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Prólogo

do vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Un ano máis presentamos o Informe anual de
Cooperación Galega, documento que recolle os principais fitos acontecidos e os avances realizados durante
o ano 2015 para dar cumprimento aos nosos compromisos recollidos no III Plan director 2014-2017.
Este plan, estruturado ao redor de 8 orientacións
estratéxicas, traza a folla de ruta que está a guiar as
nosas actuacións nestes catro anos co obxectivo de
sermos capaces de construír a cooperación que queremos para o futuro.
O 2015 foi un ano determinante para definir e poñer
en marcha procedementos clave recollidos no Plan
director, que supoñen un antes e un despois na forma
na que traballamos e nos relacionamos cos nosos
socios, tanto en Galicia como alí onde executamos
proxectos.
Por unha banda, foi o ano no que puidemos extraer
as leccións aprendidas do noso labor e os seus resultados tras as reflexións que se propiciaron durante
os dous primeiros anos de execución deste III Plan.
Por outra, neste 2015, tras varios exercicios consecutivos de contención orzamentaria e de reorientación
do noso labor para maximizar o impacto do noso
orzamento, comezamos a ver os resultados dos cambios que estamos a realizar para ser máis eficaces na
xestión dos fondos públicos de cooperación.
O ano estivo tamén marcado polos avances no proceso de coordinación interadministrativa, que se viu
reflectida no Convenio para a programación conxunta
da acción humanitaria, subscrito coa AECID e outras
seis comunidades autónomas.

Así mesmo, continuamos a consolidar a marca
«Cooperación Galega», caracterizada pola especialización, a transparencia, o elevado nivel de execución
orzamentaria e a solvencia financeira, que se converteron nestes últimos anos en sinais de identidade da
nosa cooperación.
Ao longo deste informe poderán comprobar como
a través das actuacións desenvolvidas estanse a dar
pasos para converter á Cooperación Galega nunha
cooperación máis flexible, máis moderna, máis innovadora e cunha orientación máis estratéxica.
Tamén quero salientar o relevante papel das ONGD
galegas, os nosos socios estratéxicos, con demostrada
profesionalidade, experiencia e capacidade de interlocución coa sociedade civil, que complementan moi
eficazmente o labor da administración pública na planificación da política de cooperación e na execución
de proxectos, e que continúan a ser solidarias nun
contexto de limitacións orzamentarias que dificulta
o seu traballo.
Con este informe de actuacións seguimos avanzando
no noso compromiso coa transparencia e ao tempo
desexamos contribuír á construción dunha cidadanía
comprometida coa erradicación da pobreza e a promoción do desenvolvemento humano.
Cara ao segundo bienio do III Plan director traballaremos cara a unha cooperación máis flexible na súa
estrutura e formulación e máis áxil na súa capacidade
de adaptación aos desafíos que os retos que formulan
os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
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, 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.
• A Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da
calidade dos servizos públicos e da boa
administración, modificou os artigos 20, 21
e 22 da Lei 3/2003 de cooperación para o
desenvolvemento, revisando o deseño dos
espazos de participación previstos nela: o
Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento (Congacode) ve ampliada
as súas competencias, asumindo as que tiña a
Comisión Interterritorial de Cooperación para
o Desenvolvemento (Cintercode) e a Comisión
Interdepartamental de Cooperación para o
Desenvolvemento (Cincode), que desaparecen coa modificación da lei, unificando nun
só órgano a totalidade das funcións de consulta, participación e avaliación en materia
de cooperación para o desenvolvemento de
acordo cos criterios de racionalización, eficacia e eliminación de duplicidades e co fin de
acadar a concentración da participación de
todos os sectores involucrados na planificación, avaliación e xestión da política galega de
cooperación ao desenvolvemento.

• O Decreto 326/2004, do 29 de decembro, polo
que se regulan os órganos de coordinación
e asesoramento en materia de cooperación
para o desenvolvemento e polo que se crea o
Rexistro Galego de Axentes de Cooperación
para o Desenvolvemento.
• O Decreto 90/2011, do 5 de maio, que
modifica o Decreto 326/2004, do 29 de
decembro, na parte relativa ao Rexistro
Galego de Axentes de Cooperación para o
Desenvolvemento.
• 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 á Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE (DXRREE e
UE) como órgano superior da Administración
autonómica na materia de cooperación ao
desenvolvemento.
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Introdución: marco normativo de referencia

A Lei 3/2003 establece que a Cooperación Galega
para o desenvolvemento se articula a través de plans
directores cuadrienais e de plans anuais.
O Plan anual 2015 da Cooperación Galega (cuxos
resultados son obxecto do presente informe) enmárcase no III Plan director da Cooperación Galega
2014-2017 que foi aprobado polo Consello Galego de
Cooperación para o Desenvolvemento o 13 de decembro de 2013, polo Consello da Xunta de Galicia o 19
de decembro de 2013 e, finalmente, polo Parlamento
de Galicia o 18 de marzo de 2014.
Este III Plan director da Cooperación Galega 20142017 xorde da vontade de profundar na eficacia e
calidade da contribución que a cidadanía galega realiza a través da política pública de cooperación ao
desenvolvemento aos esforzos dos países e comunidades socios. Por outra banda, este novo ciclo de
planificación quere dar continuidade á modernización estratéxica e operativa da Cooperación Galega
que impulsaron os anteriores plans directores liderados pola Xunta de Galicia.

Dentro do proceso de consolidación da mellora da
calidade e eficacia da Cooperación Galega a nova
estratexia presenta as seguintes características
diferenciadoras:
• A aposta por unha política pública de cooperación centrada na xeración de cambios
positivos e sustentables nas condicións de vida
das persoas nas comunidades e países socios
cos que traballa a Cooperación Galega.
• O aliñamento coa nova axenda global de desenvolvemento e coa Cooperación Española
para contribuír aos esforzos colectivos da
cidadanía galega e española por promover o
desenvolvemento humano sustentable, a diminución da pobreza e o pleno exercicio dos
dereitos humanos nos países socios.
• A racionalización e simplificación do seu
marco estratéxico para promover un maior
alcance e impacto da axuda galega como
propugna o modelo de xestión orientada a
resultados de desenvolvemento.
• A procura dun maior valor engadido da axuda
a través da súa previsibilidade financeira
con garantías de solvencia e sostenibilidade;
da súa concentración xeográfica en 10 países prioritarios (Mozambique, Cabo Verde,
Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e O
Salvador) e da súa especialización nos sectores
nos que Galicia conta con vantaxes comparativas (agricultura e desenvolvemento rural,
pesca e acuicultura, educación, xestión dos
recursos hídricos e abastecemento de auga e
educación para o desenvolvemento).
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

A modo de resumo, a execución do Plan anual 2015
traducida a cifras sería a seguinte:
• Orzamento inicial do programa 331-A:
4.143.379 €.

• Financiáronse un total de 80 proxectos (dos
que 36 terán continuidade no 2016).

• O grao de execución do total de citado orzamento foi dun 100 %.

• Levouse a cabo a avaliación externa de 11
proxectos financiados en Cabo Verde.

• Un 75 % do orzamento operativo de gastos
xestionouse a través de convocatorias públicas
de axudas.

• Un total de 366.941 € procedentes doutros
programas orzamentarios destináronse a
cooperación.

• Un 70,65 % do orzamento operativo de gastos
destinouse a ONGD.

• A Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD)
galega no ano 2015 elevouse a 4.610.654 €.

• Un 15 % do orzamento operativo de gastos
destinouse a actuacións humanitarias e de de
emerxencia.

