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Prólogo

do vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

En xuño de 2013 cumpriuse o décimo aniversario
da entrada en vigor da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de
cooperación para o desenvolvemento. Aínda que xa
dende os anos 90 a Xunta de Galicia viña desenvolvendo accións de cooperación cos países do Sur, foi
no ano 2003 cando a cooperación para o desenvolvemento se converteu nunha verdadeira política pública
do Goberno galego, a través da cal a Xunta de Galicia
asume unha serie de compromisos cos países do Sur,
orientados a erradicar a pobreza que azouta a unha
gran parte da poboación mundial.
Dez anos despois a Xunta de Galicia e o conxunto
dos distintos axentes de cooperación, colaboradores fundamentais na execución da nosa política,
continuamos a traballar arreo para poñer o noso
pequeno gran de area na consecución dos Obxectivos
de Desenvolvemento do Milenio. Debemos destacar o
relevante papel das ONGD galegas, principais aliados
e socios da Xunta de Galicia na xestión e canalización da axuda, pero sen esquecer os restantes axentes,
que co paso dos anos desenvolveron competencias e
capacidades coas que se ten reforzado todo o sistema
galego de cooperación.
O 2013 é tamén o último ano de vixencia do II Plan
director da cooperación galega. Os resultados da avaliación externa do plan demostraron que a política
galega de cooperación vai por bo camiño xa que, a
pesar das limitacións financeiras provocadas pola
crise económica, os obxectivos cualitativos que nos
fixamos hai catro anos se cumpriron na súa practica
totalidade, cunha execución plena en 58 dos 68 indicadores marcados.
Cara ao novo período de planificación que se inicia
no ano 2014, faremos fincapé nunha maior eficacia da axuda baseada nunha orientación estratéxica
das actuacións de cooperación, poñendo en valor
as singularidades da nosa Comunidade Autónoma,
con especial énfase na especialización de Galicia en

determinados sectores nos que se dispón de demostrada experiencia, afondando na concentración
xeográfica e explorando novas vías de financiamento
internacional que axuden a incrementar os nosos
recursos.
Así mesmo, non debemos esquecer a solvencia financeira da cooperación galega que se converteu nestes
últimos anos nun sinal de identidade da nosa cooperación, como demostra o feito de que Galicia estea
entre as comunidades autónomas cun maior nivel
de execución dos orzamentos destinados a esta política pública.
O noso compromiso cara aos vindeiros anos é manter
a nosa aposta pola cooperación para o desenvolvemento de cara a afondar na xeración de cambios
positivos e sustentables nas condicións de vida das
persoas, que se reflictan na redución da pobreza e
das desigualdades.
Con este informe de actuacións queremos seguir
avanzando no noso compromiso coa transparencia neste eido e do mesmo xeito que mantemos
publicados na internet todos os proxectos, cos seus
orzamentos e as súas avaliacións posteriores, buscamos agora tamén dar a coñecer ao conxunto da
cidadanía galega os proxectos que se levaron a cabo
no ano 2013 grazas aos seus impostos e os resultados acadados co noso esforzo colectivo no obxectivo
común da loita contra a pobreza no mundo.
Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
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Introdución: marco normativo de referencia

O marco normativo galego no ámbito da cooperación
para o desenvolvemento e a acción humanitaria vén
establecido nos seguintes instrumentos:

A Lei 3/2003 establece que a cooperación galega para
o desenvolvemento se articula a través de plans directores cuadrienais e de plans anuais.

• 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 II Plan director da cooperación galega 2010-2013,
aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia
o 16 de xuño de 2010, que este ano finalizou o seu
período de execución, ten como referente central o
cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento
do Milenio (ODM), auténtica axenda concertada a
escala internacional en materia de desenvolvemento.

• 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.

A piques de rematar o 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 economía internacional non fai senón engadir un factor de risco adicional ao cumprimento
destes obxectivos.

O devandito decreto, que é ata o de agora o único
desenvolvemento normativo da Lei 3/2003, regula
os órganos asesores da cooperación galega, é 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), así como
o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o
Desenvolvemento. No referente ao Rexistro, o decreto
atópase en proceso de modificación.

Ademais, cómpre ter en conta que dende 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
dende 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 II Plan director da cooperación galega.

• O Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e
da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, que define a Dirección Xeral
de Relacións Exteriores e coa UE como órgano
superior da Administración autonómica na
materia de cooperación ao desenvolvemento.

Tendo en conta as orientacións establecidas nestes
instrumentos internacionais, os criterios xerais que
inspiran a política de cooperación do Goberno galego
son os seguintes: eficacia da axuda, previsibilidade e
concentración dos recursos, transparencia na xestión,
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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 a disposición dos países
en desenvolvemento. Adicionalmente, tivéronse en
conta as orientacións e compromisos do Plan director da cooperación española 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, dende o punto
de vista das políticas e instrumentos, a cooperación
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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 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 apartado terceiro deste Informe da cooperación
galega 2013 recolle o seguimento do cumprimento
dos obxectivos do Plan director tendo en conta os
indicadores establecidos e as actuacións realizadas
no 2013.
Nos seguintes epígrafes poden atopar un informe
detallado da execución do cumprimento dos obxectivos previstos para 2013 pola 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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A cooperación galega en cifras

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 2013 unha diminución na

AOD da Xunta de Galicia tal e como se pode apreciar na táboa 1 a pesar do cal, tal e como veremos ao
longo do informe, deuse cumprimento aos compromisos establecidos na planificación anual.

Táboa 1: Distribución do orzamento da cooperación galega no ano 2013  (1)

Capítulo
Capítulo I

Concepto
Gastos de persoal

Capítulo II

Gastos de funcionamento

Capítulo IV

Transferencias correntes
Transferencias a universidades
Transferencias a institucións sen fins de lucro
Actuacións de cooperación no exterior
Convenio Coordinadora Galega de ONGD
Convenio Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Bolsas formación en cooperación

Capítulo VI

Investimentos reais

Capítulo VII

Transferencias de capital

TOTAL ORZAMENTO D.X. RR. EE. E COA UE
(Área de Cooperación para o Desenvolvemento)
Consellería de Sanidade
Consellería do Medio Rural e do Mar
TOTAL ORZAMENTO XUNTA DE GALICIA

Orzamento (€)
Inicial

Final

407.973,00

407.973,00

168.991,00

168.991,00

3.013.568,00

3.007.305,47

0,00

0,00

457.666,00

454.815,20

2.440.358,00

2.440.358,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

55.544,00

52.132,27

60.000,00

66.262,53

661.838,00

661.838,00

4.312.370,00

4.312.370,00
302.992,00
33.701,50
4.649.064,00

  (1)
Nas seguintes táboas téñense en conta exclusivamente as achegas da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa
Unión Europea, non as doutros departamentos da Xunta de Galicia.
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Táboa 2: Detalle do gasto por tipo de actividade durante o ano 2013

Tipo de axente

Importe (€)

Proxectos ONGD
Coooperación ao desenvolvemento
Acción Humanitaria
Fortalecemento de axentes
Educación para o desenvolvemento

2.308.347,30

Outros axentes

603.847,30

Convenios

110.000,00

Convenios

80.000,00

Convocatoria

53.003,60

Convenios

60.000,00

Convocatoria

3.022.194,60
80.000,00
113.003,60

398.811,60

Convenios

401.811,60

3.000,00

Formación

Bolsas

52.132,27

Outros

DX.RR.EE.e UE (cap. VI)

66.262,53

TOTAL

52.132,27
66.262,53
3.735.404,60

Tal e como se observa na táboa 2, no ano 2013 foron
destinados a gastos de actividade 3.735.404,60 €,
mentres que 576.964,00 € destináronse aos

gastos de persoal, correntes e de funcionamento da
Subdirección Xeral de Cooperación Exterior.

Táboa 3: Distribución xeográfica da axuda da D.X.RR.EE. E UE  (2)

Rexión
América do Sur

Tipo de axente

África
TOTAL

N.º Intervencións

Porcentaxe de fondos por país

O Perú

588.926,10

5

19,49 %

Bolivia

245.000,00

2

8,11 %

O Ecuador

354.786,60

3

11,74 %

Guatemala

380.410,80

3

12,59 %

República Dominicana

231.000,00

2

7,64 %

47.880,00

1

1,58 %

Nicaragua
Centroamérica

Importe (€)

Honduras

247.399,60

2

8,19 %

O Salvador

260.827,00

2

8,63 %

Haití

121.317,00

1

4,01 %

Centroamérica  (3)

60.000,00

1

1,99 %
4,11 %

Mozambique

124.284,00

2

A Guinea Bissau

240.173,50

2

7,95 %

Cabo Verde

120.190,00

1

3,98 %

3.022.194,60

27

100,00 %

  (3)

  (2)

Non se inclúen datos de Acción Humanitaria.

  (3)
Corresponde ao Programa de Formación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (PROFOPAC), no que participan 7 países (Belize, Guatemala, O Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panamá).
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No II Plan director da cooperación galega 2010-2013
(II PD) reduciuse o número de países prioritarios,
nun intento de lograr unha maior concentración
da axuda e 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 o ano 2013

Cabo Verde
A Guinea Bissau
Mozambique
Centroamérica
Haití		
O Salvador
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Guatemala
O Ecuador
Bolivia		
O Perú		

executáronse intervencións de cooperación para o
desenvolvemento en 12 países, logrando un bo grao
de concentración e aumentando, respecto do ano
pasado, a porcentaxe de concentración de fondos
destinados a países prioritarios, que no 2010 foi do
84,5  %, no 2011 do 86,70  %, no 2012 do 89,32  % e no
2013 do 95,80  %.

120=
240=
124=
60=
121=
261=
247=
48=
231=
380=
355=
245=
589=
120.190,00 €

240.173,50 €

214.284,00 €

60.000,00 €

121.317,00 €

260,827,00 €

247.399,60 €

47.880,00 €

231.000,00 €

380.410,80 €

354.786,60 €

245.000,00 €

588.926,10 €
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Polo que respecta á distribución xeográfica da acción
humanitaria destácase a actuación en 8 países, tal e
como se observa na táboa 4.
Táboa 4: Distribución xeográfica da acción humanitaria

Rexión

País

Importe (€)

Kenya
África

8.426,02

10,53 %

Mali

10.532,52

13,17 %

Poboación Saharaui

10.000,00

12,50 %

8.426,02

10,53 %

RD Congo

Asia

Porcentaxe

Filipinas

12.082,91

15,10 %

Xordania

10.000,00

12,50 %

Siria

10.532,53

13,17 %

Territorios Palestinos
TOTAL

No II Plan director mantéñense as mesmas prioridades sectoriais que se definiran no anterior, pero
cunha ponderación intersectorial diferente, tratando

10.000,00

12,50 %

80.000,00

100,00 %

de medir o peso relativo de cada sector, o que é útil
para dar seguimento aos indicadores que o II PD
establece.

Táboa 5: Distribución sectorial  (4)

Sector II PD cooperación galega
A

Necesidades sociais básicas

Importe (€)

Porcentaxe

Porcentaxe

acadado

obxectivo
do II PD

2013

1.363.901,40

37,17 %

30,00 %

B

Infraestrutura e promoción do tecido económico

813.337,20

22,17 %

25,00 %

C

Participación social, desenvolvemento institucional e bo goberno

245.000,00

6,68 %

14,00 %

D Axuda humanitaria e de emerxencia

80.000,00

2,18 %

8,00 %

E

Sensibilización social e educación para o desenvolvemento

401.811,60

10,95 %

8,00 %

F

Investimento no ser humano

652.088,27

17,77 %

6,00 %

G

Consolidación e fortalecemento de axentes

113.003,60

3,08 %

4,00 %

H

Defensa do medio ambiente

0,00

0,00 %

4,00 %

I

Sectores CAD non adscritos aos sectores anteriores

0,00

0,00 %

1,00 %

3.669.142,07

100,00 %

100,00 %

TOTAL

  (4)

Non se contabilizan as actividades financiadas a través do capítulo VI.
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Se consideramos a porcentaxe establecida como
obxectivo no II PD, obsérvanse algúns desequilibrios,
por exemplo en humanitaria, debido a que no 2013
non houbo convocatoria neste ámbito e só se deron
actuacións ante emerxencias.
Na repartición da axuda en función de instrumento
empregado consonte o que establece a táboa 6,

obsérvase a aposta clara que a cooperación galega
realiza pola canalización de fondos a través de
convocatorias públicas de axuda. Os convenios de
adxudicación directa quedan no segundo lugar a
bastante distancia, xa que é un instrumento que se
emprega de maneira excepcional.

Táboa 6: Distribución por tipo de instrumento

Tipo de
instrumento

Importe (€)

Desagregación
Proxectos ONGD

2.308.347,30

Outros axentes

Convocatorias

3.416.142,07

603.847,30

Programas

0,00

Microproxectos

0,00

Acción humanitaria

0,00

Educación para o desenvolvemento

253.000,00

Capítulo VI

66.262,53

398.811,60

Fortalecemento de axentes

53.003,60

Bolsas de formación

52.132,27

Cooperación para o desenvolvemento
Convenios

Importe (€)

Acción humanitaria

110.000,00
80.000,00

Educación para o desenvolvemento
Fortalecemento de axentes

3.000,00
60.000,00
66.262,53

TOTAL

3.735.404,60

Convocatorias (91  %)
Convenios (7  %)
Capítulo VI (2  %)
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Dado que, a excepción da convocatoria doutros
axentes para proxectos no exterior, o resto de convocatorias 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, que alcanza o 73 % da AOD galega.

Táboa 7: Distribución por tipo de axente

Tipo de axente
ONGD

Importe (€)
2.660.751,10

Agrupacións mixtas

162.411,40

Outros

218.500,00

Universidades

277.226,60

Empresas

218.120,70

CGONGD

60.000,00

Fogacosol

0,00

Comunidades galegas no exterior
Axencias internacionais
Sindicatos

0,00

TOTAL

3.617.009,80

ONGD (73  %)
Axencias internacionais (1  %)
CGONGD (2  %)
Empresas (6  %)
Universidades (8  %)
Outros (6  %)
Agrupacións mixtas (4  %)

0,00
20.000,00
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Seguimento do cumprimento de obxectivos do
II Plan director da cooperación galega 2010-2013

Ámbitos de actuación:
Ámbito 1: Contribución á redución da pobreza colaborando na consecución dos ODM e promovendo
o desenvolvemento nos países do Sur
O.X.1 Contribuír á loita contra a pobreza colaborando na consecución dos ODM
Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E.1.1 Priorizar as
actividades destinadas
á satisfacción de necesidades sociais básicas.

I.1.1.1 Como mínimo, un 30 % da
axuda desembolsada no exterior
destinouse á satisfacción das necesidades sociais básicas.

Durante o ano 2013 desembolsouse un total de
3.102.194,60 € de axuda no exterior, dos cales
1.363.901,40 € se destinaron á satisfacción de necesidades sociais básicas, o que representa un 43,96 %
respecto á axuda desembolsada no exterior.

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

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

Durante o ano 2012 desembolsouse un total de
3.102.194,60 € de axuda no exterior, dos cales
504.733,04 € se destinaron a PMA (Haití, Mozambique,
Guinea Bissau, Malí e R.D do Gongo), o que representa
un 16,27 % respecto á axuda desembolsada no exterior.

O.E.1.3 Priorizar as
accións dirixidas aos
grupos especialmente
vulnerables.

I.1.3.1 Favorecéronse estes grupos
mediante a inclusión nas convocatorias de criterios específicos de
valoración.

As convocatorias de proxectos no exterior e acción humanitaria incluíron criterios específicos de valoración.
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O.X.2 Potenciar o desenvolvemento económico de base local e ambientalmente sustentable
Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E.2.1 Fortalecer as capacidades
institucionais en xestión ambiental e os procesos de participación
social para reducir a vulnerabilidade ante a deterioración ambiental
do hábitat como consecuencia da
acción do ser humano, do cambio
climático ou outras causas.

