en mozas e adolescentes para promover 
unha paternidade responsable con equidade e prevención 
de embarazo non planificado. 
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida de 489 
familias que residen no barrio Santa Lucía/La Mosca, 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 
Obxectivo específico: diminuír a incidencia de enfermidades 
en 489 familias, 2,245 habitantes aproximadamente 
do barrio de La Mosca. Municipio de Santiago, República 
Dominicana. Terceira fase. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: 2.445 habitantes integrados en 489 familias 
do barrio, os grupos de mulleres, o grupo xuvenil e a 
Asociación de Recicladores de Rafey. 
Indirecta: benefícianse os habitantes dos barrios periféricos, 
os cales non corren o risco da proliferación de pragas 
e outros vectores transmisores de enfermidades que 
actualmente existen no Barrio de La Mosca se poden 
transmitir ata eles; son beneficiados indirectos tamén 

os habitantes doutros sectores, porque ao reducirse 
o número de pacientes que asisten a consultas e/ou 
internamento nos hospitais de Cienfuegos e José María 
Cabral e Báez, facilítanse os servizos de saúde. Calcúlase 
como beneficiarios/as indirectos/as unhas 2.500 persoas 
máis. 
Axuda Xunta de Galicia: 61.336 €

07. Programa Integral de Mellora do barrio Santa 
Lucía/La Mosca. Mellora das condicións de acceso e 
permanencia ao emprego dos traballadores informais 
do Vertedoiro de Rafey e do barrio Santa Lucía/La 
Mosca. Fase III

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Cámara de Comercio y Producción de Santigo 
INC. (CCYPS)
Código CRS: axuda multisectorial
Zona de actuación: Concello de Santiago de los Caballeros
País: República Dominicana 
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: a Cámara de Comercio e Produción de 
Santiago Inc., (CCYPS) ten ao seu cargo a execución 
da liña de formación profesional e desenvolvemento 
produtivo, dentro do marco de execución da IDI, dotando os 
participantes das habilidades tanto técnicas como humanas 
que lle permitan contar coa condición necesaria para poder 
inserirse no mercado laboral formal ou outra forma de 
autoemprego digno. Traballarase tamén na xeración de 
infraestruturas adecuadas para o traballo, capacitación 
técnica adaptada á poboación beneficiaria e contexto, 
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equipamento adecuado de seguridade e hixiene no traballo, 
así como o establecemento de alianzas co Concello para 
organizar o traballo ao redor dun espazo empresarial 
público/privado. 
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolvemento produtivo, 
económico e social do Ecoparque Rafey e o barrio 
Santa Lucía-La Mosca da cidade de Santiago, República 
Dominicana, creando as condicións para promover a 
competitividade, o investimento, a oferta de emprego e a 
vinculación interna e externa dos actores. 
Obxectivo específico: continuar o melloramento das 
condicións de acceso e permanencia ao emprego con 
equidade de xénero dos/das recicladores/as do Ecoparque 
Rafey e dos habitantes do barrio Santa Lucía-La Mosca. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: todas aquelas persoas que actualmente están 
traballando de xeito informal no vertedoiro de Rafey, 
xa sexa como mergulladores (recicladores/as), persoas 
intermediarias ou de reciclaxe (empresas informais 
asentadas no espazo do vertedoiro que reciclan os artigos 
previamente separados neste). Daráselles prioridade a 
aquelas persoas residentes no barrio de Santa Lucía, e 
daráselles cabida ás/os traballadoras/es que non residen 
no barrio. 
Tamén aqueles habitantes do barrio Santa Lucía que 
directa ou indirectamente viven do traballo no vertedoiro 
(cociñeiras para os mergulladores, comerciantes do 
barrio, resto de membros da familia que viven do cabeza 
de familia, mergullador/a etc.) e aquelas que non teñen 
relación tan directa co traballo no vertedoiro pero que se 
atopan en risco de exclusión social. 
Ademais dos 466 “mergulladores”. 
Indirecta: familias dos 466 recicladores/as do vertedoiro 
de Rafey, e das 489 familias do barrio Santa Lucía/La 
Mosca que participen de forma directa como beneficiarias 
dos procesos de creación de capacidades, e de acceso e 
permanencia ao emprego digno.
Axuda Xunta de Galicia: 117.799 €

08. Programa integral de mellora do barrio Santa 
Lucía-La Mosca. Fortalecemento das organizacións 
da Sociedade Civil (FIOSC) Terceira fase de execución

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Fundación Solidaridad, INC.
Código CRS: axuda multisectorial
Zona de actuación: Concello de Santiago de los Caballeros
País: República Dominicana
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: este proxecto quere contribuír á 
sustentabilidade do proceso de construción social no 
Barrio Santa Lucía-La Mosca de Santiago a través 
do empoderamento comunitario e o fortalecemento 
institucional das organizacións da sociedade civil do barrio. 
Para o cal realizaranse un conxunto de actividades 
orientadas a lograr cinco (5) resultados: 
- Constituír o Consello de Desenvolvemento do Barrio 
Santa Lucía-La Mosca, quen se encargará de pór en 
marcha a Axenda de Desenvolvemento do Barrio de Santa 
Lucía 2010-2015, en alianza co Goberno local e as sectoriais 
do Goberno central para a execución dos proxectos. 
-Fortalecer institucionalmente as organizacións sociais de 
Santa Lucía - La Mosca, as cales implantan mecanismos de 
planificación e avaliación das súas actividades. 
- Lograr que as organizacións comunitarias de Santa Lucía 
implanten políticas de equidade de xénero. 
- Fortalecer a identidade e sentido de pertenza dos 
moradores co barrio, a través do desenvolvemento de 
actividades culturais. 
- Visibilizar o Programa Integral de Mejoramiento do 
Barrio Santa Lucía-La Mosca e lograr que a poboación do 
municipio de Santiago de los Caballeros percíbao como un 
modelo replicable. 
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida de 489 
familias que residen no barrio  Santa Lucía-La Mosca, 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 
Obxectivo específico: contribuír á sustentabilidade do 
proceso de construción social no barrio Santa Lucía-
La Mosca de Santiago, a través do empoderamento 
comunitario e o fortalecemento institucional das 
organizacións da sociedade civil do barrio. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: 489 familias que viven no barrio Santa Lucía-

La Mosca, integradas por un total de 2.445 persoas 
aproximadamente. Tamén son beneficiarios directos unhas 
466 persoas que traballan como recicladoras de residuos 
(mergulladores) no vertedoiro de Rafey. 
Indirecta: poboación residente en barrios próximos a Santa 
Lucía-La Mosca, todas as organizacións sociais da cidade 
de Santiago de los Caballeros e as instancias do Concello 
Municipal que participan no programa, quen aprenden 
da experiencia para replicar iniciativas que contribúan a 
unha organización da sociedade adecuada a un sistema 
democrático, que permita un diálogo permanente da 
poboación coas institucións públicas e privadas. 
Axuda Xunta de Galicia: 95.864 €
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/4.5.1
Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría 
Xeral da Emigración

A Secretaría Xeral de Emigración financiou no ano 2011 
un proxecto de codesenvolvemento coa Asociación Ecos 
do Sur, denominado ”Opción+Futuro”, ao abeiro da 
convocatoria de subvencións para desenvolver programas 
destinados a favorecer os procesos de acollida e integración 
da poboación inmigrante e retornada na Comunidade 
Autónoma galega. A subvención aprobada para este 
proxecto foi de 15.000 €.

/4.5.2
Consellería do Medio Rural e do Mar

Nos orzamentos propios da Consellería do Medio Rural e 
do Mar para o 2011 consignáronse 34.536 € para darlle 
continuidade ao proxecto “Asistencia técnica para o reforzo 
de capacidade de investigación do Instituto de Investigación 
Pesqueira de Namibia”.

Ademais, a través do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR), 
realizáronse diversas colaboracións técnicas para o reforzo 
de capacidades en pesca e acuicultura en distintos países 
de Centroamérica e en Cabo Verde, financiadas polo propio 
CETMAR, cuxo custo se cuantifica nun total de 8.240 €.

Así mesmo, o CETMAR colabora en numerosos proxectos 
de formación técnica e investigación en pesca e acuicultura 
financiados pola AECID ou a UE, principalmente en Namibia, 
Mozambique, São Tomé e Centroamérica.

/4.5.3
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas

En outubro de 2010 presentouse ante Comisión Europea 
un proxecto de colaboración entre o Organismo Autónomo 
Augas de Galicia e a Dirección Xeral de Relacións Exteriores 
e coa UE, para levar a cabo o proxecto titulado “Creación e 
reforzo de capacidades do Ara-Norte para a planificación 
e xestión dos recursos hídricos nas concas internas de 
Cabo Delgado, Mozambique”. O dito proxecto foi aprobado 
pola Comisión Europea en agosto de 2011, e recibirá un 
financiamento comunitario de 393.980 euros, procedentes 
do Fondo Europeo para o Desenvolvemento (FED).

A execución do proxecto iniciarase no ano 2012, e terán un 
período de execución previsto de 3 anos.

/4.5
Actuacións doutras consellerías

/4.5.4
Consellería de Cultura e Turismo

O Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG) colaborou 
no ano 2011 coa Embaixada Española en Namibia, a 
Universidade Politécnica de Namibia e a Namibian 
Fish Consumption and Promotion Trust (NFCPT), na 
organización de  actividades para o fomento do consumo 
de pescado nese país.

Igualmente, o CSHG está a colaborar coa AECID e co 
Ministerio de Turismo de Exipto, prestando a súa asistencia 
técnica para a posta en marcha dunha escola de Hostalería 
en Minya (Exipto).

/4.5.5
Consellería de Sanidade

A Consellería de Sanidade asinou durante o ano 2011 os 
seguintes convenios de colaboración:

- Convenio coa Asociación Ledicia Cativa para a prestación 
de asistencia sanitaria a nenos de Chernobyl (Ucrania) 
que acoden a Galicia en vacacións de verán, cun gasto 
cuantificado de 52.067 €
- Convenio coa Asociación de Inmigrantes Senegaleses 
de Ourense para a prestación de asistencia sanitaria a 
menores que acoden a Galicia de vacacións de verán cun 
gasto cuantificado de 6.086 €.
- Convenio coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí para a prestación de asistencia sanitaria a 
menores participantes no programa “Vacacións en paz 
2011”, cun gasto cuantificado de 230.584 €
- Convenio entre o Sergas e a Fundación Tierra de 
Hombres para o desenvolvemento do proxecto “Viaje hacia 
la vida”, cun gasto cuantificado de  46.038 €.

A cuantificación do gasto sanitario derivado destas 
actuacións ascende a un total de 334.775 € para os catro 
convenios.

/4.5.6
Consellería de Traballo e Benestar

En colaboración co Ministerio de Traballo e Inmigración 
do Goberno de España, un empregado do Instituto de 
Seguridade e Saúde Laboral desprazouse ao Salvador por 
un período de dous meses para realizar unha asistencia 
técnica sobre Auditorías de programas de prevención 
de riscos laborais, dentro da programación anual de 
cooperación técnica internacional do dito ministerio. A 
cuantificación do gasto derivado desta asistencia técnica 
ascende a un total de 10.000 euros.
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Axuda
humanitaria e de emerxencia

/05

O ano 2011 veu marcado pola extinción da Fundación 
Axencia Humanitaria de Galicia e a asunción dos labores 
no eido humanitario pola Dirección Xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE, despois de que o Consello da Xunta 
de Galicia aprobara en reunión de 22 de abril de 2010 o 
acordo que insta á iniciación do procedemento de extinción 
de determinadas entidades do sector público en Galicia, 
entre as que se incluíu a Fundación Axencia Humanitaria de 
Galicia (FAHG).

Esta decisión, enmarcada no plan de racionalización e 
austeridade dos organismos públicos dependentes da 
Xunta de Galicia, tivo coma finalidade introducir unha maior 
racionalización na xestión pública, atendendo a criterios de 
austeridade, eficacia e eficiencia, tratando de optimizar os 
recursos existentes.