• Un ano máis, a solvencia foi un sinal de identidade da Cooperación Galega, cun 100 % do
orzamento executado e pagado.
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 1: Distribución do orzamento da Cooperación Galega no ano 20151

Capítulo

Concepto

Capítulo I

Gastos de persoal

Capítulo II

Gastos de funcionamento

Capítulo IV

Transferencias correntes

2

Orzamento (€)
Inicial

Final

408.309,00

408.309,00

-

100.000,002

3.013.568,00

3.013.566,84

Transferencias a universidades

175.000,00

174.999,04

Transferencias a institucións sen fins de lucro

503.500,00

503.499,80

2.014.568,00

2.014.568,00

90.000,00

90.000,00

Actuacións de cooperación no exterior
Convenio Coordinadora Galega de ONGD
Convenio Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Bolsas formación en cooperación
SS Bolsas formación en cooperación
Fondo Humanitario AECID

40.000,00

40.000,00

111.900,00

111.900,00

3.600,00

3.600,00

50.000,00

50.000,00
25.000,00

Convenio Asociación Solidariedade co Pobo Saharauí (SOGAPS)

25.000,00

Capítulo VI

Investimentos reais

60.000,00

96.838,00

Capítulo VII

Transferencias de capital

661.838,00

625.000,00

Actuacións de cooperación no exterior

586.838,00

550.000,00

75.000,00

75.000,00

4.143.715,00

4.243.713,84

Consellería de Sanidade

-

250.801,00

Consellería do Medio Rural e do Mar

-

116.140,00

4.143.715,00

4.610.654,84

Convenio Asociación Solidariedade co Pobo Saharauí (SOGAPS)
TOTAL ORZAMENTO D.X. RR. EE. E COA UE
(Área de Cooperación para o Desenvolvemento)

TOTAL ORZAMENTO XUNTA DE GALICIA

Ao final do ano 2015 os recursos totais destinados
pola Xunta de Galicia a cooperación para o desenvolvemento foron superiores aos inicialmente
previstos no Plan anual, debido ao financiamento de
actuacións a través de fondos procedentes doutros
programas orzamentarios diferentes ao específico de
cooperación exterior.

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.
2
Rateo programa 111E.
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 2: Detalle do gasto por tipo de actividade durante o ano 2015

Tipo de instrumento

3

Nº intervencións

Importe (€)

Proxectos ONGD

18

1.507.434,40

Outros axentes

4

325.087,83

Microproxectos

1

23.667,36

Convenios

3

253.597,90

Convocatoria

5

300.000,00

Convenios3

13

290.060,45

Convocatoria

13

154.590,00

Convenios

2

192.633,00

Convocatoria

22

375.034,84

Convenios

3

100.961,00

Formación

Bolsas

8

115.500,00

115.500,00

Outros

Asistencias técnicas (avaliacións, estudos, informes, etc.)

9

96.838,00

96.838,00

3.735.404,78

3.735.404,78

Coooperación ao desenvolvemento

Acción humanitaria
Fortalecemento de axentes
Educación para o desenvolvemento

TOTAL

101

2.109.787,49

590.060,45
347.223,00
475.995,84

Tal e como se desprende da táboa 2, no ano 2015
foron destinados a gastos de actividades un total de
3.513.898,14 €, o que representa un 88,02 % do orzamento final de cooperación da DXRREE e UE.

3
Financiáronse 13 intervencións a través da sinatura de 6 convenios e unha adenda. O convenio e a adenda para actuacións de emerxencia asinado con Farmamundi, incorpora varios operativos de resposta.
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 3: Distribución xeográfica da axuda da DXRREE e UE4

Rexión
América do Sur

Centroamérica

África

País

N.º Intervencións

Porcentaxe de fondos por país

Bolivia

71.030,00

1

3%

Perú

377.698,51

4

18 %

El Salvador

198.307,50

2

9%

Guatemala

432.033,00

5

20 %

Honduras

199.933,00

2

9%

Nicaragua

292.483,72

5

14 %

República Dominicana

87.478,50

1

4%

Cabo Verde

87.496,00

1

4%

Guinea Bissau

87.500,00

1

4%

Mozambique
TOTAL

Importe (€)

275.827,26
2.109.787,49

4

13 %

26

100 %

5

No III Plan director da Cooperación Galega 20142017 (III PD) reduciuse de 12 a 10 o número de países
prioritarios, nun intento de lograr unha maior concentración da axuda e maior eficiencia na súa xestión.
Tal e como amosa a táboa 3 e o seu gráfico adxunto,
durante o ano 2015 executáronse intervencións de
cooperación para o desenvolvemento en 10 países,
logrando un bo grao de concentración.

Bolivia		
Perú		
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Cabo Verde
Guinea Bissau
Mozambique

4

Non se inclúen datos de Acción humanitaria.

123=
656=
344=
750=
347=
508=
152=
152=
152=
479=
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 4: Distribución xeográfica da acción humanitaria

Rexión

País
Kenya
Malí

África

América do Sur
Europa
TOTAL

9.537,35

1

2%

49.964,10

1

8%

Población Saharaui (Arxelia)

135.537,35

3

23 %

Sudán do Sur

140.000,00

2

24 %

Chad

20.000,00

1

3%

Camerún

50.000,00

1

8%
2%

RD Congo
Asia

Importe (€) N.º Intervencións Porcentaxe de fondos por país

9.537,35

1

Nepal

36.317,80

2

6%

Siria

24.111,23

2

4%

Territorios Palestinos Ocupados

20.000,00

1

3%

Colombia

25.000,00

1

4%

Cuba

58.262,83

1

10 %

Serbia

10.019,35

1

2%

588.287,38

18

100 %

Polo que respecta á distribución xeográfica da acción
humanitaria, como se desprende da táboa 4 financiáronse actuacións de axuda humanitaria e de
emerxencia en 11 países, nos territorios palestinos, e
coa poboación saharauí.
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

O III PD conserva as mesmas prioridades sectoriais
do II PD aos efectos de cara onde se debe orientar a
distribución sectorial dos recursos, aínda con algún
cambio de denominación:
• Cobertura das necesidades sociais básicas.
• Desenvolvemento económico local.
• Participación social, empoderamento e dereito
das mulleres, desenvolvemento institucional,
bo goberno e construción da paz.
• Acción humanitaria.
• Educación para o desenvolvemento.
• Investimento no ser humano.
• Xestión ambiental sustentable e hábitat.
• Consolidación e fortalecemento de axentes.
• Sectores CAD non adscritos aos sectores
anteriores.

O III PD tamén establece 7 sectores de especialización nos que Galicia ten coñecemento experto, e nos
que se concentrarán, como mínimo, entre o 80 % e o
90 % da axuda desembolsada no exterior en cooperación ao desenvolvemento:
• Agricultura e desenvolvemento rural.
• Educación.
• Pesca e Acuicultura.
• Xestión integral e gobernanza de recursos
hídricos.
• Habitabilidade básica e abastecemento de auga
e saneamento.
• Saúde xeral e básica.
• Programas/políticas sobre saúde sexual e
reprodutiva.
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Táboa 5: Distribución sectorial

Sector III PD Cooperación Galega
1 Cobertura das necesidades sociais básicas

Importe (€)

Porcentaxe
acadado 2015

Porcentaxe
obxectivo do III

1.241.997,69

34 %

25-30 %

2

Desenvolvemento económico local

545.334,40

15 %

25-30 %

3

Participación social, empoderamento e dereito
das mulleres, desenvolvemento institucional, bo
goberno e construción da paz

147.459,40

4%

7-10 %

590.060,45

16 %

8-10 %

4 Acción humanitaria
5

Educación para o desenvolvemento

475.995,84

13 %

8-10 %

6

Investimento no ser humano

290.496,00

8%

4-5 %

7 Xestión ambiental sustentable e hábitat
8

Consolidación e fortalecemento de axentes

9

Sectores CAD non adscritos aos sectores anteriores

TOTAL

Se consideramos os intervalos de porcentaxes establecidos como obxectivo no III PD, obsérvanse
desequilibrios en a práctica totalidade dos sectores,
que se tratarán de ir corrixindo nos seguintes anos
de vixencia do III PD.

0,00

0%

3-4 %

347.223,00

10 %

4-5 %

0,00

0%

3.638.566,78

1%
100 %

PD
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 6: Distribución por tipo de instrumento

Tipo de instrumento

Convocatorias

Importe (€)

2.801.314,43

Convenios

837.252,35

Capítulo VI

96.838,00

Desagregación

Importe (€)

Proxectos ONGD

1.507.434,40

Outros axentes

325.087,83

Microproxectos

23.667,36

Acción humanitaria

300.000,00

Educación para o desenvolvemento

375.034,84

Fortalecemento de axentes

154.590,00

Investigación

0,00

Bolsas de formación

115.500,00

Cooperación para o desenvolvemento

253.597,90

Acción humanitaria

290.060,45

Educación para o desenvolvemento

100.961,00

Fortalecemento de axentes

192.633,00
96.838,00

TOTAL

Polo que respecta á repartición da axuda en función
do instrumento empregado, segundo se desprende
da táboa 6, a Cooperación Galega segue apostando
pola canalización de fondos a través de convocatorias públicas de axuda, utilizando os convenios de
colaboración para actuacións puntuais e excepcionais.