I.2.1.1 As propostas financiadas incluíron un apartado
para unha previsión do
impacto que a acción terá en
relación coa sustentabilidade
ambiental e coas políticas
públicas do país socio que as
promova.

A defensa da sustentabilidade ambiental e a xestión medioambientalmente sustentable son consideradas como prioridade transversal e sectorial
respectivamente. Esta consideración prioritaria fai
que tanto nas convocatorias, coma nos documentos de formulación se reserven espazos e criterios
de valoración específicos tendo en conta o seu tratamento, garantindo que as propostas financiadas
especifiquen as accións que van a por en marcha
para garantir unha intervención medioambientalmente sostible, tendo en conta as políticas
públicas do país socio, non só para este sector, se
non que o aliñamento coas políticas locais ten que
darse en tódolos sectores de actuación.

O.E.2.2 Fortalecer un tecido produtivo diversificado con especial
atención tanto aos sectores en
que Galicia achega un recoñecido
valor agregado como ás formas de
organización baseadas no cooperativismo.

I.2.2.1 Como mínimo, un
25 % da axuda desembolsada dedicada ao sector de
actuación Infraestrutura
e promoción do tecido
económico destinouse a
proxectos de economía social
e cooperativa.

A axuda desembolsada no exterior no 2013,
dedicada ao sector Infraestrutura e promoción
do tecido económico, acada 873.337,20 €, dos que
704.837,20 € son para proxectos de economía
social e cooperativa, o que supón un 80,7 %.

O.E.2.3 Fomentar os proxectos
en que se considere o desenvolvemento rural, pesqueiro e acuícola
de base social e ambientalmente
sustentable.

I.2.3.1 Como mínimo, un
40 % da axuda desembolsada dedicada ao sector de
actuación Infraestrutura e
promoción do tecido económico dedicouse aos sectores
pesqueiro ou acuícola e
agrícola.

A axuda ao exterior dedicada ao sector Infraestrutura e promoción do tecido económico no 2013
acada 873.337,20 €, dos que 704.837,20 € son para
proxectos dos subsectores acuícola, pesqueiro ou
agrícola, o que supón un 80,7 %.
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O.X.3 Promover a gobernanza democrática e o fortalecemento da participación da sociedade civil
Obxectivos específicos

O.E.3.1 Potenciar desenvolvemento
institucional e o bo goberno nos
ámbitos locais e rexionais.

O.E.3.2 Promover o respecto aos
dereitos humanos fortalecendo o
tecido social nos países en desenvolvemento.

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I.3.1.1 Como mínimo, o 10 %
da axuda canalizada mediante convenios destinouse
a actividades encadradas
en acordos con institucións
locais e rexionais dos países
socios.

No 2013, o total de axuda canalizada a través
de convenios para actuacións no exterior é de
190.000,00 €; deles 110.000,00 € proveñen de
convenios asinados con entidades e institucións
dos países socios, o que representa o 57,89 % da
axuda canalizada por convenios no exterior. As
entidades e institucións dos países socios coas que
se asinaron os convenios son as seguintes:
• Organización del sector pesqueiro y acuícola del
Istmo Centroamericano (OSPESCA).
• Administración Rexional de Augas do Norte
(ARA-NORTE), Mozambique.

I.3.2.1 Entre os criterios de
valoración das propostas
incorporouse un referido a
como contribúe a intervención á defensa dos dereitos
humanos.

O respecto polos dereitos humanos é unha prioridade transversal e como tal está considerada con
criterios específicos de valoración nas convocatorias, nos documentos de formulación e nas
avaliacións ex ante das propostas.

I.3.2.2 Promovéronse as
accións de capacitación
dos axentes da cooperación
dirixidas ao coñecemento do
enfoque baseado en dereitos
humanos para a cooperación
ao desenvolvemento.

Desde a Xunta de Galicia non se organizou
ningunha acción de capacitación neste eido xa
que, consonte ao principio de subsidariedade, a
Coordinadora Galega de ONGD en colaboración
coa Red en Derechos celebrou un curso sobre «O
enfoque baseado nos dereitos humanos na cooperación internacional ao desenvolvemento». Este
curso celebrouse en Santiago de Compostela en
setembro de 2011, cunha duración de 12 horas, e
coa asistencia de 23 persoas entre persoal técnico
e voluntario das ONGD galegas.
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O.X.4 Mellorar a cohesión social, contribuíndo a unha redución das desigualdades e a un incremento da
equidade de xénero

Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E.4.1 Promover o empoderamento das mulleres e incorporar
o enfoque de xénero no desenvolvemento a todas as propostas de
actuación.

I.4.1.1 Foi obrigatoria a
incorporación do enfoque
XED en todas as propostas
e valorouse a calidade e
profundidade deste.

A equidade de xénero é considerada pola cooperación galega como unha prioridade transversal e
como tal se inclúe nos documentos de referencia
na presentación das propostas: bases das convocatorias, documentos e guías de formulación, e
criterios de avaliacións ex ante.
O tratamento do xénero pola cooperación galega
pretende que a incorporación do impacto de
xénero nas propostas fágase de acordo co enfoque
XED, e con este criterio son valoradas.
Os numerosos aportes feitos dende a Coordinadora Galega de ONGD ás bases da convocatoria
e incorporados na mesma melloran o tratamento
do XED.

O.E.4.2 Apoiar as políticas públicas
que favorezan igualdade e a mobilidade social.

I.4.2.1 As propostas financiadas incluíron un apartado
para unha previsión do
impacto que a acción terá en
relación coa igualdade e coas
políticas públicas do país
socio que as promova.

Todas as propostas financiadas inclúen un
apartado no que explican o impacto de xénero da
intervención e as medidas adoptadas para fomentar a equidade entre homes e mulleres. Ao mesmo
tempo as intervencións téñense que aliñar sempre
coas políticas públicas do país socio.

I.4.3.1 Foi obrigatoria a
incorporación do enfoque
intercultural en todas as propostas e valorouse a calidade
e profundidade deste.

A defensa da interculturalidade é considerada
pola cooperación galega como unha prioridade
transversal e como tal está incluída nos documentos de referencia na presentación das propostas:
bases das convocatorias, documentos e guías de
formulación, e criterios de avaliacións ex ante.
É necesario por tanto que todas as propostas
incorporen o enfoque intercultural, aínda que a
profundidade deste será maior cando as intervencións se desenvolven en lugares onde conviven
diferentes identidades culturais.

I.4.3.2 Como mínimo, o
15 % da axuda desembolsada
destinouse a comunidades
beneficiarias con alta presenza de poboación indíxena,
afrodescendente, ou de calquera outra minoría étnica
ou cultural.

No 2013, a axuda a proxectos desenvolvidos en
comunidades cunha alta presenza de poboación
indíxena, afrodescendente, ou de calquera outra
minoría étnica ou cultural, acadou os 392.000,00 €
o que supón o 12,63 % da axuda desembolsada
no exterior (3.102.194,60 €) e o 9,09 % do total de
axuda desembolsada (4.312.370,00 €).

O.E.4.3 Defender a interculturalidade.
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O.X.5 Realizar unha acción humanitaria integral de calidade
Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

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

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

Durante o ano 2013 os 80.000,00 € dedicados a
acción humanitaria, non financiaron ningunha
actuación de RRD.

O.E.5.2 Mellorar a axilidade e
eficacia da resposta humanitaria
galega nas fases de emerxencia e
reconstrución.

I.5.2.1 Os fondos dedicados
a emerxencia e reconstrución focalizáronse de forma
efectiva nas actividades que
son consideradas dentro
deste ámbito, de acordo co
exposto no II Plan director
e en consonancia co acordo
internacional en materia de
acción humanitaria.

Os fondos dedicados a emerxencia e reconstrución focalizáronse de forma efectiva nas actividades coidadas dentro deste eido.
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Ámbito 2: Mellora da calidade da axuda incorporando de forma máis efectiva os principios da
Axenda de París
O.X.6 Lograr unha maior previsibilidade a medio prazo dos recursos e marcos de actuación
Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E. 6.1 Seguir unha programación
que permita asegurar ao finalizar o
período de vixencia do II Plan director cun incremento dos recursos
de entre un 50 % e un 100 % con
respecto aos recursos dedicados
en 2009.

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

O orzamento final destinado pola Xunta de Galicia, dende a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE a cooperación para o desenvolvemento no ano 2013 foi de 4.312.370,00 €, mentres
que no ano anterior foi de 6.401.819,80 €. Se temos
en conta tamén o orzamento destinado por outras
consellerías para actuacións de cooperación para
o desenvolvemento no 2013 é de 4.649.064,00,
fronte aos 6.722.107,80 do 2012.

I.6.2.1 Como mínimo, un
20 % da axuda desembolsada canalizouse mediante
subvencións a programas de
cooperación, incluíndo no
cómputo de axuda desembolsada todo o canalizado
mediante convocatorias,
convenios, AH e capítulo VI.

O total da axuda desembolsada en 2013 ascende a
3.735.404,60 €, dos cales se dirixen a accións con
marcos de planificación plurianuais (PROFOPAC,
IDI) 182.500,00 € o que representa o 4,88 %.

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

I.6.2.2 Incrementouse como
mínimo nun 25 % o desembolso medio por proxecto
respecto ao período 20062009, considerando de forma
agregada todos os proxectos
subvencionados mediante
convocatorias a todos os
axentes.

No período de vixencia do I PD comprometeuse
financiamento a 300 proxectos por un total de
23.353.373 resultando unha dotación media por
proxecto de 77.845,00 €.
Nas convocatorias 2013 comprometeuse financiamento por 485.375,00 € para 17 proxectos, o que
supón unha media de 28.551,47 € por proxecto.
O descenso da media por proxecto explícase
tendo en conta que no ano 2013 so se publicou a
convocatoria para proxectos de Educación para o
Desenvolvemento.
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O.X. 7 Manter un adecuado grao de concentración dos fondos
Obxectivos específicos

O.E. 7.1 Limitar o número de países prioritarios e concentrar neles
como mínimo o 80 % dos recursos.

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I. 7.1.1 Como mínimo, un
80 % da axuda desembolsada
no exterior destinouse a actividades nos países prioritarios definidos polo II Plan.

O orzamento destinado a países prioritarios do II
PD no ano 2013 é de 2.920.877,60 € que representa
o 94,15 % da axuda desembolsada no exterior.

I.7.1.2 Todos os programas
de cooperación que recibiron
subvencións leváronse a cabo
en países prioritarios ou países menos adiantados, e en
todos os casos as actividades
estiveron centradas nos sectores prioritarios que define
o II Plan director.

O único programa en marcha durante o 2013 foi
o PROFOPAC que se desenvolve en Centroamérica e Caribe e abrangue algúns países non PMA
nin prioritarios ao incluír Costa Rica, Belice e
Panamá. Respecto aos sectores, esta intervención
céntranse nun sector prioritario para a cooperación galega, o apoio á pesca é á acuicultura,
que é tamén sector de especialización da nosa
cooperación.
Táboa de distribución sectorial
Sectores

O.E. 7.2 Lograr un nivel de concentración dos recursos nos diferentes
sectores de acordo co establecido
nas prioridades sectoriais.

I. 7.2.1 Non existiu unha
desviación relevante na distribución sectorial da axuda
desembolsada con respecto
á orientación proposta no II
Plan director, nin en canto
á ordenación dos sectores
por orde de prioridade nin
en canto ao volume relativo
de fondos que se destinou a
cada un deles.

Ano 2013

II PD

Necesidades sociais
básicas

37,1 %

30 %

Infraestrutura e promoción do tecido económico

22,1 %

25 %

Participación social, desenvolvemento institucional e bo goberno

6,68 %

14 %

Axuda humanitaria e de
emerxencia

2,18 %

8%

Sensibilización social e
educación para o desenvolvemento

10,9 %

8%

Investimento no ser
humano

17,7 %

6%

Consolidación e fortalecemento de axentes

3,08 %

4%

Defensa do medio ambiente

0,00 %

4%

Sectores CAD non adscritos aos sectores anteriores

0,00 %

1%

A desviación máis importante deuse en acción humanitaria ao non publicar no 2013 esta convocatoria e non dispor de compromisos que viñan de
anualidades futuras. O mesmo motivo, pero á inversas pode aplicarse no sector de Sensibilización
social e educación para o desenvolvemento, xa que
a convocatoria de ED foi a única publicada. Óllase
tamén un aumento ao financiamento de proxectos
no sector de Investimento no ser humano, e unha
diminución no de Participación social, desenvolvemento institucional e bo goberno.
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O.X. 8 Mellorar a planificación e a xestión das intervencións
Obxectivos
específicos

O.E. 8.1 Avanzar na priorización de rexións
xeográficas e
sectores de actuación dentro
de cada país.

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I. 8.1.1 Como mínimo, en catro dos
países prioritarios realizouse un
diagnóstico para priorizar rexións
xeográficas e sectores de actuación.

Dentro do principio de coordinación, complementariedade e
subsidiariedade a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior ten subordinado este indicador ao desenvolvemento do
proceso de elaboración dos Marcos de Asociación País (MAP)
da cooperación española. Dos MAP actualmente vixentes, a
cooperación galega ten contribuído no proceso de diagnóstico
aos de Bolivia, O Salvador e Ecuador. Por outra banda, ten
achegado información aos actualmente en proceso de elaboración en Cabo Verde, Perú, Guatemala e Mozambique.

I. 8.2.1 Toda a axuda desembolsada
dedicada a acción humanitaria foi
canalizada a través da Subdirección
Xeral de Cooperación Exterior.

Trala extinción da Fundación Axencia Humanitaria de
Galicia en decembro de 2010, toda a axuda humanitaria está a
ser canalizada a través da Subdirección Xeral de Cooperación
Exterior.

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

No bienio 2010-2011 mantivéronse os recursos humanos
técnicos especializados en acción humanitaria. A partir de
2011 este persoal técnico integrouse na Subdirección Xeral
de Cooperación Exterior como consecuencia da extinción da
Fundación Axencia Humanitaria de Galicia.

I. 8.2.3 Como mínimo, o 30 % da
axuda desembolsada dedicada a acción humanitaria canalizouse por
medio de convocatoria pública.

No ano 2013 non foi publicada a convocatoria de Acción
Huamnitaria, os 80.000,00 € desembolsados neste ámbito
canalizouse a través de 4 convenios de colaboración.
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O.X. 8 Mellorar a planificación e a xestión das intervencións
Obxectivos
específicos

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

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

Os convenios de cooperación e AH, incluíndo os doutras consellerías, e capítulo VI asinados no 2013 acadan 559.254,53 €
que representan o 12,96 % do total do orzamento executado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
(4.312.370,00 €); e o 12,02 % do total do orzamento executado
pola Xunta de Galicia (4.649.064,00 €).

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

No ano 2013 non foi publicada a convocatoria de microproxectos.

I.8.3.3 Adaptáronse os formularios
das convocatorias aos diferentes
axentes da cooperación.

No período 2010-2013 modificáronse os formularios das convocatorias para adaptalos aos diferentes axentes da cooperación galega.

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

No ano 2012 e dándolle continuidade no 2013 estableceuse
unha convocatoria específica de educación para o desenvolvemento e avanzouse na adaptación do formulario, da guía de
formulación e dos criterios de valoración para acoller a especificidade de cada un dos catro ámbitos da educación para o
desenvolvemento, especialmente para o caso da investigación.
Dado que os proxectos presentados nas convocatorias precedentes (2010-2012) xeralmente combinan elementos de máis
de un ámbito, estimouse pertinente elaborar un único formulario que dese cabida aos catro ámbitos, simplificando deste
xeito para os axentes a elección do documento de formulación
axeitado.