Con data de 31 do decembro de 2010 a FAHG cesou no 
desempeño da súa actividade, polo que no ano 2011 as 
actuacións no ámbito humanitario se levaron a cabo dende 
a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior. Esta novidade 
non impediu, non obstante, que se lle dera continuidade á 
mesma planificación e iniciativas postas en marcha no ano 
2010. Así, no ámbito da acción humanitaria no ano 2011, 
mantivéronse os seguintes catro obxectivos estratéxicos de 
longo alcance:

- Contribuír á mellora das condicións de vida das 
poboacións afectadas por crises humanitarias, desastres 
e conflitos e garantir a preparación previa, a prevención, e 
os traballos de rehabilitación e reconstrución, mediante a 
mellora da calidade da axuda.

- Aumentar as capacidades de resposta rápida e eficaz da 
FAHG ante unha emerxencia, tendo en conta criterios de 
necesidade e vulnerabilidade, entre outros, contribuíndo ao 
cumprimento do O.E. 5.2.

- Mellorar a formación e coordinación das organizacións 
e entidades galegas de acción humanitaria e fortalecer 
desta maneira a capacidade dos axentes galegos, en claro 
cumprimento do establecido no O.X. 11 e especificamente 
no O.E. 11.1.

- Sensibilizar a poboación e ás institucións gobernamentais 
e non gobernamentais galegas, para que coñezan e se 
involucren nas accións humanitarias.

As actuacións para lles dar cumprimento a estes 
obxectivos estratéxicos durante o ano 2011 foron os 
seguintes:

- Por segundo ano consecutivo publicouse unha 
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convocatoria anual, aberta e permanente, cunha dotación 
mínima de 300.000 €, que fixou criterios claros de 
concesión de axudas, co que se esperaba aumentar a 
capacidade da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior 
para liderar unha acción humanitaria galega de calidade tal 
e como se establece no O.E. 8.2.

- Xestionouse o fondo de emerxencias, dotado material e 
economicamente, que permite dar resposta rápida e eficaz 
ante emerxencias, mellorando así a axilidade e eficacia da 
resposta humanitaria galega (O.E. 5.2).

- Ao mesmo tempo, continuouse a implantar o Plan de 
formación destinado a profesionais e organizacións galegas 
de acción humanitaria, que acadara moi bos resultados 
no ano 2010. neste ano 2011 realizáronse tres xornadas 
formativas cuxo detalle se describirá no seguinte punto.

- Tamén se coordinou con outros actores gobernamentais 
e non gobernamentais tarefas  de sensibilización e 
formación neste eido, a través da participación en 
diferentes foros.

01. Programa de Compensación Alimentaria Escolar 
para a poboación infantil da franxa de Gaza

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: UNRWA
Código CRS: axuda alimentaria/programas de seguridade 
alimentaria
Contraparte:  UNRWA–Agencia de Naciones Unidas para 
los refugiados de Palestina en Oriente Medio
Zona de actuación:  Franxa de Gaza
País: Territorios Palestinos
Rexión: Asia
Descrición: 
a actual situación de bloqueo que se vive na franxa de Gaza 
así como as continuas incursións do Exército de Israel 
na zona están influíndo de xeito directo e significativa na 
dispoñibilidade de alimentos, e en especial, de alimentos 
cunha adecuada achega calórica no ámbito escolar. Esta 
escaseza de alimentos non só ten un impacto negativo no 

crecemento da poboación infantil senón na educación dos 
nenos e nenas na zona. O Programa de compensación 
alimentaria escolar preséntase, no ano 2011, como unha 
das iniciativas máis importantes e de maior volume de 
fondos na Axencia para a franxa de Gaza. 
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora dos niveis educativos 
e de rendemento escolar dos nenos e nenas refuxiados/as 
nos centros escolares da UNRWA.
Obxectivo específico: apoiar un incremento nutricional e 
de achega calórica do alumnado a través da provisión dun 
soporte alimentario diario aos nenos e nenas refuxiados/as 
escolarizados/as nos centros educativos da UNRWA.
Poboación beneficiaria: 
Directa: 5. 296 estudantes
Indirecta: 5.295 familias (aproximadamente 26.480 
persoas).
Axudas: 25.000 €

Por Orde do 3 de marzo de 2011, publicada no DOG n.º 48 do 10 de marzo, aprobáronse as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións para proxectos de acción humanitaria, data a partir da cal se recibiron propostas para o seu 
financiamento. O contexto de crise económica que estamos a vivir obrigou a recortar a metade de ano parte dos recursos 
orzamentados de inicio, o que afectou a esta convocatoria que se deixou sen efecto polo seu importe total de 300.000€ 
de acordo coa Orde do 24 de maio de 2011 publicada no DOG do 3 de xuño de 2011, reducindo con isto o número de 
intervencións financiadas, que se limitaron a 4 convenios, dous deles en emerxencia.

/5.1
Convocatoria de proxectos de axuda humanitaria

/5.2
Convenios de cofinanciamento

02. Axuda Humanitaria no leste do Chad: acceso a 
auga

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: España con ACNUR
Código CRS: Axuda e servizos materiais de emerxencia
Contraparte: Comité español de ACNUR (Asociación 
España con ACNUR)
Zona de actuación: leste do Chad 
País: O Chad
Rexión: África
Descrición:
o presente proxecto enmárcase dentro dun programa 
de ACNUR co que se dotará de infraestruturas e servizos 
de auga á poboación sudanesa refuxiada nos campos de 
Treguine, Bredjing, Ouré Cassoni, Iridimi, Touloum, Am 
Nabak, Kounoungou, Mile, Farchana e Gaga xestionados por 
ACNUR no leste do Chad, co fin de que as/os refuxiadas/
os teñan acceso sustentable á auga potable de calidade, 
de conformidade cos estándares internacionais e en 
cantidades suficientes para o seu consumo, hixiene 
e uso doméstico. Máis concretamente, este proxecto 
destinarase a cubrir as necesidades das persoas refuxiadas 
e poboación de acollida nos campamentos de Iridimi e 
Touloum. 
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao proceso de protección 
internacional de refuxiadas/os sudanesas/es no leste do 
Chad, mediante o investimento en infraestruturas urxentes 
de servizos básicos nos campos de refuxiadas/os e nas 
comunidades de acollida. 
Obxectivo específico: durante todo o ano 2011, refuxiados 
sudaneses nos campos de Iridimiy Touloum teñen 
acceso sustentable a auga potable de calidade, segundo 
estándares internacionais, en cantidades suficientes para o 
seu consumo, hixiene e uso doméstico.
Poboación beneficiaria: 
Directa: 60.869  refuxiados/as presentes nos 
campamentos de Iridimi e de Touloum, no leste do Chad, 
procedentes da rexión de Darfur (principalmente do norte 
e oeste).
Indirecta: 25.000 persoas das localidades veciñas.
Axudas: 25.000 €

03. Proxecto de axuda alimentaria urxente aos 
campamentos de refuxiados saharauís

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Solidariedade Galega co Pobo Saharauí 
Código CRS: axuda alimentaria de emerxencia
Contraparte:  Media Luna Roja Saharauí (M.L.R.S.)
Zona de actuación: Tindouf  
País: Territorios Saharauís
Rexión: África
Descrición:
aínda que nestes momentos non podemos falar dunha 
situación de seguridade alimentaría pois non está garantido 
o acceso de toda a poboación a alimentos nutritivos en 
cantidade suficiente para levar unha vida activa e por iso 
o proxecto trata de cubrir a necesidade de complementar 
a dieta que recibe a poboación beneficiaria e diversificar 
a canastra básica que o Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) lle ofrece mensualmente á poboación.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida da 
poboación saharauí.
Obxectivo específico: mellorar a alimentación de 4.600 
persoas 2.760 mulleres 1.610 nenos e 230 anciáns a 
través da diversificación e complementación da súa dieta.
Poboación beneficiaria: 
Directa: 4.600 persoas (2.760 mulleres, 1.610 nenos/as e 
230 anciáns). 
Axudas: 17.183 €
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01. Acordo de colaboración con Farmacéuticos 
Mundi para actuacións de acción humanitaria e de 
emerxencia

Instrumento de financiamento: convenio

Axentes: Farmacéuticos Mundi

Código CRS: axuda e servizos materiais de emerxencia

Zona de actuación: varias

País: República Domocrática do Congo, Kenia, O Salvador e 
Nicaragua.

Rexión: África e Centroamérica.

Descrición:
con este convenio trátase de facilitar as accións de resposta 
e atención inmediata de emerxencia tras declararse un 
desastre ou crise humanitaria ou ante o agudizamento 
dunha crise crónica (fames, desprazamentos de poboación 
por causas bélicas, económico-sociais ou poscatástrofes) 
para evitar unha gran mortaldade entre os damnificados, a 
través da dotación material do fondo de emerxencias.

Obxectivos: establecer un marco de colaboración con 
Farmamundi para a execución de actuacións e proxectos 
en materia de axuda humanitaria e de emerxencia en 
países con poboacións afectadas por catástrofes de orixe 
natural ou humana co fin de paliar o sufrimento das 
poboacións afectadas e de calquera outras accións que en 
beneficio destas poboacións se poidan impulsar.

Axudas: 30.000 €

As actuacións de emerxencia postas en marcha en 2011 
grazas a este convenio son:

- Na República Democrática do Congo, púxose en 
marcha unha intervención sanitaria de emerxencia en 20 
comunidades Pigmeas desprazadas, nas dúas provincias 
máis afectadas tras o agravamento do longo e pouco 
mediático conflito, as provincias de Nord Kivu e Orientale. 
Achegouse material sanitario básico para abastecer os 
centros de saúde.

- Nos campos de refuxiados somalís en Dabaad 
(Kenia) traballouse, a través de dous operativos, en 
coordinación con ACNUR e UNICEF, na posta en marcha do 
campo de refuxiados IFO2 e achegouse material sanitario 
básico e realizando atencións sanitarias en unidades 
móbiles co socio local HESED-África.

- En Nicaragua da man do Ministerio de Saúde 
(MINSA) púxose en marcha un operativo ante as 
inundacións para mellorar a resposta de emerxencia 
brindada polo Centro de Saúde Sócrates Flores del SILAIS 
de Managua, nos albergues para poboación afectada pola 
crecida do Lago Xolotlán, co que se lles garante a atención 
sanitaria básica a 150 familias (unhas 950 persoas) e o 
control de focos epidemiolóxicos nos barrios costeiros 
próximos ao lago.

- No Salvador, a causa tamén das inundacións atendeuse 
a 385 familias (unhas 2000 persoas aproximadamente) 
do Departamento de La Paz, un dos máis afectados, 
a través da entrega de kits hixiénicos e de limpeza 
que preveñan a aparición e contaxio de enfermidades 
relacionadas coa auga, un dos maiores riscos neste tipo de 
emerxencias.

/5.4.1
Plan anual de formación en acción humanitaria

/5.4
Formación 
Como vén sendo habitual, co fin de mellorar a formación e coordinación das organizacións e entidades galegas de acción 
humanitaria, no 2011 continuouse co Plan de Formación deseñado de maneira participativa e comezado no ano 2010. O 
detalle das xornadas financiadas no 2011 descríbese a continuación.

  

Os recortes non impediron a adecuada dotación do fondo de emerxencia a través da sinatura dun convenio con 
Farmacéuticos Mundi, como se vén facendo dende o ano 2009, e que pasaremos a describir no seguinte punto. Ademais 
deste convenio específico, cóntase con material de primeira necesidade en existencias no almacén que a organización 
xestiona en Paterna, Valencia.

Por outro lado, comezouse o trámite para a sinatura dun acordo marco coa AECID para a atención de emerxencias, 
trámite que se espera que poida estar rematado no ano que vén.