3.735.404,78

Convocatorias (75 %)
Capítulo VI (3 %)
Convenios (22 %)
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A Cooperación Galega do 2015 en cifras

Táboa 7: Distribución por tipo de axente

Tipo de axente

Importe (€)

N.º Intervencións

Porcentaxe

2.382.708,89

59

68 %

323.098,60

9

9%

Outros

215.316,73

2

6%

Universidades

232.495,04

5

7%

ONGD
Agrupacións mixtas

Empresas

71.894,00

1

2%

CGONGD

90.000,00

1

3%

Fogacosol

40.000,00

1

1%

0,00

0

0%

Axencias internacionais

Comunidades galegas no exterior

115.780,45

4

3%

AECID

50.000,00

2

1%

0,00

0

0%

3.376.549,25

84

100 %

Sindicatos
TOTAL

Dado que, a excepción da convocatoria doutros axentes para proxectos no exterior e a convocatoria de
investigación para o desenvolvemento, 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 representa o 70 % dos recursos
destinados ao financiamento de proxectos.

AECID (1 %)
Fogacosol (1 %)
Empresas (2 %)
CGONGD (3 %)
Axencias
internacionais (3 %)
Outros
(6 %)
Universidades
(7 %)

Agrupacións
mixtas (9 %)

ONGD (68 %)
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Seguimento do cumprimento de obxectivos do
III Plan director da Cooperación Galega 2014-2017

Resultado de Xestión 1
A Cooperación Galega aliña o seu marco normativo estratéxico e operativo coa axenda global de
desenvolvemento

Liñas de acción

Indicadores (1)

Produtos

1. Lei galega de
cooperación para o desenvolvemento aprobada.
L.A.1.1. Actualizar o marco
normativo da Cooperación
Galega.

I.1.1.1. Unha nova Lei galega de cooperación para o
desenvolvemento aprobada.

2. Normativa de
subvencións adaptada á
cooperación para desenvolvemento.
3. Órganos de coordinación e participación
renovados.

Seguimento
No 2014 iniciouse o traballo
para, en vez de encarar
unha modificación total da
Lei galega de cooperación,
incorporar noutros textos
normativos as reformas
mais urxentes. Neste ano
foi aprobada a Lei 1/2015,
de garantía da calidade
dos servizos públicos e da
boa administración, que
introducíu modificacións á
Lei 3/2003, no que se refire
ao deseño dos espazos de
participación previstos nela
co fin de mellorar a súa funcionalidade, operatividade
e equilibrio dos órganos de
asesoramento en coordinación da cooperación.
Está en marcha ademais a
tramitación dun decreto
que, entre outras, adapte a
normativa de subvencións
ás peculiaridades da cooperación para o desenvolvemento.

L.A.1.2. Reforzar a coherencia de políticas en todos os
niveis da Administración
pública galega.

I.1.2.1. Nº de xuntanzas
do grupo de traballo cos
distintos departamentos
da Xunta de Galicia para
incorporar nos seus pregos
de cláusulas os criterios de
comercio xusto e compra
pública responsable nas
súas compras e adquisicións.

4. Grupo de traballo en
funcionamento.
5. Informe de seguimento
do Pacto galego contra a
pobreza realizado.

Non se produciron avances
neste eido no ano 2015.
O Informe de seguimento
do Pacto galego contra a
pobreza non foi solicitado
polo Parlamento no ano
2015.
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Resultado de Xestión 1
A Cooperación Galega aliña o seu marco normativo estratéxico e operativo coa axenda global de
desenvolvemento

Liñas de acción

L.A.1.3. Garantir a previsibilidade dos recursos orzamentarios en cooperación
ao desenvolvemento.

L.A.1.4. Dar continuidade
aos procesos de mellora da
funcionalidade dos instrumentos de canalización da
axuda.

Indicadores

(1)

I.1.3.1. O programa 331A
de cooperación exterior ao
desenvolvemento dotado,
como mínimo, cun volume
anual de fondos equivalente
ao aprobado para este programa na Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para
2014.

I.1.4.1. 70 %-75 % da axuda
desembolsable da DXRREE
e UE distribuída a través de
convocatoria e o 25 %-30 %
restante a través de convenios.
I.1.4.2. Nº de convocatorias de axudas de microproxectos, fortalecemento e
consolidación de axentes e
educación para o desenvolvemento abertas ao liderado
do conxunto de axentes de
cooperación.

Produtos

Seguimento

6. Orzamento do programa 331A de cooperación
exterior ao desenvolvemento aprobado.

O Plan anual 2015 aprobado
polo Consello da Xunta
do 8 de xaneiro de 2015
conta cun orzamento de
4.143.715 €.

7. Convenios formalizados.
8. Convocatorias de
ayudas convocadas e
resoltas.
9. Bases revisadas das
convocatorias de microproxectos, fortalecemento e
consolidación de axentes e
educación para o desenvolvemento.

O 75 % da axuda desembolsable da DXRREE e UE distribuíuse a través das convocatorias de proxectos e
microproxectos no exterior,
educación para o desenvolvemento e consolidación e
fortalecemento de axentes e
axuda humanitaria. O 22 %
restante foi distribuído a
través de 14 convenios.
No ano 2014 publicouse unha convocatoria
específica de investigación
dirixida ás universidades,
que contaba con anualidade
2015 para a execución dos
proxectos. Neste ano 2015,
abriuse a convocatoria de
microproxectos aos outros
axentes sociais ou entidades
que teñan entre os seus fins
a realización de actividades
de cooperación para o desenvolvemento inscritos na
sección D do rexistro galego
de axentes de cooperación
para o desenvolvemento.

1

1

Os indicadores teñen como horizonte temporal o remate da vixencia do III Plan director no 2017.
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Resultado de Xestión 2
A Cooperación Galega concentra a súa axuda no exterior con criterios de eficacia
Liñas de acción

Indicadores

L.A.2.1. Concentrar a
axuda en cooperación ao
desenvolvemento nos 10
países socios.

I. 2.1.1. Como mínimo
entre o 75 % e o 80 % da
axuda desembolsada no
exterior en cooperación
ao desenvolvemento pola
DXRREE e UE concéntrase nos 10 países socios da
Cooperación Galega.

L.A.2.2. Aliñar as actuacións da Cooperación
Galega cos marcos de asociación país da cooperación
española e coas políticas
públicas dos países socios.

I. 2.2.1. Valoración nas
bases das convocatorias
de proxectos no exterior
do grao de aliñamento cos
MAP e as políticas públicas
dos países socios.

L.A.2.3. Asegurar que unha
parte da axuda se destina
aos países menos adiantados.

I. 2.3.1. Como mínimo
un 15 % da axuda desembolsada no exterior pola
DXRREE e UE destinada
aos países menos adiantados.

I. 2.4.1. Como mínimo un
15 % da axuda desembolsada no exterior en cooperación ao desenvolvemento
L.A.2.4. Incrementar os
pola DXRREE e UE dirixifondos dirixidos a actuada a actuacións integradas
cións con marcos de planifien proxectos ou estratexias
cación plurianuais.
dos axentes con marcos de
planificación a medio prazo
ou que dean continuidade a
intervencións previas.

Produtos

Seguimento

10. Convenios e convocatorias executados nos países
prioritarios.

A axuda desembolsada
nos países prioritarios
(2.022.287,49 €) representa
un 95,85 % da axuda desembolsada no exterior en
cooperación para o desenvolvemento (2.109.787,49 €)
e un 74,90 % se tomamos
toda a axuda desembolsada
no exterior (2.699.847,94 €).

11. Formularios de
presentación de proxectos
no exterior con apartado
específico.
12. Criterios de valoración
establecidos nas bases das
convocatorias de proxectos
no exterior.

Tanto os formularios de
presentación dos proxectos
como os criterios de valoración establecidos nas bases
teñen en conta a necesidade
de adaptarse aos MAP e ás
políticas públicas dos países
socios.

13. Proxectos no exterior
executados en países menos
adiantados.

A axuda desembolsada nos
Países Menos Adiantados
no 2015 (619.146,51 €) representa un 22,93 % de toda
a axuda desembolsada no
exterior (2.699.847,94 €).

14. Proxectos con marcos
de planificación plurianual
financiados.

A porcentaxe de axuda desembolsada pola DXRREE
e UE para proxectos no
exterior que foi dirixida a
actuacións integradas en
proxectos ou estratexias
dos axentes con marcos de
planificación a medio prazo
ou que dean continuidade
a intervencións previas
elevouse a un 46 %.
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Resultado de Xestión 3
A Cooperación Galega especializa a súa axuda nos sectores nos que conta con valor engadido ou vantaxes
comparativas

Liñas de acción

Indicadores

L.A.3.1. Fortalecer a
especialización sectorial da
Cooperación Galega.

I. 3.1.1. Entre o 80 % e o
90 % da axuda desembolsada no exterior en
cooperación ao desenvolvemento pola DXRREE e UE
concéntrase nos 7 sectores
de especialización.