I. 8.3.5 Estableceuse un sistema de
avaliación por pares para valorar
as propostas de programas de
cooperación.

No ano 2013 non se realizou a convocatoria de programas de
cooperación. De todos os xeitos, no ano 2010 realizouse unha
avaliación por pares das convocatorias de axudas. A avaliación posterior do proceso determinou a necesidade de prescindir do devandito mecanismo na convocatoria do 2011 por
mor das discordancias detectadas na valoración dos proxectos
e dos retrasos xerados na resolución das convocatorias.

I. 8.3.6 Logrouse unha especialización dos actores da cooperación
naqueles sectores en que a súa achega ofrece a contribución máis eficaz
aos fins da cooperación, dentro
do ámbito da axuda canalizada
mediante convocatoria, utilizando
para iso o deseño da ditas convocatorias.

Introduciuse nas convocatorias a especialización técnica dos
axentes de cooperación, naqueles sectores nos que poden
ofrecer unha maior contribución, establecendo límites ao tipo
de actuacións e actividades que se subvencionarán dependendo do tipo de axente (universidade, empresas ou asociacións
empresariais, sindicatos e comunidades galegas no exterior).

I. 8.3.7 As convocatorias de axuda
non estableceron un importe máximo subvencionable en concepto de
recursos humanos para as propostas centradas na capacitación e a
transmisión de coñecemento, senón
que se valorou en cada caso a pertinencia orzamentaria neste ámbito.

Na convocatoria de 2013 deuse continuidade á posibilidade de
destinar o 70 % do total do custo da intervención a recursos
humanos, na convocatoria publicada.
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O.X. 8 Mellorar a planificación e a xestión das intervencións
Obxectivos
específicos

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I. 8.4.1 Creouse a Axencia Galega
de Cooperación.

Consonte aos criterios de viabilidade, pertinencia e oportunidade o proceso de creación da Axencia Galega de Cooperación
ficou suspenso por mor da actual dispoñibilidade orzamentaria. A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
encargou no 2011 un informe específico sobre a viabilidade, e
modelo organizativo e funcional da Axencia.

I. 8.4.2 Mellorouse a coordinación
entre os diferentes departamentos
da Xunta en materia de cooperación, especialmente coas consellerías do Mar, Educación e Ordenación Universitaria, Sanidade,
e Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE exerceu o seu papel de liderado e dinamización na articulación
dunha cooperación galega de calidade a través de xuntanzas
bilaterais cos responsables dos distintos departamentos que
realizan achegas nos seus orzamentos para a cooperación ao
desenvolvemento co fin de coñecer as súas actuacións e orientalas consonte aos obxectivos establecidos no II Plan director.
Principalmente destacou a colaboración establecida con Augas
de Galicia no cofinanciamento dun proxecto de apoio ao sector da auga en Mozambique, e o compromiso de apoio a outras
iniciativas similares emprendidas pola Fundación CETMAR.

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

Participouse nas iniciativas postas en marcha polo FOGACOSOL e no Consello de Cooperación do Concello de Vigo.

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

O actual contexto económico non permitiu a incorporación de
persoal experto nas devanditas áreas.
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O.X. 9 Incrementar o grao de transparencia e de rendición de contas da cooperación galega
Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

Os informes do período 2010-2013 modificaron a súa estrutura e contidos para mellorar a
I. 9.1.1 Os informes anuais
presentación da información e a súa calidade.
da cooperación galega elaboOfrecen información completa e detallada das
rados pola Xunta melloraron
actividades realizadas, ademais de incorporar un
a súa calidade e ofrecen unha
capítulo referido á cooperación en cifras e outro
información completa das
ao seguimento dos indicadores establecidos no
actividades.
II PD, en busca dunha maior transparencia na
xestión da axuda.

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

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

Participouse en xuntanzas co IGE para coordinar
o proceso para a devandita incorporación.

I. 9.1.3 A páxina web da
cooperación galega mellorou
a súa funcionalidade, incorporando máis información
respecto a todas as actividades de cooperación, así como
documentos de avaliación,
estratéxicos e de debate no
seo do Consello Galego de
Cooperación para o Desenvolvemento.

No 2010 mellorouse a funcionalidade da web
incorporando información sobre as intervencións
en AH da FAHG, os informes das avaliacións
realizadas e os documentos de debate no seo do
Congacode. Ademais no 2011 creouse o rexistro
de cooperantes galegos no exterior ao que se pode
acceder a través dunha pestana específica. No ano
2012 mantivéronse esas melloras. No ano 2013
encargouse á AMTEGA a mellora da nosa páxina
e está en proceso.
Os contidos da web actualízanse regularmente.

I.9.1.4 Fíxose pública a información referente a todos
os convenios de cooperación
asinados pola Xunta, así
como a contía destes.

A información relativa aos convenios de colaboración asinados no eido da cooperación ao
desenvolvemento pola Consellería de Presidencia,
administracións Públicas e Xustiza, e por outros
departamentos da Xunta; atópase dispoñible na
web da cooperación galega.

I. 9.1.5 O Rexistro Galego
de Axentes de Cooperación
para o Desenvolvemento
revisouse para garantir que
contén información actualizada de todos os axentes de
cooperación inscritos.

En maio de 2011 publicouse un decreto de reforma do decreto 326/2004 que regula, entre outros,
o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación ao
Desenvolvemento. Durante o ano 2012 a través
desta reforma reduciuse o número de seccións e
actualizouse a información dispoñible. No ano
2013 continuouse co seguimento e xestión actualizada do Rexistro.

I.9.1.6 Todas as consellerías
informan de forma ordinaria
á Subdirección Xeral de
Cooperación Exterior das
actividades que levan a cabo
en materia de cooperación.

A Subdirección Xeral de Cooperación Exterior
recibe puntualmente información das actuacións
realizadas por outras consellerías e organismos
dependentes da Xunta de Galicia, información
que é recollida na páxina web e no informe anual.
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O.X. 9 Incrementar o grao de transparencia e de rendición de contas da cooperación galega
Obxectivos específicos

O.E. 9.2 Mellorar a actividade
avaliadora.

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I.9.2.1 Elaborouse un Plan
de Avaliación que permite
planificar a actividade avaliadora, dotándoa de continuidade e previsibilidade.

Durante o ano 2013 realizouse a avaliación expost
das intervencións financiadas en Nicaragua dende
o ano 2007, de acordo ao Plan anual de Avaliación
integrado no Plan anual da cooperación galega
2013 aprobado polo Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento (Congacode).
Ademais realizouse unha avaliación final, externa
e independente, sobre a aplicación do II Plan
director da cooperación galega 2010-2013, que foi
presentada ao Congacode.
Tamén no 2013 realizouse unha avaliación da ED
en Galicia.
Os resultados das avaliacións fanse públicos na
páxina web da cooperación galega.

I.9.2.2 Realizouse polo menos unha avaliación externa,
profesional e pública da
cooperación anual que se
realiza en, polo menos, cinco
dos países prioritarios.

En 2013 realizouse unha avaliación externa,
independente e profesional das intervencións de
cooperación financiadas en Nicaragua dende o
ano 2007.
Anteriormente, no período 2010-2012 desenvolvéranse avaliacións externas de intervencións de
cooperación financiadas en O salvador, Honduras,
República Dominicana e Guatemala, así como das
intervencións de pesca en Centroamérica e Caribe
(Guatemala, Honduras, Nicaragua, O Salvador e
outros países de Centroamérica participantes no
PROFOPAC-Costa Rica, Belice, Panamá).
Polo tanto, no período de vixencia do II Plan
director cumprido ata o momento, realizáronse
avaliacións externas das intervencións en cinco
países prioritarios máis unha avaliación sectorial
en sete países de Centroamérica e Caribe.

I. 9.2.3 A Subdirección Xeral
de Cooperación Exterior
realizou un informe de
seguimento de medio termo
sobre a aplicación do II Plan
director, que foi presentado
ao Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.

O informe de seguimento de termo medio presentouse ao Congacode no primeiro trimestre
do 2013.

I. 9.2.4 Realizouse unha
avaliación externa e independente do cumprimento
do II Plan director durante o
último semestre de 2013, cuxos resultados son públicos.

A Avaliación foi realizada e presentada no Congacode en decembro de 2013. Esta avaliación
serviu de base para a elaboración do III Plan
director 2014-2017.
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O.X. 10 Mellorar os niveis de coordinación coa cooperación española e co resto das cooperacións
autonómicas e iniciar unha gradual presenza da cooperación galega na acción multilateral

Obxectivos específicos

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E. 10.1 Aproveitar as oportunidades que ofrece a Conferencia
Sectorial de Cooperación para
o Desenvolvemento para lograr
maior aliñamento e coordinación.

I. 10.1.1 A Xunta asumiu un
papel activo nas reunións
da Conferencia Sectorial
de Cooperación para o
Desenvolvemento dando
a coñecer a súa política de
cooperación.

A Xunta de Galicia participou na xuntanza da Comisión Interterritorial celebrada o 23 de outubro.

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

As actividades de cooperación con outras Comunidades Autónomas centrouse na participación no
V Encontro Anual de Comunidades Autónomas
e Cooperación, celebrado en Portugalete, onde se
avanzou cara a coordinación de actuacións das
cooperacións descentralizadas.
Así mesmo, a coordinación coa cooperación
española reflectiuse na participación e colaboración no seguimento do PACI e especialmente nas
actuacións no eido da acción humanitaria.

I.10.3.1 Establecéronse acordos de actuación nalgún dos
países prioritarios con algún
organismo multilateral.

En 2013, en virtude dos acordos coa FAO e con
ONU Mulleres, dous persoas beneficiarias das
bolsas de Formación de Expertos en Cooperación
realizaron as súas prácticas nestes organismos.
Xuntamente con estes acordos, asináronse convenios con ACNUR para a intervención de acción
humanitaria en apoio as persoas refuxiadas Sirias
en Xordania, e mais coa UNRWA para acción
humanitaria en Palestina.

O.E. 10.2 Promover iniciativas de
coordinación con outros sistemas
de cooperación, con especial referencia ás cooperacións autonómicas.

O.E. 10.3 Promover de forma
gradual a presenza da cooperación
galega na acción multilateral.
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Ámbito 3: Promoción na sociedade galega da conciencia solidaria respecto á realidade do Sur e da
súa participación efectiva na promoción do desenvolvemento
O.X.11 Mellorar a capacidade técnica e organizativa do tecido galego de cooperación para realizar unha
contribución efectiva á cooperación para o desenvolvemento

Obxectivos específicos

O.E.11.1 Fortalecer os axentes da
cooperación galega para mellorar
a súa capacidade de contribuír
eficazmente ao esforzo galego en
materia de cooperación.

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I.11.1.1 Realizouse unha avaliación da convocatoria de
fortalecemento que mostrou
a consolidación institucional
das ONGD.

Realizouse a devandita avaliación no ano 2011
reflectíndose as súas recomendacións na modificación da convocatoria de fortalecemento do ano
2012. O informe da avaliación está dispoñible na
web (http://cooperaciongalega.org).

I.11.1.2 Promovéronse cursos
de capacitación en cooperación para todos os actores
dos ámbitos do desenvolvemento e a cooperación
galega.

No ano 2013, financiouse á CGONGD un convenio que inclúe formación e ao FOGACOSOL
financiáronselle tamén actividades de formación.
Ademais deuse continuidade aos proxectos de
fortalecemento e consolidación de axentes que
inclúen formación ás ONGD. Participouse así
mesmo naquelas formacións para as que se solicitou a presenza da Subdirección Xeral de Relacións
Exteriores. Executouse ademais un curso de capacitación sobre compra pública ética, a través da
sinatura dun convenio con AMARANTE-SETEM.

I.11.1.3 Adecuáronse os
máximos subvencionables
para os proxectos de fortalecemento e consolidación,
permitindo financiar accións
de maior envergadura.

No ano 2013, non foi publicada a convocatoria de
proxectos de fortalecemento e consolidación de
ONGD.
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O.X.11 Mellorar a capacidade técnica e organizativa do tecido galego de cooperación para realizar unha
contribución efectiva á cooperación para o desenvolvemento

Obxectivos específicos

O.E.11.2 Incrementar a coordinación entre os actores da cooperación galega.

Indicadores

Seguimiento anual 2013

I.11.2.1 Estableceuse un
calendario de reunións para
o Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento e creáronse grupos de
traballo temáticos para facer
o consello máis operativo e
funcional.

O Consello Galego de Cooperacion reuniuse en
duas ocasions no ano 2013, unha no mes de febreiro e outra no mes de decembro.

I.11.2.2 Fortaleceuse a
Coordinadora Galega de
ONGD mediante a dotación
de convenios.

En 2010, 2011, 2012 e 2013 formalizáronse
cadanseus convenios anuais para a execución
do Plan estratéxico da Coordinadora Galega de
ONGD. Esta achega á CGONGD aparece como
unha asignación nominativa do orzamento dende
o ano 2011. A pesar da continuiddade no 2013 a
cantidade financiada veuse reducida de 90.000,00
a 60.000,00 €.

I.11.2.3 Fortaleceuse o Fondo
Galego de Cooperación e
Solidariedade mediante a
dotación de convenios.

Formalizáronse cadanseus convenios anuais en
2010, 2011 e 2012 para a realización de actividades de sensibilización e difusión da cooperación
local galega ao desenvolvemento. Esta achega ao
FOGACOSOL aparece como unha asignación
nominativa do orzamento dende o ano 2011. No
ano 2013 non se asinou convenio pero seguise a
apoioar as as actuacions do FOGACOSOL cun
financiamento que ascendeu a 21.780,00 €.

I.11.2.4 Como mínimo, un
6 % da AOD desembolsada canalizouse a través de
propostas conxuntas subvencionadas aos axentes de
cooperación, que cumpren
co espírito da complementariedade de actores que se
expresa no II Plan director.

En 2013, o orzamento destinado a financiar
propostas conxuntas aos axentes de cooperación
foi de 1.007.854,30 €, que representa un 21,67 % da
AOD desembolsada. Destas propostas conxuntas,
o orzamento destinado a agrupacións mixtas
(vinculando axentes de distinta natureza) foi de
162.411,40 € o que representa o 3,49 % da AOD
desembolsada.

I.11.2.5 As comunidades galegas no exterior,
representadas polo Consello
de Comunidades Galegas,
recibiron capacitación nos
ámbitos do desenvolvemento
e a cooperación, participando como axentes activos
nos seus respectivos países,
de forma coordinada con
a Xunta, en actividades de
cooperación non exclusivamente asistenciais.

No mes de outubro de 2010 celebrouse unha
formación en Bos Aires baixo o título de «A
cooperación galega. Metodoloxías de traballo»
para o persoal dos centros galegos na Arxentina
e no ano 2012 financiouse unha intervención de
cooperación no exterior executada pola Sociedad
Parroquial de Vedra de Mutualidad y Cultura a
través da convocatoria de proxectos no exterior
para outros axentes.
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O.X. 12 Realizar unha política activa e integral de educación para o desenvolvemento da sociedade galega
Obxectivos específicos

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

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

Tomando como base o proceso de diagnose das
actividades de educación para o desenvolvemento
realizado no marco de bolsas de cooperación por
dúas das súas destinatarias, procedeuse á posta
en marcha o exercicio avaliativo previsto, que foi
concluído e presentado na nosa web.

I.12.1.2 Polo menos un 30%
dos fondos para actividades
de formación destináronse a
accións focalizadas fóra do
ámbito da educación formal.