/5.3
Actuacións de emerxencia

Xornada 7,5 horas (2011): Metodoloxía Compas, Aseguramento da Calidade e Avaliación en AH 

Obxectivos: 
Ao final do módulo, os participante estarán familiarizados con: 
O contexto e proceso de desenvolvemento dunha avaliación en AH 
A complexidade das avaliacións en AH e as principais problemáticas que poden xurdir 
A base teórica dos conceptos vinculados á calidade na acción humanitaria 
A base do coñecemento sobre a metodoloxía de aseguramento da Calidade COMPAS 

Xornada 7,5 horas (2011): Dirección e xestión de persoas en emerxencias – contextos humanitarios 

Obxectivos: 
Ao final da xornada, os participantes: 
Poderán identificar as capacidades de xestión claves requiridas polos traballadores humanitarios, así como as ferramentas e técnicas 
fundamentais para a xestión de RRHH en situacións de emerxencia. 
Terán unha visión xeral das habilidades requiridas para a xestión de persoas e proxectos en situacións de emerxencia 

Xornada 7,5 horas (2011): PHP Best Practices 

Obxectivos: 
Ao final da xornada, os participantes: 
Poderán identificar os puntos clave para mellorar a calidade das respostas WASH, integrando de forma clara e específica no proceso de 
planificación e ao longo do ciclo do proxecto, o compoñente PHP. 
Terán unha visión xeral das solucións baseadas nas mellores prácticas, así como maior comprensión na integración de enfoques 
transversais prioritarios nos programas WASH.
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Actuacións
de Educación para o Desenvolvemento 

/06

/6.1
Convocatoria 2011 de proxectos de 
Educación para o Desenvolvemento
Como unha das novidades das convocatorias no ano 2011unificouse, para todas as modalidades de axuda, o requisito 
de que os proxectos non deben estar iniciados antes da data da publicación da convocatoria, e é necesario o inicio das 
actividades o ano 2011.

Neste ano concretouse tamén dun mellor xeito o que se entende e valora como agrupación, e especificouse así mesmo o 
que non terá a consideración de agrupación para os efectos das convocatorias.

Ademais no 2011 modificouse a forma de xustificación final das subvencións, que pasou a realizarse mediante a forma de 
conta xustificativa con entrega dos xustificantes de gasto.

A convocatoria pública de axudas e subvencións para proxectos de Educación para o Desenvolvemento resolveuse o día 14 
de xuño de 2011 e financiáronse 15 proxectos por un importe total de 405.882 € (196.011 € para o ano 2011 e 209.871 € 
para o ano 2012).

01. Proxecto de difusión do concepto de Tecnoloxía 
para o Desenvolvemento Humano a través da 
sensibilización e a educación formal na comunidade 
universitaria e na sociedade galega en xeral 2011

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Enxeñería sen Fronteiras agrupada con 
Arquitectos sen Fronteiras
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia

Descrición: este proxecto, a través da Educación para 
o Desenvolvemento (EpD) nas súas dimensións de 
educación-formación e sensibilización, pretende introducir 
o concepto da tecnoloxía para o desenvolvemento 
humano (TpDH), como unha ferramenta necesaria para 
conseguir un mundo máis xusto e solidario e un acceso 
a servizos básicos como dereito humano. Realízanse 
distintas actividades de educación formal centradas 
especialmente no ámbito universitario galego. Entre elas 
destaca a realización dunha materia de libre elección 
curricular,  dun seminario que trata as diferentes escalas 
da habitabilidade básica dende un enfoque multidisciplinar 
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e transdisciplinar nos procesos de desenvolvemento; 
varios cursos nos distintos campus das tres universidades 
galegas de introdución á cooperación e un curso en liña 
sobre “Sistemas de información xeográfica e análise 
de información espacial para a Cooperación para o 
Desenvolvemento”. Tamén se realizan xornadas e charlas 
co obxectivo de concienciar a poboación universitaria 
sobre a importancia do dereito ao hábitat e o acceso 
aos servizos básicos como a vivenda, auga e a enerxía; 
dar a coñecer a economía responsable como TpDH; a 
difusión de resultados da investigación sobre a reciclaxe de 
materiais plásticos de refugallo en sistemas construtivos; 
a problemática doutros países como o pobo saharauí, 
Nicaragua, Honduras ou Guatemala e a falta de acceso aos 
servizos básicos, relacionado co contexto socio-político de 
falta de liberdades.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: traballar na consecución dunha cidadanía 
global comprometida na loita contra a pobreza e a 
exclusión, promovendo o desenvolvemento humano 
e sustentable, a través de procesos de educación que 
transmitan coñecementos e promovan novas actitudes e 
valores empregando a tecnoloxía para o desenvolvemento 
humano.
Obxectivo específico:
1. Introducir conceptos de TPDH na educación formal na 
comunidade universitaria de Galicia.
2. Aumentar a conciencia crítica da poboación galega a 
través da sensibilización no acceso a servizos básicos, 
soberanía alimentaria e habitabilidade básica, TPDH e 
situacións de desigualdade e inxustiza.
Axuda Xunta de Galicia: 33.442 € 

02. Campaña Mundial pola Educación 2012 en 
Galicia

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Fundación Entreculturas, Fe y Alegría agrupada 
con Educación sen Fronteiras, Fundación INTERED e 
Seminario Galego de Educación para a Paz
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados có desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: con este proxecto, o equipo territorial da 

Campaña Mundial pola Educación (CME) en Galicia e as 
ONGD que a integran para os efectos deste proxecto 
(Educación sen Fronteiras, Entreculturas, InteRed e 
Seminario Galego de Educación para a Paz) quérelle dar 
continuidade ao seu traballo de sensibilización da sociedade 
galega, en xeral, e da comunidade educativa galega, en 
particular, en relación coa situación da educación no 
mundo. A CME en Galicia impulsa nos centros educativos 
e entre os axentes sociais e os actores da Cooperación 
Galega a conciencia da grave situación de incumprimento 
dos obxectivos de educación para todos e todas de Dakar 
e dos ODM. Por outra banda, a CME apoia e acompaña 
a comunidade educativa galega no labor de promover 
unha cidadanía global e unha cultura da solidariedade que 
permita a transformación das realidades de inxustiza 
e exclusión a nivel global, senlleiramente, no eido da 
realización efectiva do dereito á educación nos países 
empobrecidos. A CME en Galicia intégrase na Coalición 
Española da CME que, á súa vez, forma parte da CME a 
nivel internacional, unha coalición global de organizacións 
da sociedade civil que promoven e defenden o dereito á 
educación e que está presente en 127 países.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: promover a realización do dereito á 
educación a través do cumprimento dos obxectivos de 
educación para todos e todas do Marco de Acción de Dakar 
e dos ODM referidos a educación.
Obxectivo específico: consolidar o compromiso da 
comunidade educativa e dos axentes sociais galegos 
para a mobilización e participación cidadá na esixencia do 
cumprimento dos ODM e dos Obxectivos de Educación 
para Todos e Todas establecidos no Marco de Acción de 
Dakar.
Axuda Xunta de Galicia: 28.500 € (2011: 11.400 €; 2012: 
17.100 €)

03. Cambia de papel-Empresas e Cooperación

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Implicad@s no Desenvolvemento
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados có desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto ten como obxectivo traballar 

co tecido empresarial a educación ao desenvolvemento 
para promover un cambio de papel neste colectivo por 
unha banda informando e formando as direccións, 
persoal e asociadas/os das entidades empresariais sobre 
a cooperación ao desenvolvemento nas súas múltiples 
facetas e pola outra conseguir unha implicación activa das 
empresas e individuos na loita contra a pobreza. O proxecto 
busca tamén transformar a autopercepción das empresas 
e que estas comprendan o seu papel fundamental para a 
cooperación ao desenvolvemento, tanto coma catalizadoras 
de mensaxes á súa clientela coma axentes que apoien co 
seu comportamento ético a loita contra a pobreza.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: implica o tecido empresarial galego na 
defensa de valores como a xustiza e a igualdade, fomentar 
o coñecemento da realidade dos países do sur e as causas 
da pobreza dende un enfoque de xénero, contribuíndo 
deste xeito os esforzos internacionais a prol da creación 
dunha alianza mundial contra a pobreza.
Obxectivo específico: contribuír a que o persoal, asociados 
e clientela de empresas galegas coñezan os problemas 
do desenvolvemento e dean pasos para a erradicación da 
pobreza a través de iniciativas concretas dende o enfoque 
de xénero encadradas no marco de traballo de Implicadas.
 Axuda Xunta de Galicia: 22.530 € (2011: 9.012 €; 2012: 
13.518 €)

04. Fomentar o coñecemento, a solidariedade 
e creación de capacidades en distintos actores 
da sociedade galega para incorporar o enfoque 
intercultural, de xénero e de cidadanía na súa práctica 
diaria

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: ACSUR-Las Segovias 
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o presente proxecto nace da necesidade de 
profundar, ampliar e enriquecer o traballo iniciado no 
marco do proxecto “Trocando peles” desenvolvido por 
ACSUR nos anos 2009-2010, financiado pola Dirección 
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, e que tivo como 
obxectivo fomentar o coñecemento e a solidariedade así 

como facilitar ferramentas a colectivos sociais, estudantes 
e ao profesorado da comunidade autónoma galega para 
incorporar o enfoque intercultural e de cidadanía na súa 
práctica diaria.
Quérese seguir traballando na Educación para o 
Desenvolvemento a través da xeración de espazos 
de formación e sensibilización sobre o as migracións 
internacionais que, no contexto actual, constitúen un 
fenómeno que condensa temas claves relacionados co 
desenvolvemento dos pobos, as desigualdades norte-
sur, cos dereitos humanos, os dereitos de cidadanía 
e a interculturalidade. Ademais as migracións son un 
dos fenómenos sociais dos nosos tempos que vincula 
como poucos as relacións e interdependencias entre os 
contextos dos países do norte e do sur, entre sociedades 
empobrecidas e sociedades enriquecidas.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fomentar o coñecemento, a solidariedade e 
creación de capacidades en distintos actores da sociedade 
galega para incorporar o enfoque intercultural, de xénero e 
de cidadanía na súa práctica diaria.
Obxectivo específico: proporcionar unha adecuada 
formación a través de actividades lúdicas, educativas e 
artísticas a diversos actores da cidadanía galega sobre 
dereitos humanos, cidadanía e interculturalidade con 
perspectiva de xénero.
Axuda Xunta de Galicia: 24.980 € (2011: 9.992 €; 2012: 
14.988 €)

05. Cidadanía global e participación cidadá: da 
reflexión á acción da mocidade e do profesorado da 
Rede Solidaria da Mocidade no curso 2011-2012

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Fundación Entreculturas Fe e Alegría 
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: con este proxecto, Entreculturas (EC) quere 
darlle continuidade ao seu apoio e acompañamento á 
Comunidade Educativa Galega no labor de promover 
unha cidadanía global e unha cultura da solidariedade que 
permita a transformación das realidades de inxustiza 
e exclusión a nivel global e local. Este apoio realízase a 
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través da Campaña Cidade-Planeta (financiada pola AECID 
a nivel estatal) centrada tematicamente no curso 2011-
2012 na participación cidadá. Esta campaña alíñase cos 
programas de educación para o desenvolvemento (EpD) 
de EC que promoven a formación integral de persoas 
responsables, críticas, participativas e comprometidas 
coa transformación social e que favorezan a aparición 
dunha cultura da solidariedade no norte. Esta campaña, 
ademais, intégrase dentro da proposta de Redes Solidarias 
Educativas de Entreculturas.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fomentar a comprensión e o exercicio 
dunha cidadanía global comprometida coa xustiza e a 
solidariedade, coa erradicación da pobreza, a promoción do 
desenvolvemento humano e sustentable e o exercicio pleno 
dos dereitos entre a mocidade e o profesorado de Galicia.
Obxectivo específico: fomentar entre a mocidade e o 
profesorado da Rede Solidaria da Mocidade a valoración 
positiva e o compromiso cidadán cara ao ben común e o 
desenvolvemento de actitudes, habilidades e experiencias 
de participación cidadá desde unha perspectiva de cidadanía 
global durante o curso 2011-2012.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2011: 10.000 €; 
2012: 15.000 €)

06. Tecendo historias de muller

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Solidariedade Internacional Galicia (SIG)
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados có desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: “Tecendo historias de muller” pretende 
continuar co proceso de sensibilización sobre equidade 
de xénero que SIG comezou no ano 2002 coa campaña 
“Mundo; non é masculino singular” e que continuou con 
propostas coma “Escravas no século XXI”, “Explotadas”, 
“Iguais no 2015” etc.
Con este proxecto SIG pretende, dunha banda, difundir 
os compromisos internacionais adquiridos no Cumio do 
Milenio a través do ODM 3: promover a equidade entre 
os xéneros e a autonomía da muller ao tempo que trata 
de promover a toma de conciencia da problemática 
da desigualdade de xénero e a comprensión das súas 

causas estruturais, particularmente nos países en vías 
de desenvolvemento, para así aumentar a vontade de 
participación no traballo pola equidade de xénero.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: promover unha sociedade máis crítica e 
participativa na loita contra a desigualdade de xénero a 
través do coñecemento dos compromisos adquiridos polo 
Goberno español no Cumio do Milenio con especial atención 
ao obxectivo 3.
Obxectivo específico: coñecer a problemática da 
desigualdade de xénero particularmente nos países 
empobrecidos por parte da cidadanía galega.
Axuda Xunta de Galicia: 24.950 € (2011: 9.980 €; 2012: 
14.970 €)

07. Achegar o papel da muller dominicana 
como axente de desenvolvemento e mellorar o 
coñecemento da realidade deste país entre a 
sociedade galega

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas 
relacionados có desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: “Mulleres en Movemento” preséntase como 
unha campaña de sensibilización que ten como finalidade 
achegarlle a toda a cidadanía galega o papel da muller 
dominicana como axente de desenvolvemento así como 
acercar a realidade deste país caribeño e o traballo que 
ACPP co apoio da Xunta de Galicia realiza dende o ano 
2001. Está destinado a todas aquelas persoas interesadas 
neste tema, pero, especialmente, ás mulleres galegas e a 
xuventude como futuras/os axentes de sensibilización en 
materia de xénero e desenvolvemento.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: favorecer entre a cidadanía galega a toma 
de conciencia social e a comprensión dos fenómenos 
norte-sur desde unha perspectiva de xénero.
Obxectivo específico: achegar o papel da muller 
dominicana como axente de desenvolvemento e mellorar 
o coñecemento da realidade deste país e do traballo 
que ACPP e a cooperación galega realizan neste, entre a 
sociedade de Galicia.