L.A.3.2. Realizar unha
acción humanitaria integral
e de calidade.

I.3.2.1. Como mínimo un
50 % da axuda desembolsada en acción humanitaria pola DXRREE e UE
canalizouse por medio de
convocatoria pública.
I.3.2.2. Como mínimo un
10 % da axuda desembolsada pola DXRREE e UE en
acción humanitaria destinouse á redución de riscos e
á resiliencia.

Produtos
15. Proxectos no exterior
executados nos sectores de
especialización.
16. 1Proxectos e intervencións executadas en cada un
dos sectores.

17. Convocatorias Aberta
e Permanente de Acción
humanitaria resoltas.
18. Proxectos e convenios
en acción humanitaria
financiados.

Seguimento
O 100 % da axuda desembolsada no exterior en
cooperación para o desenvolvemento pola DXRREE e
UE, a través de 26 proxectos
concentrouse nos 7 sectores
de especialización.
O 50,84 % da axuda
desembolsada en acción
humanitaria foi canalizada
mediante convocatoria
aberta e permanente (a través da cal financiáronse 5
proxectos), e o resto a través
de 6 convenios.
Un 24,64 % da axuda
desembolsada en acción
humanitaria destinouse
á redución de riscos e
resiliencia.
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Resultado de Xestión 4
Os actores e axentes da Cooperación Galega coordinan e complementan as súas actuacións para contribuír a
resultados de desenvolvemento desenvolvemento da cooperación española

Liñas de acción

L.A.4.1. Participar activamente nos espazos e
iniciativas de coordinación
da cooperación española.

L.A.4.2. Incentivar a
actuación conxunta e
complementaria dos actores
e axentes galegos de cooperación.

Indicadores

I.4.1.1. Achegas económicas
ao Fondo Humanitario
Común coordinado pola
AECID realizadas pola
Xunta de Galicia.
I.4.1.2. Nº de xuntanzas da
Comisión Interterritorial de
Cooperación ao Desenvolvemento e dos Encontros de
comunidades autónomas e
Cooperación nos que participa a Xunta de Galicia.

I.4.2.1. Nº de alianzas de
traballo multiactor con financiamento internacional
con outros actores e axentes
da Cooperación Galega
establecidas.
I.4.2.2. Como mínimo,
un 30 % da axuda total
desembolsada a través das
convocatorias aos axentes
de cooperación da DXRREE
e UE financia proxectos en
agrupación.

Produtos

19. Achegas económicas
ao Fondo Humanitario
Común realizadas.
20. Xuntanzas da Comisión
Interterritorial de Cooperación ao Desenvolvemento
da cooperación española
celebradas.
21. Encontros de
comunidades autónomas e
Cooperación celebrados.

Seguimento
No ano 2015 achegáronse 50.000 € ao Fondo de
emerxencias coordinados
pola AECID que foron
destinados a actuacións do
PMA no Sáhara e do CICR
en Colombia.
A Xunta de Galicia participou na xuntanza da
Comisión Interterritorial
celebrada o 9 de outubro en
Madrid.
A Xunta de Galicia participou no VIII Encontro de
comunidades autónomas e
Cooperación celebrado os
días 26 e 27 de marzo en
Madrid.
Deuse continuidade a alianza de traballo multiactor,
coa Fundación CETMAR
(Centro Tecnolóxico do
Mar).

22. Alianzas de traballo
establecidas.
23. Proxectos en agrupación
financiados.

Financiáronse un total de
15 proxectos con anualidade 2015 presentados por
agrupacións de entidades
no marco das distintas
convocatorias, o que
representa un 22,19 % do
total de axuda desembolsada para o financiamento
de proxectos, a través deste
instrumento.
Á marxe das convocatorias,
dos 14 convenios asinados
con anualidade 2015, tres
foron presentados en agrupación, o que representa o
19,53 % de axuda desembolsada a través de convenios.
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Resultado de Xestión 5
Os actores e axentes da Cooperación Galega fortalecen a súa capacidade institucional para un maior alcance
das súas actuacións

Liñas de acción

L.A.5.1. Reforzar as capacidades técnicas e de xestión
da DXRREE e UE.

Indicadores
I.5.1.1. Nº de persoas asistentes ao curso de capacitación en xestión orientada
a resultados de desenvolvemento dirixido ao persoal
da DXRREE e UE e ao
resto de actores e axentes de
cooperación realizado.
I.5.1.2. Nº de asistencias
técnicas orientadas ao
reforzamento de capacidade
da DXRREE e UE en acción
humanitaria, avaliación e
educación para o desenvolvemento.

Produtos

Seguimento
No ano 2015 non se teñen
realizado cursos sobre esta
temática.

24. Curso sobre xestión
orientada a resultados de
desenvolvemento celebrado.
25. Asistencias técnicas
realizadas.

Contratáronse 6 asistencias técnicas especializadas, unha para a Acción
humanitaria e 3 para as
avaliacións ex-ante e expost e dúas mais, aínda en
marcha, para a elaboración
da Estratexia de ED e para a
realización do Estudo sobre
a percepción do papel da
empresa galega en cooperación para o desenvolvemento.
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Resultado de Xestión 5
Os actores e axentes da Cooperación Galega fortalecen a súa capacidade institucional para un maior alcance
das súas actuacións

Liñas de acción

Indicadores

Produtos

Seguimento
O 10 % da axuda desembolsada destinouse a actuacións de consolidación e
fortalecemento de axentes.

I.5.2.1. 4 % da axuda total
desembolsada centrada na consolidación e
fortalecemento de axentes
cunha atención específica
á CGONGD e ao FOGACOSOL.

L.A.5.2. Apoiar a formación
e capacitación especializada
dos actores e axentes galegos de cooperación.

I.5.2.2. Nº de bolsas de
formación de expertos/as,
convenios coas universidades e convocatorias de
fortalecemento e consolidación de ONGD financiadas.
I.5.2.3. Nº de participantes nas actividades
de formación do sector
empresarial para mellorar a
súa responsabilidade social
empresarial en cooperación
ao desenvolvemento e na
investigación sobre o papel
da empresa galega na cooperación para o desenvolvemento.

Asináronse dous convenios de colaboración, un
coa CGONGD e outro co
FOGACOSOL.

26. Proxectos de consolidación e fortalecemento de
axentes financiados.
27. Convenios asinados
anualmente coa CGONGD
e co FOGACOSOL e
convocatorias de fortalecemento e consolidación de
ONGD resoltas.
28. Bolsas de formación de
expertos/as concedidas.
29. Estudo sobre as achegas
das empresas galegas ao
desenvolvemento nos países
socios realizado.
30. Curso de formación en
RSE no eido da cooperación
ao desenvolvemento.

Publicouse e resolveuse
unha convocatoria de fortalecemento e consolidación
de axentes de cooperación
destinadas a ONGDS, a
través da cal financiáronse 5 proxectos. Déuselle
ademais continuidade aos
8 proxectos financiados na
convocatoria de 2014, como
non podía ser doutro xeito.
Concedéronse 8 bolsas de
formación de expertos/as
en cooperación: 2 bolsas na
sede da DX de RREE e coa
UE e 6 bolsas no exterior,
(Ecuador, Perú, Nicaragua,
Guatemala, República Dominicana e Mozambique).
Asinouse un segundo
convenio coas tres universidades galegas para a consolidación da Rede galega de
cooperación universitaria
para o desenvolvemento.
No 2015 iniciouse a elaboración dun estudo sobre a
percepción do papel da empresa galega en cooperación
para o desenvolvemento.
Non se ten realizado ningunha formación no eido
da RSE.
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Resultado de Xestión 5
Os actores e axentes da Cooperación Galega fortalecen a súa capacidade institucional para un maior alcance
das súas actuacións

Liñas de acción

Indicadores

Produtos

Seguimento
No marco do convenio
coas universidades galegas
realizáronse dúas accións
formativas (cada unha
nas tres universidades) en
materia de:

L.A.5.3. Fortalecer a
capacidade dos axentes
galegos de cooperación para
diversificar as súas fontes
de financiamento.

I.5.3.1. Nº de participantes
en actividades de formación
especializada en captación
de fondos privados e públicos cunha atención especial
ao financiamento europeo e
internacional.

31. Formacións especializadas en captación de fondos
realizadas.

•

«Formulación de
proxectos CUD e EpD:
o financiamento da
UE», cunha participación de: en USC, 17
PDI (12 mulleres e 5
homes); en UDC, 13
PDI (5 mulleres e 8
homes); en UVIGO, 21
PDI (10 mulleres e 11
homes).