No bienio 2010-2011 un 80 % dos fondos para
actividades de formación dentro dos proxectos
de educación para o desenvolvemento e fortalecemento e consolidación de ONGD financiaron
accións focalizadas fóra do ámbito da educación
formal. Non existe dato para 2012-2013. Por outra
banda, o 100 % dos fondos para actividades de formación xestionados pola Xunta de Galicia no 2013
(bolsas de formación de expertos e convenio con
Amarante-Setem) focalizáronse fóra do ámbito da
educación formal, cun total de 55.132,27 €.

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

No ano 2013, a convocatoria de proxectos de
EpD está aberta a financiar proxectos en calquera
das catro dimensións, se ben na súa maioría
concentráronse en actuacións de educación e/ou
sensibilización.

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

Durante o 2013 os máximos subvencionables aumentáronse, a 30.000,00 € para proxectos bianuais
presentados individualmente, e 20.000,00 € se
son anuais. Para proxectos bianuais presentados
por varias entidades o máximo subvencionable
aumentou ata 40.000,00 €, e a 30.000,00 € se son
anuais.

No ano 2013 leváronse a cabo actividades de
sensibilización coa participación coordinada de
I.12.1.5 Leváronse a cabo acdiferentes departamentos da Xunta de Galicia que
tividades de sensibilización
incluíron a conmemoración do día do cooperante,
coa participación coordinada
a conmemoración do Día das Nacións Unidas, a
de diferentes departamentos
conmemoración do Día dos Dereitos Humanos
da Xunta de Galicia.
e os actos centrais da Campaña Mundial pola
Educación en Galicia.

39

3. Seguimento do cumprimento de obxectivos do II Plan director da cooperación galega 2010-2013

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

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

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

Os días 27 e 28 de Novembro do 2013 celebrouse o
curso, a cargo da organización Amarante-Setem,
na Escola Galega de Administración Pública en
Santiago de Compostela.

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

Sen datos.

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

Aproveitouse a celebración sobre o curso sobre
compra pública ética anteriormente citado, para a
incorporación destes contidos.

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

Indicadores

Seguimiento anual 2013

O.E.13.1 Promover a transferencia
de coñecemento cara aos países
do Sur.

I.13.1.1 Continuouse co
apoio aos programas de
formación superior en colaboración cos países do Sur.

No ano 2010 remataron os convenios coa Universidade da Habana (Cuba) para o financiamento
do doutoramento en economía coa colaboración
da USC e mais coa OEI para o financiamento do
plan de actuación do Instituto para el Desarrollo e
Investigación Educativa en Arxentina. A través da
convocatoria de proxectos no exterior para outros
axentes do ano 2010, financiouse un proxecto
conxunto da UDC e a USC coa Universidad Nacional de Loja (Ecuador) así como un proxecto da
Fundación da Universidade da Coruña coa Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra da
República Dominicana. Ano 2012, con anualidade
no 2013, financiouse un proxecto á Universidade
de Vigo a través do Campus do Mar, que mellorou
a formación superior en acuicultura e pesca en
Cabo Verde.

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

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

Na convocatoria do 2013 incorporouse a posibilidade de financiar un terceiro proxecto de investigación en agrupación coas universidades galegas,
incentivo que permitiu o financiamento por vez
primeira de dúas iniciativas de investigación en
cooperación para o desenvolvemento.

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

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

Os 100 % dos fondos destinados a investigación
dirixíronse a proxectos con participación de
departamentos de dúas ou máis universidades
galegas.

41

4. Actuacións de cooperación no exterior

4

Actuacións de cooperación no exterior

4.1 Convocatorias de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
No ano 2013 non se publicou a convocatoria de proyectos no exterior, aínda que si se deu cumprimento,
como non podería ser doutro xeito, aos compromisos
adquiridos na resolución da convocatoria correspondente ao 2012, segundo o disposto na Resolución do 2
de maio de 2012 pola que se concederon subvencións
para proxectos no exterior de ONGD e doutros axentes, de acordo coa seguinte distribución:

Foron aprobados 27 proxectos por un importe total
de 4.326.485,00 € (2.912.194,60 € en 2013):
• 21 proxectos no exterior de ONGD:
3.357.639,00 € (2.308.347,30 € no 2013).
• 6 proxectos no exterior doutros axentes:
881.078,00 € (603.847,30 € no 2013).

4.1.1 Convocatoria 2012 de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
01. Fortalecemento da soberanía alimentaria e do
uso racional dos recursos naturais en dez comunidades da microcunca Quebrada Gallardo, municipio de
Namasigüe, departamento de Choluteca. Honduras.
Fase II

03. Mellora das condicións hixiénico sanitarias, de
saneamento e ambientais de 489 familias (2.445
persoas aproximadamente) no sector de Santa
Lucía, barrio Cienfuegos, Santiago de los Caballeros.
República Dominicana. Fase II

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras agrupada coa
Universidade da Coruña (Laboratorio de Enxeñería
Cartográfica, CARTOLAB)

Axentes: Asamblea de Cooperación por la Paz

País: Honduras

Subvención da Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2012: 52.500,00 €; 2013: 122.500,00 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 178.442,00 €
(2012: 53.532,60 €; 2013: 124.909,40 €)

02. Mellora da calidade de vida das comunidades
indíxenas guaranís de Luís Calvo e Hernando de Siles
a través do fortalecemento das capacidades organizativas e produtivas. Bolivia

País: República Dominicana

04. Mellora das condicións técnicas e materiais para o
aproveitamento responsable dos recursos pesqueiros,
acuícolas, eco turísticos e ambientais dos Municipios
de San Luís La Herradura, Tecoluca e Jiquilisco. O
Salvador

Axentes: Manos Unidas

Axentes: Asamblea de Cooperación por la Paz agrupada con Agareso

País: Bolivia

País: O Salvador

Subvención da Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2012: 52.500,00 €; 2013: 122.500,00 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 224.783,00 €
(2012: 67.434,90 €; 2013: 157.348,10 €)
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05. Proxecto de abastecemento e saneamento na
comunidade de San José de Las Conchas no municipio de Marcovia. Honduras

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras
País: Honduras
Subvención da Xunta de Galicia: 174.986,00 €
(2012: 52.495,80 €; 2013: 122.490,20 €)

06. Acceso á auga potable, instalacións de saneamento e promoción da hixiene en cinco escolas de
Catio, na rexión de Tombali. A Guinea Bissau

09. Promovida unha educación de calidade para a
comunidade educativa de Chinautla, dende os enfoques de xénero, dereitos humanos e interculturalidade.
Guatemala

Axentes: Fundación InteRed
País: Guatemala
Subvención da Xunta de Galicia: 158.444,00 €
(2012: 47.533,20 €; 2013: 110.910,80 €)

Axentes: Fundación UNICEF

10. Adquisición de competencias laborais axeitadas
ao mercado de traballo de Lima Metropolitana de
233 mozos e mozas de zonas urbano marxinais de
Lima. O Perú

País: A Guinea Bissau

Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Subvención da Xunta de Galicia: 60.000,00 €

País: O Perú

07. Apoio ao Plan Nacional de Loita contra a SIDA para
a mellora da atención integral de persoas seropositivas e diminución da transmisión vertical do virus. A
Guinea Bissau

Subvención da Xunta de Galicia: 166.052,00 €
(2012: 49.815,60 €; 2013: 116.236,40 €)

Axentes: Asociación AIDA

11. Apoio á promoción da soberanía alimentaria e
á medicina tradicional con equidade de xénero nas
rexións de Oio, Cacheu e Bafata. A Guinea Bissau

País: A Guinea Bissau

Axentes: Asociación SODEPAZ

Subvención da Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2012: 52.500,00 €; 2013: 122.500,00 €)

País: A Guinea Bissau

08. Fortalecemento das pequenas economías indíxenas e campesiñas das Organizacións de Mulleres
OMICSE, dende a perspectiva da soberanía alimentaria. O Ecuador

Axentes: Fundación Intermon Oxfam
País: O Ecuador
Subvención da Xunta de Galicia: 151.391,00 €
(2011: 52.987,00 € ; 2012: 98.404,00 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 168.105,00 €
(2012: 50.431,50 €; 2013: 117.673,50 €)

12. Fortalecer as capacidades de líderes, lideresas e
os seus espazos de participación a nivel comunitario e
municipal, para a definición dunha proposta de desenvolvemento incluínte, sostible e baseada no enfoque
de xestión de riscos. Guatemala

Axentes: ACSUR Las Segovias
País: Guatemala
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Subvención da Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2012: 52.500,00 €; 2013: 122.500,00 €)

País: O Salvador
Subvención da Xunta de Galicia: 147.827,00 €
(2012: 44.348,10 €; 2013: 103.478,90 €)

13. Mellorando a vida das microempresarias do sector
popular de Lima Leste. O Perú

Axentes: Fundación Taller de Solidaridad
País: O Perú
Subvención da Xunta de Galicia: 173.544,00 €
(2012: 52.063,20 €; 2013: 121.480,80 €)

14. Rehabilitación da rede de Servizos de Saúde
Sexual e Reprodutiva (SSR) e da Saúde Infantil (SI) de
menores de 5 anos na Rexión de Petit-Goâve. Haití

Axentes: Médicos del Mundo
País: Haití
Subvención da Xunta de Galicia: 173.310,00 €
(2012: 51.993,00 €; 2013: 121.317,00 €)

15. Mellora dos servizos de atención en saúde sexual
e reprodutiva e medicamentos esenciais, con énfase
nas mulleres indíxenas en 15 distritos de saúde das
áreas rurais do Departamento Del Quiché. Guatemala

Axentes: Farmacéuticos Mundi agrupada con
Arquitectos sin Fronteras
País: Guatemala
Subvención da Xunta de Galicia: 210.000,00 €
(2012: 63.000,00 €; 2013: 147.000,00 €)

16. Apoio á mellora da calidade de vida do sector
pesqueiro e marisqueiro artesanal en condición de
vulnerabilidade e pobreza da Bahía de la Unión. O
Salvador

Axentes: Amigos da Terra Galicia - Xuventude

17. Mellora do acceso á auga e a educación en hixiene
nas comunidades indíxenas de Gutiérrez e Boyuibe do
Chaco boliviano

Axentes: Fundación Humanismo y Democracia
País: Bolivia
Subvención da Xunta de Galicia: 175.000,00 €
(2012: 52.500,00 €; 2013: 122.500,00 €)

18. Formación laboral como medio para a formación
integral de adolescentes traballadores e traballadoras
de Piura. O Perú

Axentes: Fundación Balms para la Infancia agrupada
con Fundación Taller de Solidaridad
País: O Perú
Subvención da Xunta de Galicia: 121.446,00 €
(2012: 36.433,80 €; 2013: 85.012,20 €)

19. Promoción da saúde dos nenos e nenas de cero
a cinco anos do Distrito II de Managua, La Chureca.
Nicaragua

Axentes: Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería FUDEN
País: Nicaragua
Subvención da Xunta de Galicia: 68.400,00 €
(2012: 20.520,00 €; 2013: 47.880,00 €)
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20. Mellora do acceso aos sistemas de auga potable
e saneamento en tres comunidades do distrito de
Mollepata, provincia de Anta, Cuzco. O Perú

Axentes: Fundación CUME
País: O Perú
Subvención da Xunta de Galicia: 174.800,00 €
(2012: 52.440,00 €; 2013: 122.360,00 €)

21. Dotación de novas infraestruturas educativas
necesarias na área rural de Bellavista, Loja, para facilitar o acceso á educación básica e potenciar a atención
educativa da poboación en idade escolar da zona
obxectivo. O Ecuador

Axentes: Federación Española de Religiosos
de Enseñanza Titulares de Centros Católicos
(FERE-CECA)
País: O Ecuador
Subvención da Xunta de Galicia: 107.500,00 €
(2012: 32.250,00 €; 2013: 75.250,00 €)

23. Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico
«ARA-Norte» no ámbito dos Sistemas de Información
Xeográfica e da Hidroloxía. Mozambique

Axentes: Innovación Cooperación Cartografía e
Territorio S.L. (ICARTO)
País: Mozambique
Subvención da Xunta de Galicia: 106.120,00 €
(2012: 31.836,00 €; 2013: 74.284,00 €)

24. Capacitando: fortalecendo capacidades das persoas docentes do distrito de San Juan de Lurigancho
a través da creación e posta en marcha dun centro de
recursos para beneficio de nenas, nenos e adolescentes con necesidades educativas especiais. O Perú

Axentes: Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI)
País: O Perú
Subvención da Xunta de Galicia: 18.439,00 €

22. Mellora da xestión do Eco-parque de Raffey de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana,
asociado ao programa integral de mellora do Barrio
de Santa Lucía – La Mosca. República Dominicana

25. O Ecuador, Territorio Intelixente: consolidación
da Innovación, Desenvolvemento, Investigación e
Transferencia (I+D+i+T) en Ordenación do Territorio e
Tecnoloxías da Información xeoespacial

Axentes: Fundación Galicia Innova

Axentes: Universidade de Santiago de Compostela
(Laboratorio Territorio) agrupada coa Fundación
Universidade da Coruña

País: República Dominicana
Subvención da Xunta de Galicia: 155.000,00 €
(2012: 46.500,00 €; 2013: 108.500,00 €)

País: O Ecuador
Subvención da Xunta de Galicia: 224.338,00 €
(2012: 67.301,40 €; 2013: 157.036,60 €)
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26. Fortalecemento da investigación e formación
académica en Cabo Verde para favorecer un desenvolvemento mariño sostible. Cabo Verde

Axentes: Universidade de Vigo
País: Cabo Verde
Subvención da Xunta de Galicia: 171.700,00 €
(2012: 51.510,00 €; 2013: 120.190,00 €)

27. Diversificación da actividade acuícola con boas
prácticas sostibles de transformación primaria para
pescadores e as súas familias do litoral de Sechura.
O Perú

Axentes: Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACOCOPESCA) agrupada con Amigos de Escaes - Perú
País: O Perú
Subvención da Xunta de Galicia: 205.481,00 €
(2012: 61.644,30 €; 2013: 143.836,70 €)
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4.2 Convenios de colaboración de proxectos de cooperación
4.2.1 Convenios de colaboración do ano 2013
Durante o ano 2013 asinouse 1 convenio de colaboración para intervencións de cooperación para o
desenvolvemento no exterior.

Formación profesional e desenvolvemento produtivo
sostible da pesca de pequena escala en Centroamérica.
PROFOPAC IV

Instrumento de financiamento: Convenio
Axentes: Fundación CETMAR
Código CRS: Educación, formación pesqueira, desenvolvemento pesqueiro
Socio local: Organización do Sector Pesqueiro e
Acuícola do Istmo Centroamericano (OSPESCA)
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: A través deste convenio de colaboración,
no marco do programa PROFOPAC, séguese impulsando o proceso de profesionalización da pesca e
acuicultura de pequena escala en Centroamérica por
medio da formación profesional e da potenciación do
emprendedurismo; un proceso de longo prazo que

pretende levar á poboación implicada ao desenvolvemento progresivo dos seus coñecementos e prácticas
económicas, baixo os conceptos de sustentabilidade
e produtividade.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ao desenvolvemento
social e económico sostible e á seguridade alimentaria da rexión centroamericana a través
da profesionalización dos recursos humanos
vinculados ao sector da pesca e a acuicultura de
pequena escala. fortalecer as capacidades rexionais de desenvolvemento produtivo a través da
formación profesional no marco do proceso de
profesionalización do sector.
Obxectivo específico: Fortalecer as capacidades rexionais de desenvolvemento produtivo a
través da formación profesional no marco do
proceso de profesionalización do sector.
Subvención da Xunta de Galicia: 180.000,00 €
(2013: 60.000,00 €; 2014: 120.000,00 €)

4.2.2 Convenios de colaboración do ano 2012
Mantivéronse os compromisos asumidos en anos
anteriores, tal e como é o caso do convenio de colaboración asinado en 2012 con Augas de Galicia.
Parcería para o apoio técnico á consolidación da
Administración rexional de Augas do Norte (Ara Norte).
Mozambique

Axentes: Augas de Galicia
País: Mozambique

Subvención da Xunta de Galicia: 138.000,00 €
(2012: 50.000,00 €; 2013: 50.000,00 €; 2014: 38.000,00 €)
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4.3 Actuacións doutras consellerías
4.3.1 Consellería do Medio Rural e do Mar
A través do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)
realizáronse diversas colaboracións técnicas e cursos
de formación para o reforzo de capacidades en pesca
e acuicultura en distintos países de Centroamérica,
Mozambique e Namibia, financiadas polo CETMAR,
cuxo custo se cuantifica nun total de 33.701,50 €.