Axuda Xunta de Galicia: 24.835 € (2011: 9.934 €; 2012: 
14.901 €)

08. Mellora da educación e comunicación para o 
desenvolvemento na educación infantil, primaria 
e secundaria, e da formación en cooperación e 
comunicación para o desenvolvemento no ámbito 
universitario

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o Desenvolvemento
Axentes: Asamblea de Cooperación pola Paz (ACPP) 
agrupada con AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros 
Solidarios).
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto constitúe unha aposta 
integral pola sensibilización e formación en educación e 
comunicación para o desenvolvemento na comunidade 
galega, que abarca dende a educación infantil ata a 
universitaria. Preténdese contribuír a crear un clima de 
tolerancia, solidariedade, democracia e respecto, dende a 
conciencia crítica e a pluralidade en 8 centros educativos 
das provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense, que ao 
longo do curso adquiren un compromiso que se concreta 
nas actividades de Escolas Sen Racismo, Escolas pola Paz 
e o Desenvolvemento (ESR, EPD) promovidas dende ACPP, 
AGARESO e a comunidade educativa conxuntamente.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao fortalecemento da educación 
e comunicación para o desenvolvemento en Galicia.
Obxectivo específico: mellorar das capacidades e 
ferramentas para a educación e comunicación para 
o desenvolvemento na ensinanza non universitaria 
(educación infantil, primaria e secundaria) e promover a 
formación especializada en cooperación e comunicación 
para o desenvolvemento no eido universitario.
Axuda Xunta de Galicia: 49.560 € (2011: 19.824 €; 2012: 
29.736 €)

09. En acción pola Igualdade! Galicia cara a unha 
cidadanía activa na loita pola superación da pobreza e 
as desigualdades no mundo

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Fundación Axuda en Acción agrupada coa 
Universidade da Coruña (Oficina para a Igualdade de 
Xénero)
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a campaña de sensibilización e EpD “En acción 
pola igualdade!” nace co obxectivo de sensibilizar e formar 
a poboación galega sobre cales son as causas que orixinan 
a pobreza e as desigualdades no mundo globalizado para 
despois conseguir unha cidadanía activa e responsable na 
procura de novas formas de guiar o desenvolvemento. 
Dirixirémonos de xeito especial ao alumnado de centros 
educativos (especialmente do ámbito universitario e 
do da educación secundaria) e tamén a outros grupos 
identificados en anteriores fases da EpD de AeA en Galicia 
como son os grupos de mulleres (especialmente do ámbito 
rural), redes de xénero e mundo asociativo urbanos e 
medios de comunicación.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: sensibilizar a poboación en materia 
das causas que orixinan a pobreza e as desigualdades 
no mundo globalizado para conseguir unha cidadanía 
responsable e activa na procura de novas formas de guiar 
o desenvolvemento.
Obxectivo específico: durante 2011/2012, formar 
e sensibilizar o alumnado de centros educativos 
(fundamentalmente UDC e os IES e CEIP da 
nosa comunidade), e colectivos de xeito informal, 
particularmente medios de comunicación, xente nova e 
integrantes de colectivos de mulleres rurais e urbanas, os 
CIM e a poboación galega en xeral, acerca das causas que 
orixinan as desigualdades no mundo e a pobreza, facendo 
especial fincapé nas doce esferas que a Plataforma de 
Acción de Beijing (PAB, 1995) estableceu como estratexias 
para conseguir unha igualdade real.
Axuda Xunta de Galicia: 49.515 € (2011: 19.806 €; 2012: 
29.709 €)
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10. Da información á actuación: itinerario para a 
mobilización cidadá

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Fundación Intermón Oxfam
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: con este proxecto quérese contribuír á 
construción dunha cidadanía global, activa e comprometida 
para un mundo máis xusto. Para lograr este obxectivo 
cremos que é fundamental traballar conxuntamente co 
resto de actores da sociedade civil organizada de Galicia e 
proporcionar ferramentas e espazos para a formación e 
autoformación de axentes multiplicadores. Pero tamén son 
fundamentais as accións de información e sensibilización 
destinadas á sociedade en xeral, como paso previo e 
imprescindible dirixido á transformación social. O proxecto 
expón estratexias que contribúan a sensibilizar e implicar 
a diferentes actores e colectivos da sociedade galega en 
propostas de cambio a través da educación informal, 
e baixo unha lóxica de proceso gradual de implicación, 
individual e colectiva.

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á construción dunha cidadanía 
global, activa e comprometida, entre a sociedade galega, 
por un mundo máis xusto.
Obxectivo específico: conséguese unha maior implicación 
coa acción solidaria por parte diferentes colectivos e 
actores da sociedade galega-mozos e mozas, actores 
sociais, voluntariado, entidades colaboradoras, colectivos 
de mulleres, compradores/as de Comercio Xusto a través 
de propostas e estratexias de participación e mobilización 
social adaptadas aos seus intereses, potencialidades e 
necesidades, no marco da campaña de Xustiza Alimentaria.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2011: 10.000 € ; 
2012: 15.000 €)

11. Fortalecemento dos axentes de cooperación en 
termos de sustentabilidade ambiental

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Amigos da Terra Galicia - Xuventude

Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto trata de fortalecer as capacidade 
dos demais axentes de cooperación (axentes fianciadores 
como axentes solicitantes de proxectos), achegándolles as 
ferramentas necesarias para que saiban como incluír o 
enfoque de sostibilidade nos proxectos de cooperación e 
EpD.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora da calidade dos 
proxectos de cooperación xestionados polos axentes de 
cooperación galegos na medida en que inclúen e aplican o 
enfoque de sustentabilidade ambiental.
Obxectivo específico: fortalecer as capacidades dos 
axentes da Cooperación Galega (axentes financiadores 
e axentes solicitantes de proxectos) en termos de 
sustentabilidade ambiental nos proxectos de cooperación 
ao desenvolvemento e EpD.
Axuda Xunta de Galicia: 18.935 € (2011: 7.574 €; 2012: 
11.361 €)

12. Programa de educación para o desenvolvemento 
Voces do Sur. 3.ª edición: as redes como medio de 
transformación social

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o Desenvolvemento
Axentes: Asociación Amarante-Setem para o 
Ecodesenvolvemento 
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: con este proxecto pechamos o Proxecto de 
Educación e Sensibilización para o Desenvolvemento “Voces 
do Sur” no que sería a súa 3.ª edición. Este ano queremos 
facer unha especial incidencia no traballo de formación e 
sensibilización sobre as desigualdades entre os países, as 
causas estruturais da pobreza e alternativas que se están 
construíndo, dentro do ámbito específico de traballo de 
Amarante-Setem.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fomentar os valores da solidariedade entre 
os pobos e o asociacionismo na sociedade galega para a 
loita contra as causas estruturais da pobreza.
Obxectivo específico: acrecentar a formación, o traballo 

en rede e a construción de alternativas na loita contra a 
pobreza e as desigualdades que se producen no norte e no 
sur na mocidade galega e a súa difusión a través de novas 
tecnoloxías e ferramentas web 2.0.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2011: 10.000 €; 
2012: 15.000 €)

13. ODM 4 e 6: o seu mañá é hoxe. A saúde dereito de 
todas/os. Actúa!

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o Desenvolvemento
Axentes: Manos Unidas
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o eixe central arredor do cal se articula 
o proxecto son os Obxectivos do Milenio, neste ano 
concretamente os obxectivos n.º 4 e n.º 6. Preténdese 
sensibilizar sobre a importancia e relevancia dos obxectivos 
do milenio á vez que se busca xerar conciencias críticas, 
facer a cada persoa responsable e activa (comprometida), 
co fin de construír unha nova sociedade civil, tanto no norte 
como no sur, comprometida coa solidariedade, entendida 
esta como corresponsabilidade, e participativa, cuxas 
demandas, necesidades, preocupacións e análises se téñan 
en conta á hora da toma de decisións políticas, económicas 
e sociais.
Obxectivos: Obxectivo xeral: sensibilizar a poboación 
galega acerca da loita contra a fame e a pobreza no mundo 
fomentando o coñecemento dos ODM.
Obxectivo específico: impulsar procesos de sensibilización 
e de formación e no ámbito educativo e para o público en 
xeral acerca dos ODM.
Axuda Xunta de Galicia: 22.655 € 

14. Desigualdade de xénero: a situación da muller e 
as nenas nos países en vías de desenvolvemento

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o desenvolvemento
Axentes: Asociación Mundo Cooperante
Código CRS: fomento de sensibilización cooperación ao 
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia

Descrición: o proxecto pretende proseguir co traballo 
iniciado durante o ano anterior a través da primeira fase 
deste proxecto titulada “A desigualdade nos países en 
vías de desenvolvemento: contextos de inxustiza social e 
de xénero”. Nesta ocasión, os esforzos concentraranse 
en ampliar a información para que a sociedade galega 
coñeza a situación da muller e as nenas no mundo. Xa 
que logo, baseándonos nese concepto de desigualdade, 
destácanse os diversos tipos de desigualdade que lles 
afectan exclusivamente ás mulleres e ás nenas pola súa 
condición, facendo ver ademais a necesidade de favorecer 
o desenvolvemento deste colectivo para loitar contra a 
pobreza dos países do sur. Non queremos culpabilizar, 
pero si crear conciencia e, no posible, mobilizar esforzos, 
vontades e recursos a favor da igualdade nos países 
en vías de desenvolvemento, a igualdade de xénero e o 
empoderamento da muller (obxectivo n.º 3 da Declaración 
do Milenio).
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: promover a solidariedade da sociedade 
galega e a súa participación a favor da igualdade de xénero.
Obxectivo específico: aumentar o coñecemento e 
implicación da sociedade galega en iniciativas para 
combater a desigualdade de xénero.
Axuda Xunta de Galicia: 24.980 € (2011: 9.992 €; 2012: 
14.988 €)

15. 12 Aula itinerante dos contos solidarios

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Educación para o Desenvolvemento
Axentes: Asociación Cultural Bicis pola Paz
Código CRS: fomento de sensibilización Cooperación ao 
Desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: diante da declaración pola ONU do ano 2011 
como Ano Internacional dos Bosques “Bosques para as 
personas” e dentro dos Obxectivos do Milenio o proxecto da 
12.ª Aula Itinerante dos Contos Solidarios pretende viaxar 
por escolas, centros culturais, prazas etc. desenvolvendo 
120 sesións de contacontos con historias sobre a 
solidariedade e vinculando estes contos ao coidado do 
contorno natural, en especial das árbores e os bosques, e a 
necesidade destes como fonte de vida, fogar e futuro para 
os habitantes do planeta. Denúncianse as talas agresivas, 
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os incendios e o comercio da madeira que comporta a 
desaparición de pobos enteiros, o cambio climático e os 
novos “refuxiados ambientais”.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: concienciar a sociedade sobre o coidado da 
natureza e a solidariedade a través dos contos.
Obxectivo específico: promover hábitos diarios de respecto 
do contorno natural, a diversidade, igualdade de xénero e 
cooperación.
Axuda Xunta de Galicia: 6.000 € (2011: 2.400 €; 2012: 
3.600 €)