•

«Formulación de
proxectos CUD e EpD:
o financiamento de
Organismos Multilaterais», cunha participación de: en USC,
11 PDI (9 mulleres e
2 homes); en UDC,
9 PDI (5 mulleres e
4 homes)e 4 PAS (3
mulleres e 1 home);
en UVIGO, 10 PDI (6
mulleres e 4 homes)

Tamén no marco do
convenio coa CGONGD
celebrouse un curso sobre
diversificación de fondos
para ONGD socias e aberto
a outras entidades, de dous
días de duración.

L.A.5.4. Consolidar o
investimento en recursos
humanos especializados
dos axentes galegos de
cooperación.

I.5.4.1. Até o 70 % do
custo total do proxecto nas
convocatorias e convenios
permite financiar gastos en
recursos humanos.

32. Bases das convocatorias
publicadas.

Todas as convocatorias das
diferentes materias (proxectos e microproxectos no
exterior de ONGD e outros
axentes; acción humanitaria; educación para o desenvolvemento; fortalecemento
e consolidación de axentes;
investigación) prevén o financiamento de ata un 70 %
de recursos humanos.
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Resultado de Xestión 6
A cidadanía galega accede a unha información de calidade sobre os logros colectivos da Cooperación
Galega na loita contra a pobreza
Liñas de acción

L.A.6.1. Facilitar o acceso
público a toda a información sobre as actividades de
cooperación.

Indicadores
I.6.1.1. Grao de dispoñibilidade de información
actualizada sobre toda as
actividades da DXRREE
e UE en cooperación na
páxina web da Cooperación
Galega.
I.6.1.2. Nº de publicacións
e actividades de difusión
anual dos resultados da
Cooperación Galega.

Produtos

33. Páxina web da Cooperación Galega actualizada.
34. Informes anuais da
Cooperación Galega
difundidos.

I.6.2.1. Unha avaliación
intermedia de seguimento
e unha avaliación final
externas e independentes da
execución do III Plan director da Cooperación Galega
35. Avaliación intermedia
realizadas e difundidas.
do III Plan director
realizada.
L.A.6.2. Promover unha
cultura de avaliación,
investigación e aprendizaxe
organizativa no sistema
galego de cooperación.

I.6.2.2. Nº de proxectos
financiados a través da
convocatoria de investigación para o desenvolvemento dirixida aos grupos e
centros de investigación das
universidades galegas.
I.6.2.3. Nº de avaliacións
das intervencións financiadas nun mínimo de 3
países socios realizadas e
difundidas.

36. Avaliación final do III
Plan director realizada.
37. Convocatoria de
investigación para o
desenvolvemento resolta.
38. Avaliacións de proxectos
no exterior realizadas.

Seguimento
A información da páxina
web da Cooperación Galega
encóntrase actualizada coas
últimas accións levadas a
cabo pola DXRREE e UE en
materia de cooperación.
Editouse e difundiuse de
xeito dixital o Informe do
ano 2014.
Ademais o persoal da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior participou
en actividades de difusión
da Cooperación Galega tanto no ámbito autonómico
como ámbito estatal.

Prevista para 2016.
Farase no momento en que
finalice a súa execución.
Deuse continuidade aos
5 proxectos financiados a
través da convocatoria de
investigación para proxectos dirixida ás universidades galegas.
Realizouse unha avaliación
ex-post dos proxectos financiados pola cooperación
galega en Cabo Verde dende
o ano 2005 ata o ano 2013.
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Resultado de Xestión 7
A Cooperación Galega mellora a planificación e xestión das actuacións en educación para o desenvolvemento
Liñas de acción
L.A.7.1. Definir un marco
estratéxico de acción en
educación e comunicación
para o desenvolvemento.

L.A.7.2. Garantir a previsibilidade financeira das
actividades de educación
para o desenvolvemento.

Indicadores

Produtos

Seguimento

I.7.1.1. Nº de axentes e
actores participantes no
deseño da estratexia da
Cooperación Galega en
educación e comunicación
para o desenvolvemento.

39. Estratexia de educación
para o desenvolvemento da
Cooperación Galega deseñada de xeito participativo.

En proceso de elaboración
da estratexia.

I.7.2.1. Nº de convocatorias
de educación para o desenvolvemento publicadas e
resoltas.

40. Convocatorias de educación para o desenvolvemento
resoltas.

Publicouse e resolveuse
unha convocatoria de educación para o desenvolvemento. A través de dita
convocatoria financiáronse
10 proxectos.
Asegurouse o financiamento dos 10 proxectos
bianuais aprobados na
convocatoria de educación
para o desenvolvemento
do ano 2014.
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Actuacións de cooperación no exterior

4.1 Convocatorias de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
No ano 2015 as convocatorias de axudas para proxectos de cooperación no exterior de ONGD e doutros
axentes foron bi-anuais. A Orde que regulou estas
convocatorias foi publicada no DOG o 30 de decembro de 2014, sendo a súa dotación financeira de
3.570.000 € que se repartiron do seguinte modo:
• Convocatoria de axudas para proxectos no
exterior de ONGD: 2.870.000 €.
• Convocatoria de axudas para proxectos no
exterior doutros axentes: 700.000 €.
Presentáronse un total de 59 proxectos (43 proxectos
de ONGD, 16 proxectos doutros axentes). A resolución das convocatorias foi publicada o 14 de abril e
resultaron aprobados 22 proxectos cunha subvención
total de 3.485.752,05 (1.832.522,23 € para o ano 2015
e 1.653.229,82 € para o ano 2016):
• Proxectos no exterior de ONGD: financiáronse un total de 18 proxectos en 9 países
por un importe global de 2.835.576,40 €
(1.507.434,40 € para o ano 2015 e 1.328.142,00 €
para o ano 2016).
• Proxectos no exterior doutros axentes de
cooperación: financiáronse un total de 4
proxectos en 4 países por un importe global
de 650.175,65 € (325.087,83 € para o ano 2015 e
325.087,83 € para o ano 2016).
A continuación se ofrece información dos proxectos
aprobados ao amparo da citada convocatoria.
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Actuacións de cooperación no exterior

Proxectos no exterior de ONGD
01. Promoción da Saúde Integral de nenos e nenas de
0 a 5 anos con énfase na prevención e abordaxe da
desnutrición en Zelaya Central, Nicaragua

Instrumento de financiamento: convocatoria proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación para el desarrollo de la enfermería (Fuden)
Código/s CRS: Atención sanitaria básica; Nutrición
básica

a Saúde mediante obradoiros; 50 enfermeiras e
auxiliares e 90 brigadistas e líderes.
Indirecta: poboación total de Zelaya Central
(167.351 persoas); profesionais da saúde (196
persoas) e axentes comunitarios (913 persoas).
Axuda Xunta de Galicia: 99.947,00 € (2015: 49.973,50 €;
2016: 49.973,50 €)

02. Reconstrución e melloramento do sistema de
auga potable da aldea Santa Rita do municipio de
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. Guatemala

Socio local: Enfermería de Nicaragua, DNE.
Dirección General de Servicios de Salud. Ministerio
de Salud. MINSA

Instrumento de financiamento: convocatoria proxectos de cooperación no exterior ONGD

Zona de actuación: Zelaya Central

Axente: Fundación Musol

País: Nicaragua

Código/s CRS: Abastecemento e depuración de
auga-sistemas de envergadura

Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: O proxecto pretende mellorar a saúde e
nutrición infantil mellorando a prevención de enfermidades comúns que neste contexto de pobreza se
converten en enfermidades agresivas que impiden
o seu adecuado crecemento e desenvolvemento e ás
veces son letais.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á restitución do
dereito á saúde e dereito á alimentación das
nenas/os de Nicaragua.
Obxectivo específico: promoción da saúde integral de nenas e nenos de 0 a 5 anos con énfase
en prevención abordaxe da desnutrición en
Zelaya Central, Nicaragua.
Poboación beneficiaria:
Directa: 21.374 nenos/as de 0 a 5 anos que recibirán atención en saúde integral e nutricional;
os pais, nais e coidadores dos menores de 5 anos
serán participantes activos na Educación para