4.3.2 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
En outubro de 2010 presentouse ante Comisión
Europea un proxecto de colaboración entre a entidade publica empresarial 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 393.980,00 €, procedentes do Fondo Europeo
para o Desenvolvemento (FED).
A execución do proxecto iniciouse no ano 2012, tendo
un período de execución previsto de 3 anos, e un cofinanciamento da cooperación galega de 138.000,00 €.
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4.3.3 Consellería de Sanidade
Asináronse os seguintes convenios de colaboración:

«Vacacións en paz 2012», cun gasto cuantificado
de 209.621,00 €.

• Convenio coa Asociación Ledicia Cativa para
a prestación de asistencia sanitaria a 77 nenos
de Chernobyl (Ucraína) que acoden a Galicia
nas vacacións de verán, cun gasto cuantificado
de 47.334,00 €.

• Convenio entre o Servizo Galego de Saúde e a
Fundación Tierra de Hombres para o desenvolvemento do proxecto «Viaje hacia la vida», cun
gasto cuantificado de 46.037,00 €.

• Convenio coa Asociación Solidariedade Galega
co Pobo Saharaui para a prestación de asistencia
sanitaria a menores participantes no programa

A cuantificación do gasto sanitario derivado destas
actuacións ascende a un total de 302.992,00 € para
os tres convenios.

4.3.4 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Plan Proxecta. Trátase dunha iniciativa de innovación educativa da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria a través da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa que busca a integración na
planificación anual dos centros de programas postos
en marcha por entidades alleas ao sistema educativo.

Dado que a situación orzamentaria deste ano non
permitiu outra fonte de financiamento, o proxecto
proposto como «experiencia piloto» neste Plan foi
financiado no marco da convocatoria de EpD á entidade Solidariedade Internacional de Galicia.
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Axuda humanitaria e de emerxencia

No ano 2013, dando cumprimento aos obxectivos e
indicadores que o II Plan director da cooperación
galega establece neste ámbito, dende a Dirección
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE traballouse
co fin de:
• Contribuír á mellora das condicións de vida das
poboacións afectadas por crises humanitarias,
desastres e conflitos, garantido 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 Xunta ante unha emerxencia, tendo en
conta criterios de necesidade e vulnerabilidade,
entre outros, contribuíndo ao cumprimento do
O.E. 5.2.

As actuacións para dar cumprimento a estes obxectivos durante o 2013 foron as seguintes:
• Asináronse tres convenios de colaboración
específicos de apoio á poboación refuxiada na
Franxa de Gaza, nos campamentos saharauís e
no campamento de Za´atri en Xordania.
• Xestionouse o fondo de emerxencias, dotado
material e economicamente, que permitiu
dar resposta rápida e eficaz ante emerxencias,
mellorando así a axilidade e eficacia da resposta
humanitaria galega (O.E. 5.2), grazas ao convenio firmado coa organización Farmacéuticos
Mundi.

5.1 Convenios de cofinanciamento
01. Convenio de colaboración coa UNRWA –Comité
Español– para a execución do proxecto «Axuda alimentaria de emerxencia en Gaza»

Axentes: UNRWA Comité Español
Código CRS: Axuda alimentaria de emerxencia
Socio local: UNRWA
Zona de actuación: Gaza
País: Territorios Palestinos
Rexión: Oriente Medio
Descrición: Este convenio de colaboración tivo
por obxecto mitigar o impacto do conflicto e a
crise humanitaria sobre a vida da poboación máis

vulnerable de Gaza, a través do apoio ao Programa de
Axuda Alimentaria na Franxa de Gaza, coa finalidade
de apoiar o incremento nutricional e de aporte calórico mediante a provisión de paquetes alimentarios.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mitigar o impacto do conflito
e a crise humanitaria sobre a vida da poboación
máis vulnerable de Gaza.
Obxectivo específico: Apoiar un incremento
nutricional e de achega calórica á poboación
máis vulnerable mediante a provisión de paquetes alimentarios de alto valor calórico.
Poboación beneficiaria:
Directa: 1.587 personas
Subvención da Xunta de Galicia: 10.000,00 €
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02. Convenio de colaboración con ACNUR para a execución do proxecto de acceso ás necesidades básicas
para os/as refuxiados/as sirios/as no campo de Za´atri,
Xordania

03. Convenio de colaboración con SOGAPS para a execución do proxecto de prestación de axuda sanitaria
e alimentaria á poboación da Wilaya de Ausserd, con
especial énfase en nenos/as, mulleres e persoas maiores

Axentes: España con ACNUR

Axentes: Asociación de Solidariedade Galega co Pobo
Saharauí

Código CRS: Axuda de emerxencia
Socio local: ACNUR
Zona de actuación: Za´atri
País: Xordania
Rexión: Oriente Medio
Descrición: Este convenio de colaboración tivo por
obxecto contribuír ao proceso de protección internacional dos/as refuxiados/as nos países limítrofes e
próximos a Siria (Turquía, Líbano, Xordania, Iraq e
Exipto), asegurando o acceso a servizos de emerxencia, a través da provisión de artigos non alimentarios
básicos de emerxencia a 210 sirios/as do campo de
refuxiados de Za´atri, en Xordania.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ao proceso de
protección internacional dos/as refuxiados/as
sirios/as asegurando o acceso aos servizos de
emerxencia.
Obxectivo específico: Prover á poboación refuxiada do campo de intervención do proxecto
(210 sirios/as no campo de Za´atri, Xordania)
de artigos non alimentarios básicos de emerxencia (segundo estándares internacionais e en
cantidades suficientes para o seu uso doméstico).
Poboación beneficiaria:
Directa: 210 personas
Subvención da Xunta de Galicia: 10.000,00 €

Código CRS: Axuda e servizos materiais de emerxencia
Socio local: Ministerio de Saúde Pública Saharauí
País: Territorios Saharauís
Rexión: Norte de África
Descrición: O presente convenio tivo por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e a Asociación de Solidariedade
Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) no proxecto
«Prestación de axuda sanitaria e alimentaria á poboación da Wilaya de Ausserd, con especial énfase en
nenos/as, mulleres e persoas maiores». O devandito
proxecto mellorou as condicións de alimentación
e saúde de 3.000 habitantes de Ausserd a través da
entrega directa da leite e da atención sanitaria ofrecida
pola comisión médica.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida da poboación refuxiada saharauí
da Wilaya de Ausserd, con especial atención aos
nenos/as de 0 a 7 anos, mulleres embarazadas e
persoas maiores.
Obxectivo específico: Mellorar as condicións de
saúde e alimentación da poboación da Wilaya
de Ausserd de 3.000 nenos/as, mulleres embarazadas e persoas maiores a través da entrega
directa da leite e da atención sanitaria ofrecida
pola comisión médica.
Poboación beneficiaria:
Directa: 3.000 persoas
Subvención da Xunta de Galicia: 10.000,00 €
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5.2 Actuacións de emerxencia
Para garantir a adecuada dotación do fondo de
emerxencia asinouse, por quinto ano consecutivo,
un convenio con Farmacéuticos Mundi, que permitiu dar resposta de forma rápida algunhas das crises
humanitarias acaecidas no 2013. Ademais deste convenio específico, se conta con material de primeira
necesidade en stock no almacén que a organización
xestiona en Paterna, Valencia.
Por outro lado, continuouse o trámite para a sinatura
dun acordo coa AECID para a atención de emerxencias; trámite que se espera que remate no ano 2014.

01. Convenio de colaboración con Farmacéuticos
Mundi para actuacións de Acción Humanitaria e de
Emerxencia

Axente: Farmacéuticos Mundi
Código CRS: Axuda e servizos materiais de
emerxencia
Zona de actuación: varios
País: varios
Rexión: varios
Descrición: As actuacións desenvolvidas por
Farmacéuticos Mundi no marco deste convenio centráronse en dúas estratexias diferenciadas.
En primeiro lugar, procedeuse ao envío de equipos estándares (Kits de Acción Inmediata e Kits
Sanitarios para Emerxencias) que permiten atender
ás necesidades da poboación durante máis dun ano,
adaptándose estritamente ás necesidades e patróns
epidemiolóxicos do país de destino e da urxencia
concreta que se debe atender. En segundo lugar, procedeuse á dotación de kits e stocks de medicamentos
adecuados e suficientes de resposta en urxencia directamente naqueles países onde Farmacéuticos Mundi
ten presenza permanente.

Obxectivos: O acordo de colaboración entre a Xunta
de Galicia e Farmacéuticos Mundi ten como obxecto
realizar as actuacións que ambas partes acorden destinadas a atender as necesidades máis urxentes das
poboacións afectadas por catástrofes de orixe natural
ou humano, con especial énfase nos colectivos máis
vulnerables, a través da provisión inmediata de bens
e servizos esenciais para a supervivencia. Por outra
banda, a activación deste convenio tamén pretende
paliar o sufrimento das poboacións afectadas por
crises de longa duración e desequilibrios crónicos e
estruturais, con énfase en países e poboacións cun
menor Índice de Desenvolvemento Humano.
Subvención da Xunta de Galicia: 50.000,00 €
A través deste convenio de colaboración realizáronse
cinco actuacións de emerxencia:

Epidemia de polio en Dadaab

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: HESED África
Zona de actuación: Dadaab
País: kenya
Rexión: África do Leste
Descrición: A polio, tamén chamada poliomielite ou
parálise infantil, é unha enfermidade causada por
unha infección viral aguda, que afecta normalmente
ao sistema nervioso, especialmente entre nenos e
nenas menores de 10 anos. É unha enfermidade de
propagación rápida mediante o contacto directo persoa a persoa, a través de secrecións respiratorias e
pola ruta fecal oral. A polio pode ser combatida con
vacinación.
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Os primeiros casos de polio foro detectados en Kenya
en xuño de 2013, concretamente en Dadaab, ao
noreste do país, na fronteira con Somalia. A poboación de Dadaab, onde se atopan algún dos campos
de refuxiados mais grandes e antigos do mundo, vive
en condicións de precariedade absoluta, sen acceso
a auga potable, cun limitado saneamento ambiental,
elevadas temperaturas e fortes chuvias, condicións
óptimas para a reprodución de axentes infecciosos.
A esta situación hai que engadir as elevadas taxas
de desnutrición infantil e a debilidade dos servizos
médicos.

Goma, facendo un chamamento internacional de
axuda ante o aumento da taxa de malnutrición
aguda entre a poboación desprazada pola violencia.
Atendendo ao chamamento de axuda internacional,
coa resposta planificada dende a Xunta de Galicia
en coordinación con Farmamundi, garantizouse a
atención e o tratamento médico a 1000 nenas e nenos
menores de 5 anos e a madres xestantes durante tres
meses, a través do aprovisionamento de 4 centros de
saúde con medicamentos esenciais para combater a
desnutrición aguda.

A reposta planificada da Xunta en coordinación con
Farmamundi e o seu socio local no terreo HESEDÁfrica, previa solicitude de apoio do Ministerio de
Saúde keniata, localizouse nos asentamentos de
Mathamarup, Dadbilal, Farjin, Harbole, Dhasey I e
II. A intervención centrarouse en ampliar a cobertura
das inmunizacións e vacinacións de 1.430 nenos e
nenas menores de 5 anos, a través da posta en marcha
de tres dispositivos móbiles, que incluiron tamén a
atención médica de embarazadas e a sensibilización
e promoción da saúde.

Apoio as persoas desprazadas polo conflito en Malí

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: AMAPROS
Zona de actuación: Cículo de Niono, Rexión de Ségou
País: Malí
Rexión: Sahel

Combate da maulnutrición aguda materno infantil
entre a poboación desprazada nos campos de Goma,
Kivu Norte

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Descrición: O conflito desatado no norte de Malí nos
primeiros meses do ano 2013 provocou o desprazamento interno dunhas 350.000 persoas e a ocupación
temporal de varias localidades por parte dos grupos
armados.

Rexión: África Central

Durante a ocupación, os grupos rebeldes instaláronse
nos centros de saúde provocando o desprazamento
de todo o persoal sanitario, causando a destrución
de boa parte das infraestruturas (portas de acceso,
paneis solares, etc.), o saqueo de materiais e equipos sanitarios, incluído o stock de medicamentos.
Igualmente, as farmacias foron arrasadas, polo que
o acceso a medicamentos quedou colapsado.

Descrición: Con data do 15 de xullo de 2013 a Oficina
de Nacións Unidas para Asuntos Humanitarios
(OCHA) emitiu unha comunicación sobre o recrudecemento dos enfrontamentos entre as Forzas Armadas
Congolesas e o grupo rebelde M23 na periferia de

A mediados de ano o persoal de saúde reincorporouse
aos centros de saúde de referencia, xa que a situación
de seguridade ten sido estabilizada e os equipos de
traballo, locais e internacionais, teñen retomado as
súas actividades.

Socio local: CEPAC
Zona de actuación: Kivu Norte
País: República Democrática do Congo
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Atendendo ao chamamento de axuda internacional,
coa resposta planificada dende a Xunta de Galicia en
coordinación con Farmamundi e AECID, asegurouse
un stock de medicamentos mínimo para 4 centros
de saúde da rexión de Segou, ademais de reforzar
os insumos sanitarios para a atención de partos en
condicións de seguridade. O subministro de medicamentos beneficiou a unhas 1.500 persoas.

Resposta de emerxencia tralo paso do tifón Haiyan
por Filipinas

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Zona de actuación: todo el país
País: Filipinas

Conflito en Siria

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: JAFRA
Zona de actuación: Damasco y Homs
País: Siria
Rexión: Oriente Medio
Descrición: O conflito desatado en Siria ten ocasionado unha das maiores crises de refuxiados
e desprazados da historia, especialmente no que
ao desprazamento de poboación infantil se refire.
Segundo os datos da Axencia de Nacións Unidas
para os Refuxiados, ACNUR, existen 1,5 millóns
de persoas desprazadas internas, e ao redor de, 2
millóns de persoas refuxiadas, a maioría no Líbano
(36 %), Xordania (26 %) e Turquía (23 %). A poboación que conta con menores recursos económicos se
atopa entre aquela que non ten a oportunidade de
saír do país.
Atendendo aos continuos chamamentos internacionais de axuda, a Xunta de Galicia en coordinación
con Farmamundi, ten prevista a atención das necesidades básicas dunhas 3.900 persoas desprazadas en
Homs e Damasco, mediante a provisión de alimentos
e mantas, fundamentalmente.