01. A desigualdade en países en vías de 
desenvolvemento: contextos de inxustiza social e de 
xénero

Axentes: Asociación Mundo Cooperante agrupada con 
Federación Mundo Cooperante
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 30.285 € (2010: 12.114 €; 2011: 
18.171 €)

02. Mellora do coñecemento da cidadanía galega, 
desde a perspectiva dos dereitos humanos e do 
cumprimento dos ODM, da situación en Oriente 
Próximo e do traballo realizado pola sociedade 
palestino-israelí

Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz, Asociación 
Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) 
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 44.408,60 € (2010: 17.763,44 
€; 2011: 26.645,16 €)
03. Campaña de sensibilización a través de 
ferramentas audiovisuais que promovan estratexias 
de economía solidaria para axudar a acadar os 
obxectivos de desenvolvemento do milenio

Axentes: Acsur Las Segovias 
Zona de actuación: Galicia 

Axuda Xunta de Galicia: 24.987,65 € (2010: 9.995,06 
€; 2011: 14.992,59 €)

04. Cara a unha cidadanía inclusiva no ámbito rural 
galego. Educar sumando, a fórmula do cambio

Axentes: Intered Galicia 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 24.750 € (2010: 9.900 €; 2011: 
14.850 €)

05. Proxecto de educación para o desenvolvemento 
Voces do Sur

Axentes: Amarante para o Ecodesenvolvemento 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2010: 10.000 €; 
2011: 15.000 €)

06. 11.ª Aula itinerante dos contos solidarios 
(2010/2011): As viaxes do paztinete solidario

Axentes: Bicis pola Paz 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 6.000 € (2010: 2.400 €; 2011: 
3.600 €)

/6.2
Convocatoria 2010 de proxectos de Educación 
para o Desenvolvemento

07. Cidadanía global e equidade de xénero: da 
reflexión á acción da mocidade e do profesorado da 
Rede solidaria da mocidade no curso 2010-2011

Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 24.470 € (2010: 9.788 €; 2011: 
14.682 €)

08. Construíndo unha cidadanía global en Galicia
Axentes: Fundación Intermón Oxfam
Zona de actuación: Galicia
 Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2010: 10.000 €; 
2011: 15.000 €)

09. Campaña mundial pola educación Galicia 2010-
2011

Axentes: Educación sen Fronteiras agrupada con 
Fundación Ayuda en Acción, Fundación Entreculturas, 
Fundación Intered, Fundación Jóvenes y Desarrollo, 
Seminario Galego de Educación para a Paz.
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 42.508,68 € (2010: 17.003,47 
€; 2011: 25.505,21 €)

10. Mulleres e comercio xusto: elas alimentan o 
mundo

Axentes: Asociación Cultural de Cooperación e 

Desenvolvemento “A Cova da Terra”, agrupada con Panxea, 
Fundación Taller de Solidaridad, Amigos da Terra Galicia-
Xuventude, Fundación Intermón Oxfam
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 49.210 € (2010: 19.684 €; 2011: 
29.526 €)

11. A sociedade galega coñece a situación actual do 
acceso a medicamentos esenciais nos PVD, as causas 
da dita situación e o papel dos actores implicados, e 
ademais toma conciencia da problemática

Axentes: Farmacéuticos Mundi 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 22.549,92 € (2010: 9.019,97 €; 
2011: 13.529,95 €)

12. Aumento do coñecemento e da implicación 
da cidadanía galega sobre os dereitos dos pobos 
indíxenas a través da experiencia dunha cooperación 
integral

Axentes: Arquitectos sen Fronteiras agrupado con 
ACSUR Las Segovias, Farmacéuticos Mundi e Solidariedade 
Internacional de Galicia
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 50.000 € (2010: 20.000 €; 
2011: 30.000 €)

/6.3
Convenios de colaboración para actividades de 
Educación para o Desenvolvemento
No ano 2011 asinouse un convenio de colaboración co Fogacosol para o proxecto Fortalecendo a solidariedade dende o 
local do día 7 de marzo cun financiamento de 60.000 €. Con este convenio trátanse de sensibilizar as entidades locais que 
forman parte do fondo e de lle dar a coñecer o traballo que este desenvolve á cidadanía en xeral de maneira que se reforce 
a rede humana e organizativa do fondo.

Asináronse tamén, e, como vén sendo habitual, un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela e outro coa 
Universidade da Coruña para a realización de actividades de formación e sensibilización no ámbito da Cooperación para 
o Desenvolvemento. Estes convenios inclúen o financiamento do mestrado en xestión da cooperación internacional e das 
ONGD da USC e do Curso de formación específica de posgrao sobre cooperación internacional para o desenvolvemento e 
xestión das ONGD da UDC.



82 83 

01. O Fondo Galego: fortalecendo a solidariedade 
desde o local, 2011

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Fondo Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento (Fogacosol) 
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o Plan de sensibilización 2011 do Fondo Galego 
quérelle dar continuidade á liña de traballo iniciada co Plan 
2010: unha Rede do Século XXI, tras os bos resultados, xa 
que as eleccións municipais en 2011 que obrigan a reforzar 
o relacionamento cos socios, dados os posibles relevos 
políticos e técnicos na rede de persoas que lle dá vida á 
institución municipalista en cada unha das entidades socias.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: fortalecer dende o local a sensibilización 
da sociedade galega en torno á Cooperación para o 
Desenvolvemento.
Obxectivo específico: promover unhas entidades locais máis 
activas na solidariedade internacional. 
Poboación beneficiaria: 
Directa: persoal político e técnico que representa a 
asociación municipalista en cada unha das entidades socias: 

99 políticos e 99 técnicos.
Indirecta: persoal técnico e político destas mesmas 
entidades.

Axuda Xunta de Galicia: 60.000 €

02. Realización de actividades de formación e 
de sensibilización en materia de cooperación ao 
desenvolvemento 

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Universidade da Coruña
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados có desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a través de diversas accións como seminarios 
e ciclos de conferencias sobre cooperación, proxectos 
de Coñecemento da Realidade (PCR) e o Fondo 0,7% 
preténdese achegarlle ao público universitario e á sociedade 
xeral a realidade dos países do sur e a importancia da 
cooperación ao desenvolvemento na construción dun 
mundo máis xusto. 
Ademais, e como continuación dun proceso iniciado en 
2004, preténdese formar profesionais que desenvolvan 
as súas tarefas no sector da cooperación galega para o 
desenvolvemento. 

Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír á mellora continua da 
cooperación galega para o desenvolvemento de xeito 
que as intervencións que xurdan desde esta comunidade 
redunden no beneficio das persoas máis desfavorecidas 
nos países do sur e promovan, en último termo, a loita 
contra a pobreza e as metas establecidas nos Obxectivos 
de Desenvolvemento do Milenio de Nacións Unidas.
Obxectivo específico 1: formación e sensibilización 
do alumnado universitario en cooperación ao 
desenvolvemento e das actuacións investigadoras do 
profesorado da UDC
Obxectivo específico 2: formar expertos en cooperación ao 
desenvolvemento que poidan traballar nos centros públicos 
e privados nacionais e internacionais de cooperación ao 
desenvolvemento, así como mellorar as habilidades de 
xestión das persoas que participan nas organizacións non 
gobernamentais de desenvolvemento para que poidan 
formular e xestionar os seus proxectos e actuacións cun 
maior grao de eficacia e eficiencia.
Poboación beneficiaria: 
Directa: alumnado que participa no curso de formación 
específica de posgrao, no ciclo de conferencias, na 
convocatoria de PCR e o profesorado que participa na 
convocatoria de axudas a proxectos de Cooperación ao 
Desenvolvemento.
Indirecta: organizacións e institucións galegas que traballan 
en cooperación e que contan entre os seus empregados 
con alumnos do curso ou cos alumnos beneficiarios 
do PCR e aos profesionais das ONGD que participan 
impartindo as charlas do ciclo de conferencias. 
Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (35.000 € para 
actividades de sensibilización e 25.000 € para actividades 
de formación)

03. Realización de programas de formación e de 
sensibilización en cooperación internacional e axuda 
ao desenvolvemento

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Universidade de Santiago de Compostela
Código CRS: sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento 
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a través de diversas accións como cursos de 
formación de voluntariado en cooperación internacional, 

proxectos de Coñecemento da Realidade (PCR), Olimpíada 
Solidaria de Estudo e Voluntariado Universitario de Nacións 
Unidas ante os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, 
preténdese achegarlle ao público universitario e á sociedade 
en xeral a realidade dos países en vías de desenvolvemento 
e a importancia da cooperación na construción dun mundo 
máis xusto, e así atenuar a desigualdade socioeconómica 
existente. Trátase ademais, de que formar a alumnos/as no 
coñecemento global do contexto do desenvolvemento, as 
institucións e sectores que interveñen, e os instrumentos 
necesarios para facer efectivas as políticas e proxectos nos 
países en vías de desenvolvemento.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: sensibilizar o estudantado e a sociedade en 
xeral da realidade dos países en vías de desenvolvemento 
e da importancia da cooperación internacional e 
contribuír á mellora continua da cooperación galega para 
o desenvolvemento; formar a futuros administradores 
públicos que adquiran unha capacidade dirixente 
especializada na cooperación internacional, con vista ao 
seu desenvolvemento no sector público así como a futuros 
responsables de recursos humanos para as actividades 
de xestión nas ONG dedicadas á cooperación internacional; 
especializar na elaboración, xestión e seguimento de 
proxectos de Cooperación para o Desenvolvemento por 
áreas xeográficas.
Obxectivo específico 1: formar e sensibilizar o alumnado 
universitario en cooperación e educación para o 
desenvolvemento.
Obxectivo específico  2: formar a directivos e especialistas 
na xestión pública da cooperación internacional e das ONG 
e prestarlle especial atención á cooperación na África 
Subsahariana e América Latina.
Poboación beneficiaria: 
Directa: alumnado que participa no módulo de 
cooperación internacional do curso de Formación Básica 
en Voluntariado, nas convocatoria das Bolsas de Nacións 
Unidas ante os Obxectivos do Milenio e dos proxectos de 
Coñecemento da Realidade (PCR).
Indirecta: organizacións e institucións galegas e 
estranxeiras que traballan en cooperación e aos 
profesionais das ONGD que participan impartindo as 
charlas dos cursos.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (18.900 € para 
actividades de sensibilización e 41.100 € para actividades de 
formación). 
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Actuacións
de Consolidación e Fortalecemento de ONGD

/07

/7.1
Convocatoria 2011 de consolidación e 
fortalecemento de ONGD
Como unha das novidades das convocatorias no ano 2011 unificouse, para todas as modalidades de axuda, o requisito 
de que os proxectos non deben estar iniciados antes da data da publicación da convocatoria e é necesario o inicio das 
actividades o ano 2011.

Neste ano concretouse tamén, dun mellor xeito, o que se entende e valora como agrupación, especificouse así mesmo o 
que non terá a consideración de agrupación para os efectos das convocatorias.
Ademais, no 2011 modificouse a forma de xustificación final das subvencións, e pasou a realizarse mediante a forma de 
conta xustificativa con entrega dos xustificantes de gasto.

A convocatoria pública de axudas e subvencións para proxectos de consolidación e fortalecemento de ONGD resolveuse ó 
día 14 de xuño de 2011, financiáronse 6 proxectos por un importe total de 121.910 € (62.963 € para o ano 2011 e 58.947 € 
para o ano 2012).