Socio local: Instituto de Formación e Investigación
para la administración municipal y el fortalecimiento
de la sociedad civil, MUNI-K’AT
Zona de actuación: Municipio de San Antonio de
Sacatepéquez
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica
Descrición: o proxecto forma parte dun conxunto
de accións derivadas do Plan de Desenvolvemento
Municipal de San Antonio Sacatepéquez, así como
dos plans de emerxencia e reconstrución xurdidos
nas comunidades a raíz dos terremotos do 2012 e
2014. O proxecto intervén segundo tres eixes de
acción: garantindo o acceso e a dispoñibilidade de
auga potable mellorando a infraestrutura dispoñible;
mellorando os hábitos de hixiene, saúde e uso dos
recursos hídricos e fortalecendo o comité de auga
comunitario e do servizo municipal competente.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover o exercicio do
dereito humano ó auga e ao saneamento no
municipio de San Antonio de Sacatepéquez,
departamento de San Marcos, Guatemala.
Obxectivo específico: asegurar unha adecuada e
equitativa provisión, uso e xestión do servizo de
auga potable para a Aldea Santa Rita do municipio de San Antonio Sacatepéquez.
Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa, son
as 180 familias da Aldea de Santa Rita. Estas
principalmente dedícanse á produción agrícola
e viven nunha zona rural. Na súa maioría é
poboación indíxena de etnia Mam. Total: 1.808
persoas.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirecta a
compoñen os 19.108 habitantes do municipio
de San Antonio Sacatepéquez que intervirán no
apoio á reglamentación municipal respecto ao
uso e mantemento dos sistemas de auga xestionados polos consellos comunitarios ademais de
cimentar a política pública local relacionada coa
preservación das fontes de auga e o seu entorno
co cal tamén intervense no sector ambiental e
territorial do municipio.
Axuda Xunta de Galicia: 59.333,00 € (2015)

03. Mellora da calidade educativa con pertinencia
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos
da nenez e a xuventude de El Rosario, Municipio de
Champerico. Guatemala

Instrumento de financiamento: convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Arquitectos sen fronteiras agrupada con asociación PROYDE
Código/s CRS: Servizos e instalacións educativas e
formación; Educación Secundaria

Socio local: Asociación Indígena Pro-Desarrollo
Integral-ASIAPRODI; Proyecto de Desarrollo
Santiago-PRODESSA
Zona de actuación: Departamento de Retalhuleu
País: Guatemala
Rexión: Centroámerica
Descrición: o obxectivo do presente proxecto é
mellorar a calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero da formación da nenez e xuventude
do Municipio de Champerico, Departamento de
Retalhuleu (Costa Sur guatemalteca) mediante a
creación de condicións adecuadas para que o estudantado poda desenrolar da mellor forma posible o
seu traballo escolar.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar a calidade educativa
da nenez e xuventude con pertinencia cultural e
de xénero para o exercicio da cidadanía e a xeración dun pensamento crítico nas/nos mozas/
os de comunidades contiguas ó Parcelamiento
El Rosario, o Municipio de Champerico,
Retalhuleu, Guatemala.
Obxectivo específico: crear as condicións
adecuadas para que o Instituto Nacional de
Educación Básica do Parcelamiento El Rosario,
Champerico, proporcione unha educación de
calidade con pertinencia cultural e de xénero.
Poboación beneficiaria:
Directa: 140 estudantes do ciclo básico do
Instituto do Parcelamiento El Rosario, distribuídos nos tres grados; 5 profesores e profesoras
que desenvolven os cursos dentro do Instituto
Básico; unha media de 50 familias que ten un
fillo ou filla dentro del instituto; e 10 membros
da xunta directiva de padres e madres de familia do instituto. Total: 510 persoas.
Indirecta: todos/as os/as estudantes e docentes do Parcelamiento El Rosario, Champerico
e os institutos básicos do municipio cos
cales compartiranse alguhas experiencias.
Adicionalmente, beneficiaranse tamén todas
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e todas os/as habitantes del Parcelamiento El
Rosario e as comunidades contiguas, como a
comunidade de Aztlán, a comunidade multicultural do sector catro e a terceira rúa. Total:
10.089 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 223.400,00 € (2015:
111.700,00 €; 2016: 111.700,00 €)

04. Mellora das condicións de acceso a un hábitat
domiciliar saudable da poboación mais vulnerable do
departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfase
nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso
colaborativo entre comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e cooperativas. Fase II,
Guatemala

Instrumento de financiamento: convocatoria proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Arquitectos sen fronteiras
Código/s CRS: Política de vivenda e xestión administrativa; Vivendas de baixo custe
Socio local: Asociación Indígena Pro-Desarrollo
Integral-ASIAPRODI; Federación de Asociaciones
Civiles y Organizaciones para el Desarrollo del
Hábitat Popular-FODHAP
Zona de actuación: departamento de Retalhuleu
País: Guatemala
Rexión: Centroamerica
Descrición: preséntase a Fase II do proxecto B’an
Chuinkal que foi financiado pola Xunta de Galicia
e executado durante o último trimestre do ano
2014. O obxectivo do proxecto é a mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable
da poboación máis vulnerable do departamento de
Retalhueu, Guatemala, con énfase nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo
entre comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e cooperativas.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á mellora das condicións de saúde física e seguridade psicolóxica da
poboación máis vulnerable do departamento de
Retalhuleu, Guatemala, con énfase nas mulleres
viúvas e solteiras.
Obxectivo específico: mellorar as condicións
de acceso a un hábitat domiciliar saudable da
poboación máis vulnerable do departamento
de Retalhuleu, Guatemala con énfase nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso
colaborativo entre comunidades, autoridades
municipais, organizacións sociais e cooperativas.
Poboación beneficiaria:
Directa: 34 familias (241 persoas) beneficiarias
de vivenda digna e saudable; 120 familias (852
persoas) beneficiadas de capacitacións e hábitos
hixiénicos domésticos saudables; 12 traballadores do Consello municipal de Champerico e 36
traballadores do Consello de autoridades comunitarias do sur. Total: 1.141 persoas.
Indirecta: 68 construtores locais e 2 mestres de
obra para a execución da obra; 18 Comunidades
membro da Cooperativa B’eljuj Q’anil (7.788
persoas) e o persoal contratado (11 persoas).
Total: 7.869 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2015:
87.500,00 €; 2016: 87.500,00 €)
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05. Mellora das condicións xerais de saúde e de acceso
á auga potable das e dos 811 habitantes (382 mulleres e 429 homes) del Batey la Balsa, municipio de
Ramón Santana, provincia de San Pedro de Marcoris,
República Dominicana

Instrumento de financiamento: convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz
Código/s CRS: Abastecemento e depuración de
auga-sistemas de envergadura
Socio local: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)
Zona de actuación: Municipio de Ramón Santana,
provincia de San Pedro de Macorís
País: República Dominicana
Rexión: Centroámerica e Caribe
Descrición: a presente actuación forma parte
dun proxecto integral máis amplo de mellora das
dotacións de auga potable e saneamento no municipio de Ramón Santana que ACPP e o Instituto de
Acción Comunitaria (IDAC) veñen desenvolvendo
dende 2011 en apoio á planificación estratéxica e
á priorización de necesidades levadas a cabo polo
Ayuntamiento de Ramón Santana a través do seu
Plan Estratéxico Municipal (PEM).
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar as condicións de vida
de 163 familias (811 persoas, 382 mulleres e 429
homes) da comunidade bateyana de la Balsa,
municipio de Ramón Santana, provincia de San
Pedro de Macorís, República Dominicana.
Obxectivo específico: mellora das condicións
xerais de saúde e de acceso á auga potable das y
dos 811 habitantes (382 mulleres e 429 homes9
del Batey La Balsa, municipio de Ramón
Santana, provincia de San Pedro de Macorís,
República Dominicana.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa do presente proxecto está formada pola totalidade da
poboación do Batey La Balsa, os cales suman
811 persoas, das cales 382 son mulleres e 429
homes. Esta poboación, a súa vez, agrupase en
163 familias.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirecta
estará formada polos habitantes do municipio
de Ramón Santana, do que depende a comunidade de Batey La Balsa. Total: 8.901 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 174.957,00 € (2015:
87.478,50 €; 2016: 87.478,50 €)

38

Actuacións de cooperación no exterior

06. Mellorar o exercicio dos dereitos de saúde sexual e
reprodutiva dos e das mozos/as do distrito de Matola,
provincia de Maputo, Mozambique