Rexión: Sudeste asiático
Descrición: O paso do supertifón «Haiyan» por
Filipinas a tarde, deixou uns dez millóns de afectados, un millón de desprazados e miles de mortos.
Filipinas é considerado un dos países máis vulnerables a catástrofes naturais no mundo. Durante os
últimos anos ten sido golpeada por sismos, tifones e
incluso erupciones volcánicas. A pesar das realización de actuacións para a preparación e prevención
de desastres, moitas veces grazas á cooperación internacional, a densidade de poboación, sobre todo en
zonas costeiras e a deficiencia nas infraestruturas,
unido ao feito de que «Haiyan» é unha das tormentas
mais poderosas dende que se teñen rexistros segundo
os científicos, deixan unha devastación que ten mobilizado unha importante resposta a nivel internacional.
A Xunta de Galicia grazas ao convenio que ten asinado coa ONGD Farmamundi, e en coordinación
coa Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID), que garante o
apoio loxístico para o envío e reparto da axuda en
terreo, montou un operativo de resposta rápida á
emerxencia, consistente na valoración das necesidades da poboación filipina e na decisión de apoiar co
envío de material médico sanitario, complementando
o operativo da AECID mais centrado no apoio en
auga e saneamento e alimentación. Concretamente
a Xunta de Galicia ten enviado varios kits de emerxencia homologados pola Organización Mundial da
Saúde (OMS) para dar atención sanitaria en catástrofes a mais de dez mil persoas en tres meses, kits
obstétricos para atender mais de 100 partos, kits de
trauma, enfermidades crónicas, contra enfermidades
diarreicas e pediátricos.
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6.1 Convocatoria 2013 de proxectos de educación para o desenvolvemento
Como novidades da convocatoria do ano 2013 introduciuse, xunta a posibilidade de financiamento de
gastos de identificación, a financiación dos gastos de
de elaboración de liñas de base e diagnósticos, así
como os de avaliación das intervencións. A pesar do
cal poucos foron os proxectos que os incorporaron.

A convocatoria pública de axudas e subvencións para
proxectos de Educación para o Desenvolvemento
resolveuse con data do 12 de setembro de 2013,
financiándose 17 proxectos por un importe total
de 500.000,00 € (200.000,00 € para o ano 2013 e
300.000,00 € para o ano 2014).

01. Investigación e sensibilización sobre a problemática da actividade acuícola insustentable e promoción
de alternativas artesanais baseadas na economía
social: pontes entre Golfo de Fonseca (Centroamérica)
e Galicia

de produtos mariños, tanto en Galicia como na zona
do Golfo de Fonseca.

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras agrupada con
Amigos da Terra Galicia – Xuventude e a Universidade
de Santiago de Compostela
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Despois de sete anos de traballo no Golfo
de Fonseca xorde este proxecto coma unha aposta
pola consolidación dunha liña de Investigación para
o Desenvolvemento centrada no estudo das causas
ambientais e socio-económicas da diminución dos
recursos dispoñibles no devandito Golfo que permita xerar un coñecemento científico aplicado ao
impulso de redes de traballo colaborativo e procesos de sensibilización e incidencia política, tanto en
Galicia como na zona do Golfo. O proxecto ten o
obxectivo de impulsar un proceso de investigación
para o desenvolvemento sobre o impacto da actividade acuícola industrial nos ecosistemas mariños do
Golfo de Fonseca, abordado dende unha perspectiva
global e local que promova a defensa da actividade
artesanal de baixo impacto e o consumo responsable

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Abordada a xestión sustentable
dos recursos mariños como problemática global,
protagonizada polos actores locais que traballan
con tecnoloxías tradicionais de baixo impacto e
con enfoque de economía social.
Obxectivo específico: Impulsado un proceso de
investigación para o desenvolvemento sobre o
impacto da actividade acuícola industrial nos
ecosistemas mariños do Golfo de Fonseca, abordado dende unha perspectiva global e local que
promova a defensa da actividade artesanal de
baixo impacto e o consumo responsable, tanto
en Galicia como nas zonas do sur de Honduras
e O Salvador e noroeste de Nicaragua.
Subvención da Xunta de Galicia: 39.913,00 €
(2013: 15.965,20 €; 2014: 23.947,80 €)

02. Proxecto de difusión do concepto de tecnoloxía
para o desenvolvemento humano mediante a sensibilización e a educación formal na comunidade
educativa de base tecnolóxica e na sociedade galega
en xeral 2013-2014

Axente: Enxeñería sen Fronteiras
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Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto ten como obxectivo a difusión da concepción do acceso aos servizos básicos
como dereito humano e a introdución do concepto da
Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano coma
unha ferramenta necesaria para conseguir un mundo
máis xusto e solidario. Estas liñas de acción trabállanse a través da Educación para o Desenvolvemento
nas súas dimensións de Educación – Formación e
Sensibilización, Investigación e Incidencia. Deste
xeito, realízanse distintas actividades de educación
formal centradas no ámbito universitario galego e elabóranse, tanto materiais didácticos específicos sobre
a temática como xogos colaborativos sobre a cooperación para o desenvolvemento. Tamén se continua coa
materia universitaria de libre elección «Introdución
á Cooperación ao Desenvolvemento», e cos cursos
que se levan realizando dende hai anos nos distintos
campus das tres universidades galegas, relacionados
coa temática da Tecnoloxía para o Desenvolvemento
Humano e as desigualdades Norte-Sur. Na vertente
relacionada coa sensibilización, realízanse proxeccións de materiais audiovisuais, xornadas e charlas
informativas. Na dimensión de investigación para
o desenvolvemento indágase sobre tecnoloxías apropiadas en Galicia e Honduras e búscanse relacións.
Esta investigación concluirá cunha publicación sobre
o tema e deseñarase un índice mundial de TpDH a
través de ferramentas SIX para avaliar a situación
mundial da xustiza tecnolóxica. No ámbito da incidencia e mobilización social particípase en redes
nacionais e internacionais de auga e de tecnoloxía
para o desenvolvemento humano.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Cidadanía global comprometida na loita contra a pobreza e a exclusión,
promovendo o desenvolvemento humano e
sostible, 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: Introducidos conceptos
de TpDH na educación formal, especialmente
na comunidade universitaria de Galicia.
Obxectivo Específico 2: Aumentada a conciencia crítica da poboación galega a través
da sensibilización e educación non formal no
acceso a servizos básicos como a auga e soberanía alimentaria, no uso racional dos recursos
naturais, TpDH e sobre as situacións de desigualdade e inxustiza.
Subvención da Xunta de Galicia: 21.687,00 €
(2013: 8.674,80 €; 2014: 13.012,20 €)

03. Crear unha rede galega de participación cidadá
para dar pulo á transformación social baseada na Ética
do Coidado con enfoque DDHH e de Xénero (Rede
cidadá con ética do coidado)

Axente: Fundación InteRed
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O presente proxecto, nace co obxectivo
de xerar un novo modelo de desenvolvemento e
transformación social baseado na ética do coidado
con enfoque de xénero e a relación que ésta ten coa
construción da paz, a sostibilidade ambiental, a inclusión social e o pleno goce dos dereitos humanos de
todas as persoas. Para facelo trabállanse tres eixos
fundamentais:
• A construción e/ou afianzamento de
vínculos de confluencia ao interior das
comunidades educativas en base ao tema
da coeducación con énfase nos coidados,
en tres áreas xeográficas: Viana do Bolo
(Ourense), Tomiño (Pontevedra) e outra
zona rural por determinar.
• A formación dunha rede de intercambio e
solidariedade.
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• A formación da rede de masculinidades.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Impulsar na cidadanía galega
procesos socio-educativos capaces de xerar,
a nivel persoal e colectivo, cambios que promovan un novo modelo de desenvolvemento
baseado na ética dos coidados e a relación que
esta ten coa construción da paz, a sostibilidade
ambiental, a inclusión social e o pleno goce dos
dereitos humanos de todas as persoas, no que a
vida, con perspectiva de xénero, sexa o centro.
Obxectivo específico: Contribuír á mobilización
da sociedade civil galega para a conformación de
redes de confluencia en torno ao tema da ética
dos coidados con enfoque de xénero, ao interior
das comunidades educativas, entre a xuventude
e con respecto ao tema das masculinidades.
Subvención da Xunta de Galicia: 29.995,00 €
(2013: 11.998,00 €; 2014: 17.997,00 €)

aqueles que soliciten a presente proposta no marco do
Plan Proxecta. Co profesorado e o alumnado destinatario, afóndase nas desigualdade sociais existentes
e as causas que as perpetúan, con especial atención á
realidade dos países empobrecidos nos que traballa
a cooperación galega. Os ODM é a temática condutora da proposta e a comunicación comunitaria a
ferramenta metodolóxica e elemento vertebrador das
accións a desenvolver.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fomento da Educación para
o Desenvolvemento, a solidariedade e a loita
contra a pobreza nos centros educativos galegos.
Obxectivo específico: Fomento dun alumnado
galego consciente da interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio no
exercicio da súa corresponsabilidade na construcción da xustiza social.
Subvención da Xunta de Galicia: 39.955,00 €
(2013: 15.982,00 €; 2014: 23.973,00 €)

04. Cooperación galega; o mundo que queremos

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia agrupada coa Fundación Intervida e a Asociación Mundo
Cooperante
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O presente proxecto conta con dúas características diferenciais que condicionan cada unha das
fases e elementos que o compoñen. Dunha banda, o
feito de ir destinado a incorporarse no Plan Proxecta
da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e
doutra o feito de aspirar a ser un proxecto colectivo
e participado polo maior número posible de entidades galegas con experiencia no eido da EpD e do que
ata o momento da formulación se teñen sumado 15.
Ambos feitos inciden directamente no obxecto, contidos e metodoloxía do mesmo. É unha iniciativa
dirixida a 5 centros de Educación Secundaria (500
alumno/as e 15 profesores/as), seleccionados entre

05. Investigando na educación para o desenvolvemento: un estudio de caso sobre a implementación
do proxecto «O tesouro de Acahualinca»

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia agrupada coa Universidade da Coruña
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto pretende facer unha
reflexión rigorosa sobre as prácticas xeradas e a
experiencia socioeducativa da implementación do
proxecto de EpD «O tesouro de Acahualinca», a
través da realización dunha investigación centrada
nunha análise comparativa de carácter descritiva dos
proxectos de EpD e na realización dun estudo de caso
sobre o citado proxecto, para xerar coñecemento que
permita mellorar a práctica.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellorado o impacto da
Educación para o Desenvolvemento en Galicia.
Obxectivo específico: Xerado coñecemento
a través da investigación dos proxectos de
Educación para o Desenvolvemento xestionados por Solidariedade Internacional de Galicia.
Subvención da Xunta de Galicia: 24.287,00 €
(2013: 9.714,80 €; 2014: 14.572,20 €)

06. ODM 3 e 8: «Non hai xustiza sen igualdade» e «Un
novo mundo, un proxecto común»

Axente: Manos Unidas
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto, continuación doutros anteriores, púxose en marcha nun momento de vital
importancia dado que faltan só dous anos para chegar ao prazo comprometido para o cumprimento
dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e
resulta urxente e necesario que o debate sobre estes
obxectivos estea máis presente na opinión pública.
Deste xeito, o eixo central sobre o que se articula o
proxecto, nas súas distintas fases, está constituído
polos Obxectivos do Milenio centrándose, neste ano
2013, nos obxectivos número tres (Igualdade entre os
xéneros) e oito (Fomentar unha asociación mundial
para o desenvolvemento). Así, preténdese sensibilizar
sobre a importancia de acadar as metas consensuadas a nivel internacional ao tempo que se busca xerar
conciencias críticas, intentando facer a cada persoa
responsable e activa a fin de constituír unha nova
sociedade civil, tanto no Norte como no Sur, comprometida coa solidariedade.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fomentado entre a poboación
galega un compromiso pola loita contra a fame,
a defensa da igualdade de xénero e a erradicación da pobreza no mundo.

Obxectivo específico: Sensibilizada á mocidade galega nos seus diversos espazos de
relación acerca das desigualdades de xénero e
a necesidade da participación social a través do
coñecemento dos ODM.
Subvención da Xunta de Galicia: 27.750,00 €
(2013: 11.100,00 €; 2014: 16.650,00 €)

07. 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 (EpD - CpD III)

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz agrupada
con AGARESO
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto, continuación doutros
anteriores, fai 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.
A proposta contribúe a fortalecer un clima de tolerancia, solidariedade, democracia e respecto, dende a
conciencia crítica e a pluralidade en oito centros educativos das provincias da Coruña e Pontevedra, que
ao longo do curso adquiriron un compromiso concretado nas actividades de Escolas Sen Racismo, Escolas
pola Paz e o Desenvolvemento. En materia de formación universitaria en cooperación e comunicación
para o desenvolvemento, o proxecto ten como obxectivo contribuír á profesionalización e fortalecemento
do sector galego de cooperación e comunicación para
o desenvolvemento, incluíndo neste proxecto a realización da terceira edición do Seminario Xornalismo
Social e Cooperación Internacional na Universidade
de Santiago de Compostela.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ao fortalecemento
da educación e comunicación para o desenvolvemento en Galicia.
Obxectivo específico: Mellora das capacidades
e ferramentas para a educación e a comunicación para o desenvolvemento no ensino non
universitario (educación infantil, primaria e
secundaria) e promover a formación especializada en cooperación e comunicación para o
desenvolvemento no eido universitario.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír dende Galicia á
construción dun movemento cidadán mundial
para ser parte dun futuro onde todas as persoas
teñan suficiente para comer sempre.
Obxectivo específico: Axentes multiplicadores
galegos teñen adoptado e promovido cambios nas súas pautas de consumo individuais e
colectivas, contribuíndo así á construción dun
movemento cidadán en Galicia en aras dunha
maior xustiza alimentaria a nivel global.

Subvención da Xunta de Galicia: 39.379,00 €
(2013: 15.751,60 €; 2014: 23.627,40 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 9.860,00 €
(2013: 3.944,00 €; 2014: 5.916,00 €)

08. O que a túa neveira agacha: axentes multiplicadores cambian as súas pautas de consumo e as difunden
contribuíndo á consecución dunha xustiza alimentaria
global

09. Cidadanía global, educación e dereitos humanos:
participación para o cambio social por parte da mocidade e do profesorado da Rede Solidaria da Mocidade
no curso 2013-2014

Axente: Fundación Intermón Oxfam

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento

Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto ten como obxectivo específico lograr que axentes multiplicadores adopten
e promovan cambios nas súas pautas de consumo
individuais e colectivas, contribuíndo así á construción dun movemento cidadán en aras dunha maior
xustiza alimentaria a nivel global. Trátase de apelar
á responsabilidade individual e á necesidade de que
a cidadanía xogue un papel activo, consciente e crítico sobre o actual modelo de produción agrícola,
insustentable ecoloxicamente e inxusto socialmente,
incidindo especialmente nos colectivos priorizados: o
voluntariado de Intermon Oxfam, o colectivo identificado de persoas sensibles ao comercio xusto, os
profesionais dos Medios de Comunicación, profesorado, educadores de tempo libre, asociacións de
pequenos comerciantes e grupos de consumo, todos
eles considerados colectivos cunha alta capacidade
de multiplicación.