01. Acción de fortalecemento económico e 
organizativo para unha efectividade sustentable

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
Consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: Implicad@s no Desenvolvemento
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto enmárcase na mellora da 
xestión da organización e a dinamización de fontes de 
financiamento con vistas a unha efectividade sustentable 
no tempo, xa que boa parte das accións que se establecen 
supoñen a introdución de cambios estruturais no modo de 
facer as cousas na organización na procura dunha maior 
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calidade e axilidade. Neste sentido, este proxecto representa 
un avance importante na senda de fortalecemento iniciada 
por Implicad@s no Desenvolvemento nestes últimos anos.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír a afianzar un tecido social 
de cooperación, crítico e de xénero, que fomente a 
participación activa da sociedade galega nos procesos de 
desenvolvemento das comunidades do sur.
Obxectivo específico: consolidar o fortalecemento social, 
económico e organizativo asumido por implicadas/os para 
o desenvolvemento a prol dunha efectividade sustentable.
Axuda Xunta de Galicia: 29.745 € (2011: 11.898 €;  2012: 
17.847 €)

02. Afondar o fortalecemento da Área de 
Sensibilización, Educación para o Desenvolvemento e 
Incidencia Social e a dinamización da base asociativa 
de Acsur Las Segovias en Galicia

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: ACSUR-Las Segovias 
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto xorde da necesidade e 
vontade de lle dar continuidade ao traballo iniciado de 
xeito máis estable dende 2009 na Área de Educación 
ao Desenvolvemento, e impulsado dende 2010 coa 
continuidade da contratación dunha técnica para fortalecer 
esta área, grazas, en gran parte, ao fortalecemento 
favorecido dende a Dirección Xeral de Relacións Exteriores 
e coa UE a través da aprobación dun proxecto na 
convocatoria 2010.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: profundar no fortalecemento da Área de 
Sensibilización, Educación ao Desenvolvemento e Incidencia 
Social e a dinamización da base asociativa de ACSUR - Las 
Segovias en Galicia.
Obxectivo específico: fortalecer a Área de Sensibilización, 
Educación ao Desenvolvemento e Incidencia Social de 
ACSUR Galiza coa maior implicación da base social na 
asociación.
Axuda Xunta de Galicia: 20.000 € (2011: 8.000 € ; 
2012: 12.000 €)

03. Implantar a capacidade de AGARESO para 
deseñar e realizar accións de sensibilización e 
visibilización sobre realidades de inxustiza e 
exclusión social en Galicia e países do sur

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: Asociación Galega de Reporteiros Solidarios 
(Agareso)
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto encaixa no proceso de 
fortalecemento establecido por Agareso para a mellora de 
catro áreas da súa actividade: visibilización, xestión (interna 
e externa), comunicación e técnica. Todas elas pasan por 
unha profesionalización dentro do traballo da ONGD que 
aparece reflectida no seu Plan estratéxico para o período 
2010-2011 e permitirán dar un salto cualitativo importante 
en relación coa forma de traballar da entidade.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: incrementar a capacidade de Agareso para 
deseñar e realizar accións de sensibilización e visibilización 
sobre realidades de inxustiza e exclusión social en Galicia e 
en países do sur.
Obxectivo específico: incrementar a capacidade de Agareso 
para poder deseñar e realizar accións de sensibilización 
na sociedade galega acerca dos proxectos de cooperación 
realizados dende Galicia con impacto nos países do sur e 
doutras situacións de inxustiza e falta de equidade social 
que se dan en España en xeral e en Galicia en particular; así 
como a visibilización destas realidades.
Axuda Xunta de Galicia: 30.000 € (2011: 12.000 €; 
2012: 18.000 €)

04. Intercambia en +

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: Asociación Viraventos 
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a finalidade deste proxecto é intercambiar 
coñecementos para promover o desenvolvemento 
profesional e social das ONGD. A clave do proxecto é o 
intercambio entre o grupo de iguais sobre as experiencias 

e coñecementos, para así poder crear novas alianzas 
que á súa vez ofrecerán solucións para mellorar o 
desenvolvemento humano e para traballar en puntos en 
común. O punto máis positivo deste proxecto é coñecer de 
primeira man o traballo das ONGD, axentes de cooperación 
e outras entidades sociais, e o seu impacto no mundo, xa 
sexa na poboación de acollida ou no exterior. Este proxecto 
tamén lles ofrecerá a Viraventos a ás demais ONGD a 
oportunidade de mellorar a independencia da ONGD, xa que 
buscaremos replicar o éxito das outras entidades.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír ao fortalecemento da ONGD 
Viraventos
Obxectivo específico 1: fortalecer a área de Educación ao 
Desenvolvemento
Obxectivo específico 2: promover o intercambio de 
experiencias e o transvasamento de coñecementos de 
educación ao desenvolvemento entre ONGD.
Axuda Xunta de Galicia: 11.170 € 

05. Fortalecemento integral en incidencia, 
eficacia e sustentabilidade da asociación Labañou 
Solidaria-ONGD para aumentar a súa contribución 
de calidade ao esforzo común en cooperación ao 
desenvolvemento en Galicia

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: Labañou Solidaria
Código CRS: Apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto pretende mellorar as 
capacidades deste actor para realizar unha contribución 
de calidade ao esforzo común en materia de cooperación, 
promovendo  o intercambio de experiencias e o transvase 
de coñecementos entre ONGD e con outros axentes da 
cooperación galega no ámbito do comercio xusto, ademais 
de fortaler a área de comercio xusto e de incidencia social 
da organización.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: Labañou Solidaria-ONGD vese fortalecida 
polo proxecto e incrementa a súa contribución de calidade 
ao esforzo común en materia de cooperación.
Obxectivo específico: o proceso de fortalecemento 
traballará a tres bandas. Por un lado mellorará a nosa 

incidencia na sociedade e no sector por medio da 
sensibilización/participación e do traballo en rede. Por 
outro lado incrementaranse os nosos ingresos para a 
continuidade na contratación de persoal en sede e para 
acometer novos proxectos no exterior mellorando a súa 
viabilidade a sustentabilidade da entidade. E por último, 
o proxecto mellorará a nosa eficacia como actor de 
desenvolvemento a través do aumento das capacidades 
técnicas que permitan unha mellor xestión do ciclo do 
proxecto.
Axuda Xunta de Galicia: 12.495 € 

06. Mellora da eficacia de Musol para a promoción da 
cooperación municipalista en Galicia

Instrumento de financiamento: convocatoria de 
consolidación e fortalecemento de ONGD
Axentes: MUSOL-Municipalistas pola solidariedade e o 
fortalecemento institucional
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a través deste proxecto MUSOL-Galicia 
busca promover as capacidades e os coñecementos 
necesarios para a xestión de proxectos municipalistas 
na base social e no persoal de MUSOL en Galicia, tamén 
incidir nos municipios galegos para aumentar a súa 
implicación nas actividades de sensibilización e educación 
para o desenvolvemento; e dotar a MUSOL-Galicia dos 
instrumentos básicos necesarios para promover a 
súa difusión e visibilidade, e para o posicionamento do 
municipalismo no sector da cooperación galega.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: contribuír a ampliar a implantación 
territorial de MUSOL en Galicia.
Obxectivo específico: mellorar a eficacia de MUSOL-Galicia 
para a promoción da cooperación municipalista galega.
Axuda Xunta de Galicia: 18.500 € (2011: 7.400 €; 2012: 
11.100 €)
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01. Ampliando espazo Acsur Galiza

Axentes: ACSUR Las Segovias 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 18.600 € (2010: 7.440 €; 2011: 
11.160 €)

02. Comunicación e cooperación ambiental: claves 
na calidade na cooperación galega

Axentes: Amigos da Terra Galicia-Xuventude, Asociación 
Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (2010: 24.000 €; 
2011: 36.000 €)

03. Fortalecemento da área de educación para o 
desenvolvemento da Fundación Entreculturas en 
Galicia (4.ª fase)

Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 20.000 € (2010: 8.000 €; 2011: 
12.000 €)

04. Afianzamento das estratexias de comunicación, 
fontes de financiamento, expansión xeográfica e 
voluntariado

Axentes: Implicad@s no Desenvolvemento 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 24.728 € (2010: 9.891,20 €; 
2011: 14.836,80 €)

05. Mellora da calidade e da eficacia do labor de 
Arquitectos sen Fronteiras

Axentes: Arquitectos sen Fronteiras 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 12.012,30 € (2010: 4.804,92 €; 
2011: 7.207,38 €)

06. Fortalecemento do traballo de educación para o 
desenvolvemento e sensibilización de ACPP Galicia

Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 12.895,50 € (2010: 5.158,20 €; 
2011: 7.737,30 €)

07. Fortalecer a estratexia e comunicación da 
Fundación Cume

Axentes: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas 
y Pueblos 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 29.931 € (2010: 11.972,40 €; 
2011: 17.958,60 €)

08. Fortalecemento das áreas de comunicación e 
cooperación do SGEP-FCP

Axentes: Seminario Galego de Educación para a Paz 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 15.799,28 € (2010: 6.319,71 €; 
2011: 9.479,57 €)

09. Segunda etapa de consolidación da importadora 
de comercio xusto de Taller de Solidaridade

Axentes: Fundación Taller de Solidaridad 
Zona de actuación: Galicia 
Axuda Xunta de Galicia: 20.000 € (2010: 8.000 €; 2011: 
12.000 €)

/7.2
Convocatoria 2010 de Consolidación 
e Fortalecemento de ONGD

/7.3
Convenios de colaboración para 
actividades de fortalecemento

01. Fortalecemento da Coordinadora Galega de 
ONGD. Execución do Plan estratéxico no ano 2011

Instrumento de financiamento: convenio
Axentes: Coordinadora Galega de ONGD
Código CRS: apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a Coordinadora Galega de ONGD integra a 51 
ONGD e recibiu desde 2005 o apoio financeiro da Xunta 
de Galicia para o seu fortalecemento institucional. Este 
apoio traduciuse na contribución activa da Coordinadora 
Galega de ONGD ao fortalecemento da cooperación galega 
ao desenvolvemento, en especial, do sector das ONGD. O 
proxecto de fortalecemento 2011 impulsará, a través das 
accións para as que se solicita financiamento, as seguintes 
orientacións do Plan estratéxico 2009-20011:
1. O apoio ao crecemento e desenvolvemento do sector da 
cooperación ao desenvolvemento en Galicia.
2. A mellora da calidade dos servizos ás ONGD integradas, 
mediante a dinamización da CGONGD, mellorando a súa 

organización, funcionamento e servizos.
3. A promoción da formación e cualificación profesional das 
persoas traballadoras do sector e da CGONGD.
4. O desenvolvemento de relacións de colaboración 
duradeiras con entidades e colectivos afíns ao sector.
5. A defensa dos intereses das ONGD integradas.
Obxectivos: 
Obxectivo xeral: promover unha Cooperación Galega ao 
Desenvolvemento de calidade e transformadora mediante 
o fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD
Obxectivo específico: implantar o Plan estratéxico da 
Coordinadora Galega de ONGD 2009-2011 (CGONGD) no 
ano 2011
Poboación beneficiaria: 
Directa: ONGD galegas integradas e non integradas na 
CGONGD. 
Indirecta: as intervencións do proxecto impulsarán o 
crecemento do sector da cooperación ao desenvolvemento 
en Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 90.000 €

Como en anos anteriores, no 2011 asinouse un convenio de colaboración coa coordinadora galega 
de ONG de desenvolvemento do día 4 de abril co obxectivo de continuar fortalecendo o tecido das 
OMGD galegas e a propia coordinadora.
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Formación
/08

/8.1
Bolsas de formación de expertos en Cooperación 
para o Desenvolvemento

As bolsas de formación de expertos en Cooperación para o Desenvolvemento completan a formación académica dos 
titulados universitarios con estadías na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE ou no exterior, nas oficinas 
técnicas de cooperación da AECID ou en organismos internacionais.

A Orde do 30 de novembro de 2009 da Consellería de Presidencia, Administración Publicas e Xustiza pola que se aproban 
as bases reguladoras para a convocatoria de catorce bolsas de formación de expertos/as en cooperación internacional 
para o desenvolvemento, prevía a posibilidade de prórroga das bolsas de formación concedidas para a anualidade 2010. 
Por tal motivo, acordouse a dita prórroga das bolsas para os seleccionados na convocatoria anterior, por un período de 12 
meses. 

A dotación económica do conxunto das prorrogas é de 227.160 € para un total de 12 bolsas prorrogadas.
As principais novidades da convocatoria foron as seguintes: 

- Aumento da idade dos posibles beneficiarios (nados a partir do 1 de xaneiro de 1978).
- Posibilidade de renovación da bolsa por un ano máis logo do informe favorable da Subdirección Xeral de Cooperación 
Exterior.
- Reformulación do baremo de méritos, primando a formación dos aspirantes sobre a experiencia previa.