Instrumento de financiamento: convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Médicos do Mundo
Código/s CRS: Políticas sobre poboación e Saúde
Reprodutiva
Socio local: Serviço Distrital de Saúde, Mulher e
Acçao Social da Matola (SDSMAS Matola); Asociaçao
Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher
(ACODEMU)
Zona de actuación: Distrito de Matola
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: Este proxecto promove un enfoque
integral dos dereitos sexuais e reprodutivos dende
unha perspectiva de xénero e interculturalidade,
asegurando o coñecemento e gozo dos dereitos das
mulleres e mozos/as en idade escolar. Considerando
ó estado como responsable de garantir os dereitos sexuais e reprodutivos da súa poboación en un
marco de igualdade de oportunidades. O proxecto
fortalece o sistema público de saúde, o mesmo tempo
que a sociedade civil e a súa resposta comunitaria á
violencia.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar o exercicio dos dereitos de saúde sexual e reprodutiva dos/as mozos/
as do distrito de Matola (provincia de Maputo,
Mozambique).
Obxectivo específico: promover a saúde sexual
e reprodutiva dos/as mozos/as e a loita na prevención da violencia de xénero na comunidade
escolar e nos actores locais.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa
ascende a 20.444 mozos/as en idade escolar das
escolas do Posto Administrativo de Infulene
(primaria e secundaria).
Indirecta: poboación beneficiaria indirecta
corresponde á poboación do posto administrativo de Infulene (distrito de Matola) e ascende a
230.226 habitantes, dos que 121.094 son mulleres e 109.132 son homes.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000,00 (2015)
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07. Fortalecemento das capacidades locais para a
produción e consumo responsable de alimentos, e
o desenvolvemento económico con enfoque de
soberanía alimentaria e cambio climático, en comunidades rurais dos municipios de Nacaome e Amapala,
Honduras

Instrumento de financiamento: convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Enxeñería sen fronteiras Galicia
Código/s CRS: Desenvolvemento agrario; Educación/
formación medioambiental; Desenvolvemento rural
Socio local: Comité para la Defensa y Desarrollo
de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF)
Zona de actuación: municipios de Nacaome e
Amapala
País: Honduras
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: O proxecto pretende fortalecer as capacidades locais para garantir o dereito á alimentación
a través dunha acción integral con enfoque de soberanía alimentaria e cambio climático nos municipios
de Ampala e Nacaome, departamento de Valle
(Honduras). Traballase directamente con 129 familias organizadas en sete grupos locais de agricultores/
as e pescadores/as artesanais das comunidades.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: asegurado o dereito á alimentación con enfoque de soberanía alimentaria
en poboacións vulnerables do sur de Honduras.
Obxectivo específico: promovido o dereito á alimentación con enfoque de soberanía
alimentaria e cambio climático a través do fortalecemento das capacidades do sector primario
artesanal e familiar, e o consumo responsable
nos municipios de Amapala e Nacaome, departamento de Valle, Honduras.

Poboación beneficiaria:
Directa: 40 familias que forman parte de tres
emprendementos económicos agricultores/as,
pescadores/as nos municipios de Nacaome;
40 familias con fincas de referencias; 24 familias da APACHAC; 20 familias de mulleres
marisqueiras de Amapala; 17 familias comité
de investigación agrícola local. Á súa vez, o
proxecto contempla actuacións de fortalecemento institucional co socio local e coa Alcaldía
de Nacaome e Amapala. Total: 1.446 persoas.
Indirecta: a poboación indirecta do proxecto
confórmana o total dos habitantes dos municipios de Nacaome e Amapala xa que as accións
executadas repercutirán na resiliencia do cambio climático, diminución da contaminación
do medio ambiente, acceso a alimentos máis
diversificados e o incremento dos ingresos polo
desenvolvemento de iniciativas económicas.
Axuda Xunta de Galicia: 174.900,00 € (2015:
87.450,00 €; 2016: 87.450,00 €)
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08. Fortalecemento da resposta multisectorial para a
mellora de acceso e de exercicio dos dereitos sexuais
e reprodutivos, con énfase na prevención e denuncia da violencia sexual e do embarazo non desexado
en menores de 14 anos das zonas 3, 6, 7 e 18 e os
Municipios de San Juan Sacatepéquez y Chinautla do
Departamento de Guatemala

Instrumento de financiamento: convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Médicos do Mundo
Código/s CRS: Atención á saúde reprodutiva
Socio local: Tierra Viva
Zona de actuación: zonas urbano marxinais 3, 6, 7
y 18 e municipios rurais de San Juan Sacatepéquez e
Chinautla do Departamento de Guatemala
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: O proxecto pretende dar resposta a unha
situación de vulnerabilidade de dereitos que afecta
principalmente ás menores de 14 anos, mozos e
mulleres de Guatemala, que enfróntanse a actos de
violencia sexual e embarazos precoces sen existir
unha prevención e unha atención oportuna por parte
das institucións.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellorar o exercicio do Dereito
á Saúde das mulleres, adolescentes e mozos do
Departamento de Guatemala, con enfoque de
xénero e pertinencia cultural.
Obxectivo específico: Fortalecemento da resposta multisectorial para a mellora do acceso
e do exercicio dos dereitos sexuais e reprodutivos, con énfase na prevención e denuncia da
violencia sexual e do embarazo non desexado
en menores de 14 anos das zonas 3, 6, 7, e 18
e os Municipios de San Juan Sacatepéquez e
Chinautla do Departamento de Guatemala.

Poboación beneficiaria:
Directa: Adolescentes e mozos, líderes e lideresas, mulleres comunitarias, persoal institucional
de saúde persoal, institucional de outras instancias do estado, persoal de instancias municipais,
integrantes de grupos organizados no área de
cobertura, organizacións de mulleres representantes de sociedade civil. En total: 1.436
mulleres, 727 homes, 1.593 ladinos e 570 indíxenas.
Indirecta: 250.616 mulleres, 240.789 homes,
289.929 ladinos e 201.476 indíxenas.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2015:
87.500,00 €; 2016: 87.500,00 €)
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09. Apoio á Seguridade Alimentaria e Nutricional de
150 familias vulnerables vinculadas ó sector pesqueiro
e marisqueiro da Bahía de la Unión, El Salvador

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Amigos da Terra Galicia-Xuventude
Código/s CRS: Desenvolvemento agrario; Educación/
formación medioambiental; Desenvolvemento rural
Socio local: Asociación Promoción para la Salud
(PROMESA)
Zona de actuación: Bahía de la Unión
País: O Salvador
Rexión: Centroamerica e Caribe
Descrición: O proxecto ten como obxectivo específico
reducir os déficits nutricionais en familias vinculadas ao sector pesqueiro e marisqueiro da Bahía de la
Unión, mediante a promoción de hábitos saudables
de alimentación e a produción e utilización biolóxica de alimentos saudables e inocuos, garantindo
a igualdade de xénero. Deste xeito, se fomentará o
incremento da dispoñibilidade de alimentos adecuados e accesibles nos mercados locais e mellorarán a
saúde nutricional das familias beneficiarias.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a «garantir o dereito
a unha alimentación saudable para poboacións
en condicións de maior vulnerabilidade promovendo a seguridade alimentaria e nutricional»,
no departamento de La Unión.
Obxectivo específico: Reducidos os déficits
nutricionais en familias vinculadas ao sector
pesqueiro e marisqueiro da Bahía de Unión,
mediante a promoción de hábitos saudables de
alimentación, produción resiliente ao cambio
climático e utilización biolóxica de alimentos
saudables e inocuos, garantindo a igualdade
de xénero.

Poboación beneficiaria:
Directa: En total beneficiaranse directamente
606 persoas (150 familias) de 7 comunidades
pertencentes a 2 municipios (La Unión e San
Alejo) de Bahía de la Unión. Las familias beneficiarias dedícanse principalmente á extracción
de pesca e mariscos na Bahía de La Unión.
Indirecta: 5.575 persoas, total de persoas que
residen nas 8 comunidades beneficiarias.
Axuda Xunta de Galicia: 171.615,00 € (2015:
85.807,50 €; 2016: 85.807,50 €)
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10. Mellora da seguridade alimentaria e das desigualdades de xénero na liña de fronteira entre
Guinea-Bissau e Senegal mediante a creación dunha
rede de hortas comunitarias xestionadas e controladas
por mulleres

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Asociación Aida, Ayuda, Intercambio y
Desarrollo
Código/s CRS: Produción alimentos agrícolas
Socio local: Federaçao camponesa KAFO; Mouvement
des Jeunes pour la paix et l’integration (MJPI)
Zona de actuación: Rexión de Oio e rexión de Kolda
País: Guinea-Bissau e Senegal
Rexión: África
Descrición: O obxectivo deste proxecto é por en
funcionamento unha rede de hortas comunitarias transfronteirizas xestionadas e controladas por
mulleres de ambos países, que lles va a permitir a
elas e as súas familias: mellorar a súa soberanía alimentaria mediante a produción de hortalizas que xa
consumen; diversificar a súa dieta coa introdución
de novas hortalizas que non consumen; mellorar a
resiliencia das súas comunidades complementando
os seus sistemas tradicionais de renda en época de
chuvia, con o cultivo de hortalizas durante a época
seca; aumentar os seus ingresos económicos a través
da venta de excedentes contribuíndo a mellorar a
súa independencia e a súa posición social no seno da
súa comunidade, e mellorar a cooperación entre os
pobos de ambos lados da fronteira contribuíndo así
ao establecemento definitivo da paz.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír con a erradicación
da malnutrición crónica e loita pola equidade de
xénero na liña de fronteira entre Guinea-Bissau
e Senegal (ODM1 e ODM3).