Descrición: Con este proxecto, Entreculturas dá
continuidade ao seu apoio e acompañamento á comunidade educativa galega no labor de promover unha
cidadanía global e unha cultura da solidariedade. En
concreto, o obxectivo da proposta consistiu en fomentar, entre a mocidade e o profesorado de Galicia, a
valoración positiva e o compromiso cidadán cara ao
ben común e o desenvolvemento de actitudes, habilidades e experiencias de participación cidadá dende a
perspectiva da educación e os dereitos humanos. Para
abordar as cuestións relativas á participación cidadá,
o proxecto leva aos centros educativos as temáticas
da participación na escola, as escolas solidarias, os
centros educativos democráticos e a promoción do
voluntariado. Dende unha perspectiva histórica, nos
oito anos de vida do proxecto en Galicia, teñen participado 40 centros educativos, 50 profesores e máis
de 2.500 estudantes, realizando nos seus centros educativos máis de 500 accións solidarias.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fomentada a comprensión e o
exercicio dunha cidadanía global comprometida
coa xustiza e a solidariedade, coa erradicación
da pobreza, a promoción do desenvolvemento
humano e sostible e o exercicio pleno dos dereitos entre a mocidade e o profesorado de Galicia.
Obxectivo específico: Fortalecidos os procesos
de participación e cidadanía activa dos mozos
e mozas e do profesorado da Rede Solidaria da
Mocidade dende a perspectiva da educación e
os dereitos humanos durante o curso 2013-2014.
Subvención da Xunta de Galicia: 30.000,00 €
(2013: 12.000,00 €; 2014: 18.000,00 €)

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á redución da feminización da pobreza no sector da confección
global e ao respecto aos dereitos humanos e
laborais para garantir un desenvolvemento
sustentable.
Obxectivo específico: As persoas consumidoras, en especial a mocidade e a comunidade
universitaria, toman conciencia da situación de
pobreza e da violación dos dereitos humanos
das persoas traballadoras da industria global
da confección, principalmente mulleres, mobilízanse para melloralas e coñecen alternativas
de consumo responsable para construír outro
modelo de consumo máis sostible e respectuoso
coas condicións de vida de todas as persoas no
sector do téxtil.

10. Proxecto de formación e sensibilización sobre a
feminización da pobreza no sector téxtil e alternativas para un consumo responsable de roupa. 2ª fase

Subvención da Xunta de Galicia: 29.844,00 €
(2013: 11.937,60 €; 2014: 17.906,40 €)

Axente: Asociación Amarante Setem para o
Ecodesenvolvemento

11. Vaia tea!

Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Amarante-Setem impulsou este proxecto,
como segunda fase dun anterior, co obxectivo de que
as persoas consumidoras tomen conciencia da situación de pobreza e da violación dos dereitos humanos
do persoal laboral da industria global da confección,
que son principalmente mulleres. Neste sentido, o
proxecto apoia e difunde as campañas que se realizan a nivel estatal e internacional para aumentar o
impacto e incidencia das mesmas nos distintos actores sociais. Nesta fase crearase ademais un espazo
web para dar a coñecer alternativas de consumo de
roupa en Galicia. Por outro lado, lévase a cabo o
programa formativo «Xanela Aberta ao Sur», que
posibilita a visita a organizacións do Sur. Así mesmo,
trabállase coas organizacións que forman parte
da rede internacional da Clean Clothes Campaing,
dando apoio ás demandas das organizacións do Sur
e á tradución de materiais e investigacións ao galego.

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: A través do presente proxecto,
Solidariedade Internacional de Galicia dá continuidade ao resultado doutros dous levados a cabo
pola entidade: Comercio con Sentido, comezado en
2006 e Non te Consumas, comezado en 2009. Vaia
tea! concentra e coordina así 3 propostas concretas
nas que se aglutina a experiencia e o coñecemento
que dende Solidariedade Internacional de Galicia
se ten acadado nos últimos dez anos de traballo e
que se caracterizan pola continuidade no traballo
en Centros Educativos e a pé de rúa empregando as
artes escénicas, o enfoque da Educación para unha
cidadanía global e a apropiación de espazos públicos
para transmitir, difundir e promover cambios individuais e colectivos. Con este proxecto vaise promover
a reflexión e crítica entre a sociedade galega sobre o
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modelo de consumo actual, dando a coñecer as súas
consecuencias inmediatas e máis lonxanas, así como
informar, formar e ofrecer recursos para exercer un
consumo máis responsable e ético.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promovido entre a sociedade
galega un consumo responsable e comprometido coas sociedades do sur.
Obxectivo específico: Fomentado o consumo
responsable e coñecida a alternativa do comercio xusto entre a comunidade galega.
Subvención da Xunta de Galicia: 28.833,00 €
(2013: 11.533,20 €; 2014: 17.299,80 €)

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a crear unha cidadanía global comprometida coa loita contra a
pobreza e as desigualdades a través de procesos de educación que visibilicen as realidades,
promovan actitudes e valores e doten de ferramentas para poder incidir a favor do dereito a
un hábitat digno.
Obxectivo específico: Sensibilizar e formar
sobre o Dereito ao Hábitat na ensinanza secundaria e universitaria de Galicia.
Subvención da Xunta de Galicia: 29.555,00 €
(2013: 11.822,00 €; 2014: 17.733,00 €)

13. Entre-Nós II
12. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través
da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014

Axente: Arquitectos sen Fronteiras agrupada coa
Universidade da Coruña
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto xurde como resultado da
constatación por parte de Arquitectos sen Fronteiras,
a través do traballo levado a cabo durante os últimos
18 anos, das carencias formativas e de sensibilización
que no eido da habitabilidade, tanto a nivel local
como internacional, se poden detectar na comunidade educativa da Coruña. O obxectivo é sensibilizar
e formar sobre o Dereito ao Hábitat na ensinanza
secundaria e universitaria de Galicia, a través da
visibilización da diversidade de realidades e problemáticas en torno aos dereitos humanos, a vivenda, a
cidade e o mesmo hábitat en xeral, tanto no contexto
local como internacional, así como mediante a introdución na UDC de contidos técnicos e sociais que, a
través de múltiples actividades académicas, que doten
de ferramentas básicas aos futuros profesionais do
hábitat para facer fronte ás diferentes problemáticas
dende un enfoque social e de dereitos.

Axente: Ecos do Sur agrupada con Mestura
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto Entre-Nós II, continuación
doutro financiado na convocatoria do pasado ano
2012, contribúe a lograr unha maior implicación
das asociacións de inmigrantes no desenvolvemento
das súas localidades de orixe e de acollida. Logo de
desenvolver unha fase de diagnóstico da realidade
do tecido asociativo de Galicia e de crear grupos
de traballo provinciais con estas entidades, continuará o traballo de xeito que se poidan elaborar liñas
consensuadas de actuación e mellora da súa xestión.
Neste período realizaranse sesións formativas para
titorizar ás persoas participantes sobre actividades
de sensibilización e sobre a posibilidade de levar a
cabo proxectos de emprendemento, tanto en países
de orixe como en destino. Paralelamente, na segunda
anualidade da execución do proxecto terá lugar a presentación de boas prácticas sobre codesenvolvemento
e a constitución de federacións, para que as asociacións poidan ter un bo exemplo do traballo que se
está a facer neste ámbito noutras zonas do país. Ao
mesmo tempo ofrecerase asesoría en liña para todas
as entidades participantes que teñan dúbidas, tanto
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sobre a xestión de entidades como sobre o desenvolvemento das actividades.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Lograr unha maior implicación
das asociacións de inmigrantes no desenvolvemento das súas localidades de orixe e acollida.
Obxectivo específico: Fomentada a participación
das asociacións de inmigrantes na identificación
e xeración de proxectos de codesenvolvemento
en países de orixe e acollida.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover o coñecemento e
a participación da sociedade galega a favor da
igualdade de xénero.
Obxectivo específico: Desenvolver entre os
beneficiarios/as unha perspectiva de xénero
que favoreza unha visión positiva da muller no
desenvolvemento das súas comunidades (feminización do desenvolvemento), en detrimento
da visión da muller como vítima da desigualdade (feminización da pobreza).

Subvención da Xunta de Galicia: 29.799,00 €
(2013: 11.919,60 €; 2014: 17.879,40 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 23.982,00 €
(2013: 9.592,80 €; 2014: 14.389,20 €)

14. Desigualdades (Fase III): da feminización da
pobreza á feminización do desenvolvemento

15. Impulsando o consumo sustentable e a alimentación ecolóxica nunha cidadanía crítica e informada
(eco-consumo AdT)

Axente: Asociación Mundo Cooperante
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Esta iniciativa pretende dar continuidade ao traballo iniciado durante os anos anteriores
(2010-2012) a través da primeira e segunda fase deste
proxecto tituladas «A desigualdade nos países en
vías de desenvolvemento: contextos de inxustiza
social e de xénero» e «Desigualdade de xénero: a
situación da muller e as nenas nos países en vías de
desenvolvemento». Nesta ocasión, búscase fortalecer
e complementar as accións xa iniciadas para favorecer a comprensión dos diversos papeis da muller
no diálogo pobreza-desenvolvemento, promovendo
ademais a igualdade de xénero entre os habitantes
do noso país. Preténdese crear conciencia e, no posible, mobilizar esforzos, vontades e recursos a favor
da igualdade de xénero e a autonomía e empoderamiento da muller (Obxectivo Nº 3 da Declaración do
Milenio), axudando ademais a entender a importancia do papel que desempeña a muller na consecución
dos ODM e, polo tanto, no desenvolvemento das súas
comunidades.

Axente: Amigos da Terra Galicia – Xuventude
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O presente proxecto segue unha liña de
continuidade e reforzamento do traballo previo realizado no eido da sensibilización sobre a situación
alimentaria global e a formación-capacitación no
eido do consumo sustentable. O obxectivo é ampliar
o traballo realizado na sociedade galega a prol doutro modelo de consumo e da construción de redes de
colaboración cidadás. Baixo esta visión o proxecto
vertébrase en dúas liñas de traballo: 1. A difusión da
problemática alimentaria global e 2. O fomento da
implicación da cidadanía en iniciativas de consumo
sustentable
O primeiro eixe traballarase a través de dúas actividades. Por unha banda, levarase a cabo unha labor
de achegamento e divulgación dixital de informes
e materiais audiovisuais sobre a situación alimentaria e os impactos do actual sistema de produción.
Para isto, aproveitaranse os recursos de toda a rede
de Amigos de la Tierra Internacional, así como
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plataformas sectoriais e organizacións referentes na
materia. Por outra banda, organizaranse obradoiros
e actividades sobre os impactos do sistema agroalimentario, partindo da actualización dun informe
sobre a incidencia das importacións de alimentos no
cambio climático, elaborado pola Universidade de
Vigo e Amigos de la Tierra España. O segundo eixe
artellarase a través de distintas actividades de difusión de alternativas e modelos de consumo, facilitado
sempre a capacitación e a implicación da cidadanía
nas mesmas.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuído á sensibilización
sobre a problemática alimentaria como causa
de empobrecemento e ao fomento de alternativas de produción e alimentación sustentable na
sociedade galega.
Obxectivo específico: Achegadas e fomentadas
alternativas de consumo sustentable entre a
cidadanía galega.
Subvención da Xunta de Galicia: 10.476,00 €
(2013: 4.190,40 €; 2014: 6.285,60 €)

16. Alternativas na escola: Comercio xusto e soberanía
alimentaria

Axente: A Cova da Terra agrupada con Panxea e
Sodepaz

necesario continuar por este camiño, realizando
obradoiros de sensibilización na temática do comercio xusto, o desenvolvemento sustentable, a soberanía
alimentaria e a cooperación ao desenvolvemento,
aproveitando os materiais realizados e facendo algún
novo que se adapte a outros rangos de idade, xa que
nesta ocasión, a poboación obxectivo serán os alumnos de último curso da ensinanza pública obrigatoria,
tanto do rural como da cidade, pero limitándonos
ao concello de Lugo. Se quere que os mozos/as que
están a rematar os seus estudos obrigatorios, vexan
outras alternativas de futuro fóra das que a ensinanza
regrada lles ofrece; alternativas baseadas na agroecoloxía, na cooperación e na solidariedade.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Sensibilizada a xuventude
lucense en materia de consumo responsable,
soberanía alimentaria e comercio xusto.
Obxectivo específico: Aumentados e mellorados
os coñecementos en comercio xusto, consumo
responsable e soberanía alimentaria de 500
mozos/as de entre 15 e 16 anos (segundo ciclo
da E.S.O.) de toda a provincia de Lugo, partindo de experiencias pasadas e de alternativas
futuras.
Subvención da Xunta de Galicia: 34.800,00 €
(2013: 13.920,00 €; 2014: 20.880,00 €)

17. Campaña Mundial pola Educación 2014 (CME 2014)

Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O consorcio que vincula a estas organizacións xurdiu no ano 2012 como consecuencia
da experiencia e coincidencia en obxectivos entre
elas, para desenvolver o proxecto «Sensibilizando á
xuventude rural galega», cuxo obxectivo foi o de sensibilizar á sociedade galega, especialmente no ámbito
rural, en dous eidos fundamentais: A Cooperación ao
Desenvolvemento e o Comercio Xusto e Responsable
(e, por ende, a Soberanía Alimentaria). Dados os
resultados obtidos co devandito proxecto crese

Axente: Educación sin Fronteras agrupada coa
Fundación Entreculturas fe y Alegría e a Fundación
Axuda en Acción
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto dá continuidade ao traballo
de sensibilización da sociedade galega en xeral e da
comunidade educativa galega en particular, verbo
da situación da educación no mundo. A ferramenta
fundamental coa que conta cada ano esta Campaña
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é a celebración anual da Semana de Acción Mundial
pola Educación (SAME), unha acción global de mobilización social e incidencia política que se realiza en
Galicia dende o ano 2003 no mes de abril. Dende
2008 a Campaña Mundial pola Educación en Galicia
conta co apoio financeiro da Xunta de Galicia. A
consolidación da Semana de Acción Mundial pola
Educación en Galicia posibilitou un espazo estable
para a participación cidadá e a sensibilización da
opinión pública galega e dos responsables políticos
da cooperación galega verbo da situación da educación no mundo.

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: Consolidado 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.
Subvención da Xunta de Galicia: 35.260,00 €
(2013: 14.104,00 €; 2014: 21.156,00 €)
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6.2 Convocatoria 2012 de proxectos de educación para o desenvolvemento
01. Cidadanía global e Dereitos Humanos: participación para o cambio social por parte da mocidade e
do profesorado da Rede Solidaria da Mocidade no
curso 2012-2013

05. Sensibilizar e formar, en materia de cooperación
ao desenvolvemento, a un centenar de poboación
moza do rural galego en base á soberanía alimentaria
e aos principios do comercio xusto

Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Axentes: Asociación Cultural de Cooperación e
Desenvolvemento Cova da Terra agrupada coa
Asociación para o comercio xusto e solidario
Panxea, a Asociación Sodepaz e a Fundación Taller
de Solidaridad

Subvención da Xunta de Galicia: 25.000,00 €
(2012: 8.750,00 €; 2013: 16.250,00 €)

02. Campaña Mundial pola Educación 2013

Axentes: Fundación Ayuda en Acción agrupada con
Fundación Entreculturas Fe y Alegría, Seminario
Galego de Educación para a Paz, Educación sin
Fronteras e Fundación InteRed
Subvención da Xunta de Galicia: 30.062,00 €
(2012: 10.710,70 €; 2013: 19.891,30 €)

03. 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 2012

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras Galicia

Subvención da Xunta de Galicia: 34.725,00 €
(2012: 12.153,75 €; 2013: 22.571,25 €)

06. Favorecer a xeración de espazos e ferramentas
para a formación, sensibilización e articulación de
redes para a mobilización social arredor da defensa
dos dereitos humanos das mulleres no norte e no sur
focalizando en: feminicidio, dereitos económicos e
dereitos sexuais e reprodutivos

Axentes: Asociación para la Cooperación con el Sur
(ACSUR) Las Segovias
Subvención da Xunta de Galicia: 24.250,00 €
(2012: 8.487,50 €; 2013: 15.762,50 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 15.783,00 €

07. A crise como cambio: perspectivas e alianzas entre
mulleres

04. Proxecto de formación e sensibilización sobre a
feminización da pobreza no sector do téxtil e alternativas para un consumo responsable de roupa

Axentes: Implicadas/os no desenvolvemento

Axentes: Asociación Galega Amarante-Setem para o
ecodesenvolvemento

Subvención da Xunta de Galicia: 24.250,00 €
(2012: 8.487,50 €; 2013: 15.762,50 €)