As prórrogas das bolsas para o ano 2010 tiveron os seguintes destinos: unha na Oficina Rexional da FAO en Nicaragua, 
unha na Oficina de ONU Mulleres-Rexión Andina, no Ecuador, unha no Concello de Santiago de los Caballeros na República 
Dominicana, seis nas oficinas técnicas de cooperación da AECID no Ecuador, Guatemala, O Salvador, O Perú, Nicaragua e 
Mozambique e tres na sede da Dirección Xeral en Santiago de Compostela.



92 93 

/8.2
Cursos de formación a través das universidades

No ano 2011 asináronse coa Universidade de Santiago de Compostela e coa Universidade da Coruña dous convenios de 
colaboración que incluían actividades no eido da formación universitaria en cooperación internacional, que contaron cunha 
achega da Xunta de Galicia de 66.100 € para as seguintes actuacións: 

01. Apoio á realización do Mestrado en xestión da 
cooperación internacional e das ONGD (XII edición)

Instrumento de financiamento: Convenio
Axente: Universidade de Santiago de Compostela. 
Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.
Código CRS: educación universitaria
Zona de actuación: Santiago de Compostela
País: España
Rexión: Europa
Descrición: formación de futuros administradores 
públicos que adquiran unha capacidade dirixente 
especializada na cooperación internacional, con vista ao seu 
desenvolvemento no sector público. 
- Formación de futuros recursos humanos para as 
actividades de xestión nas ONGD dedicadas á cooperación 
internacional. 
- Especialización na elaboración, xestión e seguimento de 
proxectos de Cooperación para o Desenvolvemento por 
áreas xeográficas.
Obxectivos: 
- Formación de directivos e especialistas na xestión pública 
da cooperación internacional e das ONGD, que lle presta 
especial atención á cooperación na África Subsahariana e 
América Latina. 
- Estudo específico das relacións sociais, económicas, 
políticas e xurídicas nas áreas da África Subsahariana e 
América Latina. 
- Desenvolvemento de habilidades directivas, especialmente 
referidas á toma de decisións, comunicación, traballo en 
equipo, negociación e resolución de conflitos. 
Poboación beneficiaria: o maestrado está dirixido a 
licenciados, enxeñeiros, arquitectos ou diplomados con 
dous anos de experiencia. 
Axuda Xunta de Galicia: 41.100 €.

02. Apoio á realización do Curso de formación 
específica de posgrao sobre cooperación 
internacional para o desenvolvemento e xestión de 
organizacións non gobernamentais (7.ª edición) 

Instrumento de financiamento: convenio
Axente: Instituto Universitario de Estudos Europeos 
“Salvador de Madariaga” da Universidade da Coruña
Código/s CRS: educación universitaria
Zona de actuación: Galicia 
País: España
Rexión: Europa
Descrición: contribuír á mellora continua da Cooperación 
para o Desenvolvemento galega de forma que as 
intervencións xurdidas dende esta comunidade redunden 
no beneficio das persoas máis desfavorecidas nos países 
do sur e promovan, en último termo, a loita contra 
a pobreza e as metas establecidas nos obxectivos de 
desenvolvemento do milenio de Nacións Unidas.
Obxectivos: formar a expertos en Cooperación para o 
Desenvolvemento que poidan traballar nos centros públicos 
e privados nacionais e internacionais da Cooperación para 
o Desenvolvemento, así como mellorar as habilidades de 
xestión das persoas que participan nas organizacións non 
gobernamentais de desenvolvemento para que poidan 
formular e xestionar os seus proxectos e actuacións cun 
maior grao de eficacia e eficiencia.
Poboación beneficiaria: os alumnos que participen no 
curso de formación específica de posgrao, entre 20 e 30 
persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 €.

/8.3
Xornadas 

No mes de xuño a Dirección Xeral de Relacións Exteriores 
e coa UE, en colaboración coa Escola Galega de 
Administración Pública e a Asociación de Letrados da Xunta 
de Galicia, organizou unhas xornadas sobre a normativa 
das axudas de cooperación internacional.

As xornadas tiñan como finalidade a exposición da 
problemática xurídica formulada pola especialidade 
das subvencións e axudas no ámbito da Cooperación 
Internacional partindo da experiencia estatal logo da 
aprobación do Real decreto 794/2010, do 16 de xuño, polo 

que se regulan as subvencións e axudas no ámbito da 
cooperación internacional e o impulso dunha normativa 
autonómica na materia.

Os relatorios correron a cargo de expertos da 
Administración xeral do Estado e doutras comunidades 
autónomas e de representantes da Asociación de Letrados 
da Xunta de Galicia e serviron de base para a elaboración 
dun futuro texto normativo galego de desenvolvemento da 
lei de subvencións neste eido.
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Coordinación
/09

interadministrativa

/9.1
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento 
(Congacode)
O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento, creado pola Lei 3/2003, do 19 de xuño, de Cooperación para 
o Desenvolvemento, o é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de Cooperación para o 
Desenvolvemento.

No ano 2011 reuniuse o seu Pleno en dúas ocasións: no mes de xullo, para informar os membros do Consello do estado 
da execución do Plan Anual 2011 da cooperación galega tras os axustes orzamentarios producidos no mes de xuño 
nas partidas de cooperación para desenvolvemento e no mes de decembro para aprobar a proposta de Plan anual da 
cooperación galega 2012.

Estas xuntanzas completan as xuntanzas bilaterais que os representantes da Dirección Xeral mantiveron cos 
representantes do sector ao longo do ano. 
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/9.3
IV Encontro de Comunidades Autónomas e Cooperación para o 
Desenvolvemento
Representantes da Xunta de Galicia asistiron no mes de abril en Pamplona ao IV Encontro de Comunidades Autónomas 
e Cooperación para o Desenvolvemento. Neste foro, coorganizado polos gobernos autonómicos de Navarra, Cantabria 
e Galicia, responsables das axencias e departamentos de cooperación das comunidades autónomas reuníronse cos 
responsables da AECID para abordar novos modelos de loita contra a pobreza e procurar unha maior coordinación nas 
actuacións en materia de cooperación exterior entre as comunidades e a AECID. 

No encontro afondouse na visibilización e posta en valor da realidade de cada unha das políticas de desenvolvemento 
autonómicas e mostráronse os elementos comúns e os diferenciadores e na necesidade de traballar en prol de consensos 
nos temas tratados, e incidiuse na necesidade de acadar unha maior colaboración entre as administracións públicas 
para lograr os obxectivos da axuda oficial para o desenvolvemento e no valor engadido que achega a cooperación 
descentralizada na Unión Europea.

A Xunta de Galicia dinamizou o taller “Análise da cooperación descentralizada directa e concertada en Centroamérica e 
posibilidades dunha planificación conxunta da cooperación descentralizada española”.

/9.4
Consello de Acción Exterior (CAEX)
O Consello de Acción Exterior (CAEX), órgano de traballo asesor da Xunta de Galicia en materia de acción exterior, 
constituíuse o 16 de abril. Na súa  xuntanza do 29 de novembro, o CAEX aprobou o documento a “Acción exterior de 
Galicia. Prioridades de actuación”, que contén unha listaxe de temáticas, propostas e compromisos no eido da acción 
exterior da comunidade autónoma; entre outras prioridades aparece sinalada a Cooperación para o Desenvolvemento.

No CAEX están representados tanto a Coordinadora Galega de ONGD coma o Instituto Galego de Análise e 
Documentación Internacional (IGADI).

/9.2
Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional 
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, participou o 17 de xaneiro de 2011 nunha reunión ordinaria do Pleno da 
Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento, en representación da comunidade autónoma de Galicia, 
na que se lle deu o visto e prace ao Plan Anual da Cooperación Internacional 2011, elaborado polo Ministerio de Asuntos 
Exteriores e Cooperación.

A Comisión Interterritorial é un órgano consultivo e de coordinación, concertación e colaboración entre as administracións 
públicas que levan a cabo accións de Cooperación para o Desenvolvemento.

/9.5
Premio de Cooperación Urbana 2011

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE colaborou a nivel institucional co Consorcio da Cidade de Santiago de 
Compostela e coa AECID, na convocatoria da edición 2011 do Premio Santiago de Compostela de Cooperación Urbana, 
destinado a recoñecer e fomentar iniciativas públicas de creación e recuperación de ámbitos de cohesión nas cidades 
históricas de América Latina a través da transformación e a mellora do espazo urbano.

Á citada convocatoria desta iniciativa, promovida polo Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela, presentáronse 
33 traballos procedentes de distintos países, estando pendente o fallo do mesmo.

/9.6
Visita institucional ao Perú

No mes de setembro o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE realizou unha visita institucional ao Perú, que foi 
organizada en coordinación coa Oficina Técnica de Cooperación da AECID.

O obxecto da visita foi realizar o seguimento das actuacións financiadas pola Cooperación Galega nese país, viaxe na que se 
entrevistou con distintas autoridades locais e na que visitou distintos proxectos de desenvolvemento no país e na fronteira 
peruano-ecuatoriana.

O Perú é un país prioritario para a Cooperación Galega, de acordo co establecido no II Plan director, no que historicamente 
se vén destinando un importante volume de recursos da Cooperación Galega. O Perú é o primeiro país receptor da 
cooperación galega no período 2006-2010, no que se subvencionaron proxectos nese país por importe de case un millón 
de euros.
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/9.7
Acordo de Colaboración Xunta de Galicia-FAO 
para a realización de actividades formativas en 
Cooperación para o Desenvolvemento 
A Xunta de Galicia e a FAO asinaron no mes de abril un acordo de colaboración para a realización de actividades formativas 
en Cooperación para o Desenvolvemento de xente nova titulada universitaria nas oficinas rexionais desta organización 
de Nacións Unidas, que se enmarca no acordo de colaboración asinado o pasado 10 de decembro de 2010 e que vén 
substituír ao anterior do ano 2007 para adaptalo ao novo Internship programme da FAO.

No acordo afóndase na colaboración no eido da formación na materia de Cooperación para o Desenvolvemento mediante 
a realización de actividades formativas específicas nas oficinas ou en programas ou proxectos da FAO mediante o envío 
de bolseiros da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE para completar a súa formación nas distintas oficinas 
rexionais da FAO.

Desde o ano 2008 a Xunta de Galicia vén enviando bolseiros e bolseiras para realizar estadías nas oficinas rexionais da 
FAO en Angola e Nicaragua.

/9.8
Visita  institucional dunha delegación do goberno  de Cabo Verde
Unha delegación do goberno caboverdiano, composta pola coordinadora nacional do proxecto Escola Superior de 
Hostalería e Turismo de Cabo Verde e unha representante do Ministerio de Turismo, Industria e Enerxía, realizou unha 
visita institucional a Galicia para presentar o devandito proxecto a comezos de febreiro de 2011.
 
Na súa visita, as representantes mantiveron xuntanzas co conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e 
con representantes de distintas institucións galegas relacionadas co mundo do turismo nas que analizaron as posibilidades 
de cooperación que a Xunta de Galicia lles ofrece no ámbito da formación turística. Igualmente, visitaron o Centro 
Superior de Hostalería de Galicia,  ao que lle encargaron a elaboración dun plan de formación adecuado ás capacidades e 
necesidades turísticas de Cabo Verde.



101 

/10.1
Ditame sobre o Libro verde da Comisión 
Europea sobre o futuro da política de 
desenvolvemento da UE

A elaboración dun ditame sobre o Libro verde da Comisión 
Europea sobre o futuro da política de desenvolvemento da 
UE foille encomendada a Galicia en decembro de 2010 e o 
proxecto deste foi aprobado pola Comisión de Cidadanía, 
Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX) na 
súa reunión que tivo lugar o 8 de abril de 2011.

O Pleno do Comité das Rexións do día 11 de maio de 2011 
aprobou por unanimidade o ditame.

A elaboración deste ditame sobre o libro verde permitiulle 
a Galicia poñer de relevo o valor engadido que achega a 
cooperación descentralizada na UE á cooperación que se 
realiza desde os propios estados. As rexións e os municipios 
europeos dispoñen dunha grande experiencia na xestión 

de moitos ámbitos públicos (educación, sanidade, augas e 
tratamento de residuos etc.) que están en disposición de 
poñer ao servizo da Cooperación para o Desenvolvemento. 
No caso da cooperación galega, pódense destacar sectores 
estratéxicos como a pesca e a acuicultura, que resultan de 
importancia á hora de abordar as iniciativas que a UE quere 
apoiar no tocante á soberanía alimentaria.

O obxecto do ditame é pois o de enriquecer o documento 
da Comisión, co fin de que este incorpore unha mellor 
análise multinivel e prevexa unha maior aposta por un 
modelo de cooperación descentralizada, baseado nos 
principios de división e especialización no traballo, e de 
eficiencia na relación entre custos e resultados.

Ditames
/10

do Comité das Rexións da UE

O Comité das Rexións é un órgano consultivo da UE que representa os entes rexionais e locais da Unión 
Europea. Ten como función expoñer os puntos de vista rexionais e locais acerca da lexislación da UE, 
emitindo informes, chamados “ditames”, sobre as propostas da Comisión.

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE elaborou no ano 2011 dous ditames do CDR sobre 
Cooperación para o Desenvolvemento que detallamos nos seguintes puntos.
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/10.2
Ditame do Comité de Rexións europeo sobre a Comunicación da 
Comisión Europea sobre o “Incremento do Impacto da Política  
Desenvolvemento da UE: un Programa para o Cambio”
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE foi 
nomeado relator do ditame do Comité de Rexións europeo 
(CdR) sobre a Comunicación da Comisión Europea acerca 
do Incremento do Impacto da Política de Cooperación para 
o Desenvolvemento na reunión da Comisión de Cidadanía, 
Gobernanza, e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX) da 
citada institución comunitaria, que tivo lugar o pasado 18 de 
outubro de 2011. 

O ditame foi aprobado polo CIVEX na xuntanza de 1 de 
decembro e tense prevista a aprobación polo pleno do 
Comité das Rexións na súa reunión dos vindeiros 15 e 16 de 
febreiro de 2012.

Neste ditame, destinado a aumentar o impacto da política 
de desenvolvemento europea, solicítase unha revisión da 
política de desenvolvemento europea, na que se destaque 
a relevancia de posición, o papel e o valor engadido das 
entidades rexionais e locais nesta materia, tanto pola súa 

experiencia política en aspectos como a descentralización 
de competencias, o fortalecemento institucional ou a 
gobernanza local, como tamén polo importante valor 
engadido que lles poden achegar a terceiros países en 
sectores estratéxicos, como a educación, os servizos sociais, 
a enerxía, e especialmente na agricultura, a pesca e a 
acuicultura, que resultan de gran transcendencia á hora de 
abordar as iniciativas que a UE quere apoiar no lo tocante a 
la seguridade alimentaria. 

Así, deféndese unha política na que se prevexa unha maior 
aposta por un modelo de cooperación descentralizada, 
baseada nos principios de división e especialización do 
traballo, non só por obxectivos, senón tamén por actores, 
para lograr unha mellora da súa eficacia. Destácase a 
experiencia das entidades rexionais e locais europeas 
no eido da descentralización e considérase que deberían 
asumir maiores responsabilidades, para lograr a expansión 
das boas practicas de xestión pública e rendición de contas.

/11.1
Publicación do Informe 2010 da Cooperación Galega
Como cada ano, publicouse o informe anual de actividades do ano anterior, que deu conta das actuacións financiadas no 
ano 2010 pola Cooperación Galega.

Publicáronse 500 exemplares deste informe, que lles foron distribuídos aos axentes de cooperación e ás distintas 
administracións públicas.

Publicacións,
/11

comunicacións e outras actuacións
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/11.3
Outras actuacións

A Cooperación Galega conmemorou como cada ano o 
Día do Cooperante, co propósito de visualizar o traballo 
deste colectivo e recoñecer a súa importante tarefa 
para construír un mundo máis igualitario e xusto, cunha 
declaración institucional difundida na páxina web da Xunta 
de Galicia e da Cooperación Galega.

O Goberno galego sumouse o dia 24 de outubro ao 66 
aniversario das Nacións Unidas, organización coa que 
comparte os altos ideais da organización na súa loita contra 
a violencia e a pobreza e a prol do desenvolvemento, a 
igualdade, os respecto aos dereitos humanos e a paz, 
cunha declaración institucional facendo ondear a bandeira 
e colocando un cartel conmemorativo do evento nas 
dependencias dos servizos centrais da Xunta en San 
Caetano.

A Cooperación Galega sumouse á Campaña Mundial 
pola Educación cun acto que tivo lugar o 6 de maio no 
Parlamento de Galicia, no que representantes da Xunta 
e do Parlamento recibiron os embaixadores escolares 
e representantes das ONGD participantes na Campaña 
Mundial pola Educación 2011.
A Campaña Mundial pola Educación é unha coalición 
internacional formada por ONGD, sindicatos do ámbito 
educativo, centros escolares e movementos sociais de 

moi diverso signo. Todos nós coincidimos en reclamar o 
cumprimento íntegro dos compromisos do “Cumio de 
Dakar” do ano 2000, onde a comunidade internacional se 
comprometeu a garantir o acceso a unha educación de 
calidade para todos e todas antes do ano 2015.

No acto estiveron presentes, ademais de representantes 
políticos, alumnos, alumnas e docentes dos centros 
educativos CEIP Sobrado dos Monxes, CEIP María Pita 
da Coruña, CPI Laureano Prieto da Gudiña, CEIP López 
Ferreiro, IES Xelmírez, IES Fontiñas e IES Eduardo Pondal 
de Santiago, IES Agra do Orzán da Coruña, IES Carlos 
Casares de Viana do Bolo e Colexio Apóstolo Santiago 
de Vigo, que actuaron como embaixadores/as escolares 
en representación dos centros educativos galegos 
participantes na Campaña Mundial pola Educación 2011, 
estudantes da Universidade de Santiago de Compostela 
e representantes das ONGD que integran a campaña en 
Galicia.

/11.3.1
Conmemoración do  Día do Cooperante

/11.3.3
Acto Central da Campaña Mundial pola 
Educación 2011: “A educación non é un 
conto”. Polos dereitos das nenas e as mulleres

/11.3.2
Conmemoración do 66 aniversario das 
Nacións Unidas

/11.2
Actualización do Catálogo de recursos educativos na web 
www.cooperaciongalega.org

A páxina web da Cooperación Galega é un espazo de 
encontro e intercambio. A través dela canalízase a 
información que se xera no ámbito das ONGD e todos os 
actores que en Galicia operan no eido da cooperación, e 
sobre todo as actuacións que leva a cabo dende a Xunta 
de Galicia a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 
Unión Europea. En concreto, conta cun espazo no que 
recolle o Catálogo de recursos educativos, actualizados 
e renovados coa nova convocatoria de educación para o 
desenvolvemento 2011.
O obxectivo deste catálogo é achegarlle ao profesorado 
os proxectos destinados ao ámbito educativo, así 
como proporcionar unha ferramenta útil para que os 
docentes participar activamente na educación para o 
desenvolvemento, coa que a meirande parte deles están 
comprometidos e involucrados. 

O catálogo vía web ten como obxecto que a páxina sexa 
un banco de recursos en liña que lle ofreza ao profesorado 
todos os materiais educativos. Estes encádranse en dous 
grandes ámbitos de traballo docente: no primeiro, os 
recursos e materiais de cooperación exterior susceptibles 
de empregarse como apoio curricular directo de materias 
específicas (educación para a cidadanía, ciencias do 
mundo contemporáneo, etcétera), no segundo ámbito, e 
complementario ao primeiro, sitúanse os recursos que 
se constitúen en banco de materias transversais e de 
educación en valores destinados especialmente ao traballo 
de acción titorial, e non en materias específicas.
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Representantes da Dirección Xeral participaron no mes de 
marzo no Encontro de Cooperación organizado polo Fondo 
Galego de Cooperación e Solidariedade e a Coordinadora 
Galega de ONGD. No encontro debateuse acerca de como 
os diferentes actores da Cooperación Galega deben 
afrontar a actual coxuntura socioeconómica e xerar puntos 
de encontro e coordinacion.

Co fin de cumprir cos obxectivos establecidos no II 
plan director de facilitar o acceso público a toda a 
información sobre as actividades de cooperación e de 
realizar unha política activa e integral de educación para 
o desenvolvemento da sociedade galega, colaborouse coa 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso), que 
realizou a divulgación de distintas actuacións financiadas 
pola Xunta ou da viaxe institucional do director xeral ao 
Perú.

/11.3.4
Participación da Dirección Xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE no Encontro sobre a 
Cooperación para o Desenvolvemento en 
Galicia

/11.3.5
Divulgación de actuacións da Cooperación 
Galega
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Estudos
/12

e informes

/12.1
Plan anual de avaliacións

/12.2
Presentación do estudo sobre o coñecemento e 
actitudes dos galegos sobre a política de cooperación e 
axuda para o desenvolvemento

Co obxectivo de incrementar o grao de transparencia e de rendición de contas da Cooperación Galega realizáronse as 
seguintes avaliacións externas de proxectos de cooperación no exterior:

• Avaliación intermedia da Iniciativa de Desenvolvemento Integral Oxlajuj Tz´ikin Champerico-Retalhuleu. Departamento de 
Retalhuleu. Guatemala.

• Avaliación final do resto das intervencións financiadas en Guatemala dende o ano 2007.

Así mesmo, realizouse a avaliación da convocatoria de axudas para o fortalecemento e consolidación das ONGD, para 
coñecer de que xeito contribúe a convocatoria no fortalecemento das ONGD de Galicia, extraendo recomendacións que 
poidan mellorar as próximas convocatorias.

No ano 2011 presentouse ao Congacode un estudo realizado por un equipo da Universidade de Santiago de Compostela co 
que se lle pretendeu dar unha primeira resposta á necesidade, percibida tanto pola Administración autonómica como polo 
conxunto dos actores implicados nas políticas de cooperación e axuda para o desenvolvemento, de dispor de información 
sobre o nivel de coñecemento, as opinións e as actitudes que teñen os cidadáns galegos acerca de diversos aspectos 
daquelas políticas, das súas liñas orientadoras e da actuación dos diferentes axentes involucrados nelas.
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Modificacións
/13
normativas

Publicación do Decreto 90/2011, do 5 de maio, que modifica o Decreto 326/2004, do 29 de decembro, polo que se regulan 
os órganos de coordinación e asesoramento en materia de Cooperación para o Desenvolvemento e polo que se crea o 
Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

A modificación, que responde a unha demanda do 
sector, permitirá actualizar o rexistro e mellorar a súa 
operatividade

O dito decreto, que desenvolve a Lei galega de Cooperación 
para o Desenvolvemento, ten por obxecto regular a 
inscrición dos axentes de cooperación recoñecidos nesta 
norma, tales como ONGD, empresas, sindicatos e outros 
axentes sociais. Os axentes de cooperación deben ter sede 
social ou delegación permanente en Galicia e desenvolver 
programas e proxectos de cooperación en colaboración coa 
comunidade autónoma, co fin de poder acceder ás axudas 
e subvencións públicas da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

A normativa anterior resultou útil para mellorar a 
información que dispón a Administración sobre os 
axentes de Cooperación para o Desenvolvemento. Non 
obstante, logo de cinco anos de xestión con esta normativa 
véñense detectando unha serie de aspectos que deben 
ser mellorados no que fai referencia á xestión dos datos 

existentes no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación 
para o Desenvolvemento.

Neste sentido, entre as novidades máis importantes da 
modificación do rexistro está a redución do número de 
seccións do rexistro, que redundará nunha mellor xestión 
ao pasar de cinco a catro e desaparecerá a necesidade 
de inscrición das comunidades galegas no exterior que 
consten inscritas no seu propio rexistro, dependente da 
Secretaria Xeral da Emigración.

Doutra banda, modifícase a sección correspondente 
ás ONGD, co fin de que se inscriban nesta sección 
especificamente aquelas entidades que teñan entre os 
seus fins a realización de actividades de Cooperación para 
o Desenvolvemento. Así mesmo, tamén se clarifican os 
datos que debe conter a inscrición e a documentación 
necesaria para solicitar esta, tendo en conta as diferenzas 
existentes na forma xurídica dos distintos tipos de axentes 
de cooperación que pretenden acceder ao rexistro.