08. Entre-nós

Subvención da Xunta de Galicia: 22.827,00 €
(2012: 7.989,45 €; 2013: 14.837,55 €)

Axentes: Ecos do Sur agrupada con Mestura
Subvención da Xunta de Galicia: 28.200,00 €
(2012: 9.870,00 €; 2013: 18.330,00 €)
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09. 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

Axentes: Asamblea de Cooperación por la Paz agrupada con AGARESO
Subvención da Xunta de Galicia: 34.984,00 €
(2012: 12.244,40 €; 2013: 22.739,60 €)

14. Abrindo unha xanela ao mundo: dereitos humanos,
xénero e comercio xusto

Axentes: Fundación Jóvenes y Desarrollo
Subvención da Xunta de Galicia: 25.000,00 €
(2012: 8.750,00 €; 2013: 16.250,00 €)

15. ODM 3 e 6. Non hai xustiza sen igualdade e a
saúde é un dereito de todos e todas. Actúa

Axentes: Manos Unidas
10. Visibilizar e valorar os coidados como imprescindibles para o sostemento da vida e as sociedades
especialmente no ámbito rural galego

Axentes: Fundación InteRed
Subvención da Xunta de Galicia: 24.984,00 €
(2012: 8.744,40 €; 2013: 16.239,60 €)

11. O tesouro de Acahualinca

Axentes: Solidariedade Internacional de Galicia
Subvención da Xunta de Galicia: 24.960,00 €
(2012: 8.736,00 €; 2013: 16.224,00 €)

12. Material didáctico dixital para a campaña «Mulleres
Soñadoras»

Axentes: Fundación Taller de Solidaridad
Subvención da Xunta de Galicia: 11.340,00 €

13. A soberanía alimentaria en risco: sensibilizando e
capacitando á sociedade para o cambio sostible

Axentes: Asociación Amigos da Terra Galicia
Xuventude
Subvención da Xunta de Galicia: 15.082,00 €
(2012: 5.278,70 €; 2013: 9.803,30 €)

Subvención da Xunta de Galicia: 22.630,00 €
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6.3 Convenios de colaboración para actividades de educación para o desenvolvemento
No ano 2013 asinouse un convenio de colaboración
con Amarante Setem para a organización e desenvolvemento dun curso de formación sobre a compra
ética pública e a introdución de criterios éticos e
sociais na contratación pública.
Fortalecemento da compra pública responsable na
Administración pública galega a través da formación
do seu persoal

Axente: Amarante Setem para o Ecodesenvolvemento
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto obxecto do convenio ten
como finalidade contribuír a mellorar o sector galego
da cooperación para o desenvolvemento mediante o
fortalecemento do persoal da Administración galega
e dos distintos axentes, así como sensibilizar á sociedade en xeral da importancia da cooperación para o

desenvolvemento, e máis concretamente do comercio
xusto e o consumo responsable.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellorada a formación específica dos empregados e empregadas públicas
das administracións galegas e dos axentes
galegos de cooperación, incrementando o coñecemento do persoal técnico das entidades sobre
o comercio xusto, o consumo responsable e as
ferramentas prácticas para a implantación de
criterios de compra pública responsable nos trámites de contratación de produtos e servizos
para a administración.
Subvención da Xunta de Galicia: 3.000,00 €
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Actuacións de consolidación e fortalecemento de
ONGD

7.1 Convocatoria 2012 de consolidación e fortalecemento de ONGD
01. Fortalecemento da área de formación e voluntariado de Entreculturas en Galicia

Axentes: Fundación Entreculturas, Fe y Alegría
Subvención da Xunta de Galicia: 25.000,00 €
(2012: 8.750,00 €, 2013: 16.250,00 €)

02. Elaborar o Plan estratéxico, fortalecer a área de
comunicación e incidencia social e dinamizar a base
asociativa por un comercio xusto e solidario Panxea

Axentes: Asociación para o Comercio Xusto e
Solidario Panxea
Subvención da Xunta de Galicia: 11.600,00 €
(2012: 4.060,00 €; 2013: 7.540,00 €)

03. Mellora da xestión comercial do comercio xusto en
Solidariedade Internacional de Galicia

Axentes: Solidariedade Internacional de Galicia
Subvención da Xunta de Galicia: 24.935,00 €
(2012: 8.727,25 €; 2013: 16.207,75 €)

04. Fortalecer a estrutura interna da organización e
da liña estratéxica do comercio xusto como paso ao
fortalecemento da solidariedade galega

Axentes: Asociación Galega Amarante Setem para o
Ecodesenvolvemento
Subvención da Xunta de Galicia: 20.009,00 €
(2012: 7.003,15 €; 2013: 13.005,85 €)
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7.2 Convenios de colaboración para actividades de fortalecemento
Coma en anos anteriores, no 2013 asinouse un convenio de colaboración coa Coordinadora Galega de
ONGD con data do 14 de marzo co obxectivo de continuar fortalecendo o tecido das ONGD galegas e a
propia Coordinadora.
Fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD
no ano 2013

Instrumento de financiamento: Convenio
Axentes: Coordinadora Galega de ONGD
Código CRS: Apoio a ONGD locais e rexionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto ten como obxectivo contribuír a mellorar o Sector Galego de Cooperación para
o Desenvolvemento mediante o fortalecemento da
institucional da Coordinadora Galega de ONGD que
na actualidade agrupa a 47 organizacións con presenza na nosa Comunidade Autónoma.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a mellorar o Sector
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento
mediante o fortalecemento da Coordinadora
Galega de ONGD.
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.
Subvención da Xunta de Galicia: 60.000,00 €
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Formación

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.
Pola Orde do 30 de decembro de 2011 aprobáronse
as bases reguladoras para a convocatoria de doce
bolsas de formación de expertos/as en cooperación
internacional para o desenvolvemento, cuxo obxecto
é a formación de persoal especializado na materia.
A dotación económica da convocatoria foi de
196.600,00 € (139.400,00 € para o ano 2012 e
57.200,00 € para o ano 2013) para un total de 12
bolsas.
Os bolseiros e bolseiras gozaron dun ano natural de
formación, finalizando a súa estadía o 30 de abril
de 2013.
As bolsas tiveron os seguintes destinos: unha na
Oficina Rexional da FAO en Bolivia, unha na Oficina
da ONU Mulleres- Rexión Andina, no Ecuador, sete
nas oficinas técnicas de cooperación da AECID en
Guatemala, O Salvador, O Perú, Nicaragua, República
Dominicana, O Ecuador e Mozambique e tres na
sede da Dirección Xeral en Santiago de Compostela.
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Coordinación 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,
é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o
desenvolvemento.
No ano 2013 tiveron lugar dúas xuntanzas do Pleno
deste órgano: unha no mes de febreiro para informar
os membros do Consello do estado da execución do
Plan anual 2012 e para aprobar a proposta do Plan

anual 2013 da cooperación galega e outra no mes
decembro para informar do estado da execución do
Plan anual 2013 e para aprobar a proposta do novo
Plan director 2014-2017 e do Plan anual 2014 da cooperación galega .
As xuntanzas do Consello completan ás xuntanzas
bilaterais que os representantes da Dirección Xeral
mantiveron cos representantes do sector ao longo
do ano.

9.2 Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional
O director xeral de Relacións Exteriores e
coa UE participou nas xuntanzas do Pleno da
Comisión Interterritorial de Cooperación para o
Desenvolvemento, en representación da Comunidade
Autónoma de Galicia, nas que se deu o visto bo ao
Plan anual da Cooperación Internacional 2012, elaborado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e

Cooperación e ao Plan director 2013-2016 da cooperación española.
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.

9.3 VII Encontro de Comunidades Autónomas e Cooperación para o Desenvolvemento
Representantes da Xunta de Galicia asistiron no
mes de marzo en Barcelona ao VII Encontro de
Comunidades Autónomas e Cooperación para
o Desenvolvemento. Neste foro 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.

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 en 2011. No ano 2013
non houbo xuntanza deste órgano.

No CAEX están representados tanto a Coordinadora
Galega de ONGD coma o Instituto Galego de Análise
e Documentación Internacional (IGADI).
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9.5 Convenio Marco AECID
No mes de outubro o vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda, e o secretario xeral de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento do Ministerio
de Asuntos Exteriores e Cooperación, Gonzalo
Robles, asinaron un Convenio marco para cooperación ao desenvolvemento en materia de articulación,
coordinación e complementariedade da cooperación
descentralizada, coa Secretaría Xeral de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento do MAEC.
O acordo busca impulsar liñas de traballo conxuntas
e mecanismos que permitan unha política de cooperación ao desenvolvemento máis coherente, que conte
coa participación de todos os actores implicados e
que se empregue na utilización eficaz dos recursos
dispoñibles.
Este convenio marco segue a liña marcada polo IV
Plan director da cooperación española 2013-2016,
que ten entre os seus obxectivos mellorar a articulación de todos os actores da cooperación española
e definir máis claramente complementariedades e
diferenciacións, para lograr unha división do traballo
estruturada que redunde na eficacia do desenvolvemento e da acción humanitaria. Así mesmo, inspírase
no principio de unidade de acción do Estado no
exterior.
O obxecto do acordo, sen obrigas económicas concretas para as partes, é servir de «paraugas» para
todas aquelas actuacións de colaboración que se decidan coa cooperación española e que se articularían
a través de convenios específicos que se asinarían de
acordo coas dispoñibilidades orzamentarias de cada
momento.
As liñas de colaboración que engloba o acordo son
principalmente a coordinación entre os diferentes
actores para actuacións de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria.
Este convenio marco substitúe o asinado no ano 1998
entre a Xunta de Galicia e a Axencia Española de
Cooperación Internacional.

Ademais de Galicia, sumáronse a este convenio os
gobernos autonómicos da Rioxa, Baleares, Madrid,
Valencia e Castela-León. O documento servirá de
referencia para todas aquelas actuacións de colaboración que se decidan coa cooperación española e que
se desenvolverán a partir de agora mediante convenios e protocolos específicos.
Xa desde o ano 1998, a Xunta vén colaborando coa
Axencia Española de Cooperación Internacional para
o Desenvolvemento (AECID), sobre todo en temas
concretos como a pesca e as bolsas de formación.
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Publicacións, comunicacións e outras actuacións

10.1 Publicación do Informe 2012 da cooperación galega
Como cada ano, publicouse o informe anual de actividades do ano anterior, que deu conta das actuacións
financiadas no 2012 pola cooperación galega.
Publicáronse un total de 500 exemplares deste
informe, que foron distribuídos aos axentes de cooperación e ás distintas Administracións Públicas.

10.2 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 nomeadamente 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
convocatoria de Educación para o Desenvolvemento
2013.
O obxectivo deste catálogo é achegar ao profesorado
os proxectos destinados ao ámbito educativo, así
como proporcionar unha ferramenta útil para que
os docentes participen 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 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, 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.

10.3 Campaña Mundial pola Educación 2013
A Xunta de Galicia colaborou un ano máis na
Campaña Mundial pola Educación. O acto central
da compaña tivo lugar no mes de xuño na sede do
Parlamento de Galicia no que participaron representantes das ONGD e os embaixadores e embaixadoras
da Campaña.
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.
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11.1 III Plan director da cooperación galega 2014-2017
O III Plan director da cooperación galega para o
desenvolvemento 2014-2017 responde ao mandato
da Lei 3/2003, de cooperación galega para o desenvolvemento, que establece que a citada cooperación
debe articularase en plans directores cuadrienais e en
plan anuais. Concluido o período de vixencia do II
Plan director da cooperación galega 2006-2009, acometeuse un terceiro ciclo de planificación 2010-2013.
Para a elaboracion do plan, os técnicos da Direccion
Xeral contaron coa colaboracion dun experto galego
no ámbito da cooperación ao desenvolvemento e
coa participación de todos os axentes galegos de
cooperación.
O Proxecto do Plan foi aprobado polo Consello
Galego de Cooperacion e polo Consello da Xunta
no mes de decembro, e posteriormete remitido ao
Parlamento para a sua aprobacion definitiva.
O III Plan director da cooperación galega 2014-2017
conta cun carácter mais estratéxico e busca a posta en
valor dos aspectos cualitativos da nosa cooperación.
Polo tanto o plan caracterizase por:
• Afondar na concentración xeográfica (incluíndo
a concentración rexional dentro de cada pais)
e sectorial da axuda galega, que xa se iniciou
co II Plan.
• Apostar por unha orientación estratéxica das
actuacións de cooperación que poña en valor as
singularidades da nosa Comunidade Autónoma,
poñendo énfase na especialización en determinados sectores nos que Galicia dispón de
demostrada experiencia.
• Orientar a nosa cooperación á busca de maiores
complementariedades, explorando novas vías

de financiamento internacional para proxectos
que poderían levar a cabo los distintos departamentos do goberno autonómico en asociación
cos axentes de cooperación.
• Fomentar alianzas estratéxicas para a posta en
marcha de liñas de actuación novidosas aproveitando a experiencia dalgúns actores, explorando
novos instrumentos que incorporen alianzas co
sector privado, recoñecendo la complementariedade entre todos os actores.
Todo elo, adecuándose ás directrices establecidas no
IV Plan director da cooperación española 2013-2016,
afondando e priorizando aquelas nas que Galicia
pode ter un papel destacado.
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11.2 Avaliación final do II Plan director da cooperación galega (2010-2013)
Segundo se recollía no Plan anual 2013 da cooperación galega para o Desenvolvemento e dando
cumprimento ao obxectivo específico o II Plan director da cooperación galega, realizouse un informe
final sobre a súa aplicación.
A avaliación final do II Plan director da cooperación
galega para o Desenvolvemento realizouse mediante
un proceso participativo no que se involucraron os
distintos axentes galegos de cooperación recollidos

na Lei 3/2003, de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento.
Esta avaliación comprende a avaliación do cumprimento de obxectivos xerais e específicos dos
tres ámbitos de actuación establecidos no vixente
Plan director, as propostas de actuación para aqueles obxectivos establecidos e non cumpridos na súa
totalidade, e as propostas de mellora para futuras
planificacións.

11.3 Avaliación final das intervencións financiadas en Nicaragua
Co obxectivo de incrementar o grao de transparencia
e de rendición de contas da cooperación galega realizouse a avaliación final das intervencións financiadas
en Nicaragua dende o ano 2007.
Nicaragua é país prioritario da cooperación galega
dende o I Plan director, ademais de ser dos principais países receptores de Axuda Oficial para o
Desenvolvemento galega dende os seus inicios, tanto
a través das convocatorias públicas de axudas como
dos convenios de colaboración.

O alcance da avaliación foi dun total de 24 proxectos
financiados pola cooperación galega, sendo presentados informes individualizados de consecución
de obxectivos e resultados, xunto cun análise dos
enfoques transversais de xénero, medio ambiente e
dereitos humanos.
Os informes da avaliación de cada proxecto están
dispoñibles para a súa consulta na páxina web
www.cooperaciongalega.org

11.4 Avaliación das actividades de educación para o desenvolvemento en Galicia
Este exercicio avaliador iniciouse cunha actividade de
diagnóstico das accións de educación para o desenvolvemento financiadas pola Xunta de Galicia durante o
período de vixencia do II PD, que foi realizado entre
novembro de 2012 e maio de 2013 polo persoal beneficiario das bolsas de formación de persoas expertas
en cooperación internacional ao desenvolvemento
que realizou o seu proceso formativo nas oficinas da
Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SXCE)
en Galicia.

A partir do diagnóstico elaborado realizouse unha
avaliación externa do conxunto de intervencións do
sector de educación para o desenvolvemento financiadas pola DXRREE e UE nos anos 2010, 2011 e 2012.
O informe da avaliación está dispoñible para a súa
consulta na páxina web www.cooperaciongalega.org