Obxectivo específico: Mellora da soberanía
alimentaria na liña de fronteira entre GuineaBissau e Senegal a través da creación dunha
rede de explotacións agrícolas comunitarias de
carácter transfronteirizo, inclusivas, equitativas,
sustentables e diversificadas.
Poboación beneficiaria:
Directa: 881 campesiñas pertencentes a 22
aldeas (distribuídas ao redor dos 8 terreos
seleccionados en base a súa equidistancia e as
súas características hidroxeolóxicas) da sección de Cuntima (fronteira de Guinea-Bissau)
e as Comunidades Rurais de Medina El Hadj e
Guiro Yéro Bocar (fronteira de Senegal). A gran
maioría de estas mulleres ten unha escasa ou
nula formación e viven en situación de extrema
pobreza.
Indirecta: A poboación de toda a franxa
transfronteiriza (23.000 habitantes aproximadamente) forma parte do colectivo meta indirecto
que vaise beneficiar do proxecto ao menos en
dous aspectos: polo aumento da oferta de produtos agrícolas dispoñibles nos seus mercados
locais, e polas emisións de radio que alcanzarán toda esta zona e que ten como obxectivo
sensibilizar e dar consellos prácticos a toda a
comunidade en temas tan importantes como
nutrición, dereitos das mulleres, practicas agrícolas e seguridade alimentaria.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2015:
87.500,00 €; 2016: 87.500,00 €)
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11. Mellora das condicións técnicas e materiais para
o aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueiros e medioambientales dos
Municipios de San Luís la Herradura y Tecoluca, El
Salvador. Fase III

Obxectivo específico: Mellora das condicións
técnicas e materiais para o aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas,
pesqueiros e medioambientales dos Municipios
de San Luís La Herradura e Tecoluca.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD

Poboación beneficiaria:
Directa: O proxecto beneficiará directamente
ás 1.678 persoas (692 mulleres e 986 homes)
que conforman as cooperativas e socios de
pesca e acuícolas, asociacións turísticas rurais,
e membros da radio comunitaria que son as
iniciativas beneficiarias da intervención do
proxecto. Ademais se contabilizan os alumnos
e alumnas que participarán no plan de sensibilización nas escolas (437 nenos e 453 nenas).
Indirecta: O proxecto beneficiará indirectamente a un total de 44.298 persoas (22.598
mulleres e 21.699 homes), que é a poboación
dos dous municipios do área de influencia do
proxecto. Tecoluca e San Luis La Herradura
nos departamentos de San Vicente e La Paz
respectivamente. Considerase beneficiara indirecta a toda a poboación de ambos municipios
que beneficiaranse dun maior fluxo turístico,
un maior acceso a alimentos a partir da produción acuícola.

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz agrupada
con Asociación Galega de Reporteiros Solidarios
(AGARESO)
Código/s CRS: Desenvolvemento pesqueiro
Socio local: Asociación Fundación para la
Cooperación y el desarrollo Comunal de El Salvador
CORDES
Zona de actuación: Municipios de San Luis la
Herradura e Tecoluca
País: O Salvador
Rexión: Centroamerica
Descrición: O presente proxecto enmarcase dentro da
estratexia de traballo que CORDES e ACPP teñen en
O Salvador e concretamente na zona do Bajo Lempa.
Coa presente acción pretendese continuar cos procesos abertos e reforzar aspectos importantes de
anteriores etapas, que abran novas posibilidades ás
familias beneficiarias e ós colectivos participantes.
Desta forma, o proxecto pretende mellorar as condicións técnicas e materiais para o aproveitamento
económico pero responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueiros e mediambientales dos
Municipios de San Luis la Herradura e Tecoluca, O
Salvador.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellora das condicións técnicas e materiais para o exercicio dunha actividade
económica respectuosa con o medio ambiente
nos Municipios de San Luis La Herradura e
Tecoluca, O Salvador.

Axuda Xunta de Galicia: 225.000,00 € (2015:
112.500,00 €; 2016: 112.500,00 €)
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12. Enfoque de dereitos e desenvolvemento humano
para unha educación inclusiva, intercultural e bilingüe,
en 57 Unidades Educativas do Municipio de Poroma,
en Bolivia

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Fundación Fabre
Código/s CRS: Educación Primaria
Socio local: Fundación Intercultural Nor Sud
Zona de actuación: Municipio de Poroma
País: Bolivia
Rexión: América do Sur
Descrición: O proxecto, en coordinación con o
Programa Nacional de Alfabetización «Yo sí puedo»,
propón consolidar o acceso, garantir a permanencia,
mellorar a capacidade docente e de xestión, así como
ampliar e mellorar a participación cidadá na xestión
educativa, para mellorar a calidade da educación
como dereito da nenez e adolescencia, posibilitando
bases imprescindibles contempladas na regulamentación da nova Lei de Educación que prevé a Educación
Primaria como Comunitaria Vocacional e a
Educación Secundaria como Comunitaria Produtiva.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ó melloramento
cualitativo da educación primaria e secundaria
rural, con equidade, en 8 núcleos (57 unidades
educativas) do sistema educativo do Municipio
de Poroma, en Bolivia, con perspectiva de redución da pobreza.
Obxectivo específico: Aplicación efectiva do
enfoque de dereitos e desenvolvemento humano
para unha educación inclusiva, intercultural e
bilingüe, a partir da innovación pedagóxica e
administrativa (titulares de obrigacións) e participación comunitaria (titulares de dereitos) na
xestión da educación, en equidade de xénero.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa está
composta polos alumnos escolares (3.584
alumnos); 21 autoridades e técnicos municipais
vinculados ó sistema; 210 profesores e 35 directores e administrativos; e 114 representantes das
Xuntas Escolares. Total: 3.964 persoas.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirecta
está composta polo resto de habitantes (13.385
persoas).
Axuda Xunta de Galicia: 142.060,00 € (2015:
71.030,00 €; 2016: 71.030,00 €)
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13. Desenvolvemento de capacidades para o fortalecemento das Competencias para Adolescentes en
temas de Saúde Sexual Reprodutiva (SSR)

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD

como un centro de atención psico-social que
promove servizos de calidade en Saúde Sexual
Reprodutiva mediante o exercicio dos seus dereitos humanos.

Socio local: Centro de Estudios y Promoción Social
(CEPS)

Poboación beneficiaria:
Directa: A cobertura total do proxecto será de
440 adolescentes (220 mulleres e 220 homes) de
maneira directa, sendo 40 os promotores, todos/
as asistirán ao espazo do adolescente para participar nas actividades grupales de capacitación.
Indirecta: Se espera que os adolescentes beneficiarios directos podan incidir nos seus barrios a
2 adolescentes máis cada un, para alcanzar 880
adolescentes de forma indirecta.

Zona de actuación: Municipio de Ciudad Sandino

Axuda Xunta de Galicia: 59.959,40 € (2015)

Axente: Fundación SEMG Solidaria
Código/s CRS: Planificación familiar; Formación
de persoal para poboación e saúde reprodutiva;
Educación sanitaria

País: Nicaragua
Rexión: Centroámerica e Caribe
Descrición: O proxecto pretende contribuír ó desenvolvemento do municipio de Ciudad Sandino a través
da creación dunha estratexia de atención integral a
adolescentes, que involucren a participación dos e
das mesmas e dos diferentes actores locais presentes
no Municipio, dende un enfoque de dereitos humanos, de xénero e xeracional para o fortalecemento de
habilidades para a vida.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ao desenvolvemento do municipio de Ciudad Sandino
mediante a creación dun espazo de servizos de
saúde sexual reprodutiva que involucre a participación de adolescentes e actores locais dende
un enfoque de dereitos humanos, de xénero e
xeracional.
Obxectivos específicos:
OE1: Reactivación dunha Rede de 40 adolescentes promotoras e promotores comunitarios de
12 a 18 anos do municipio de Ciudad Sandino,
mediante o fortalecemento das súas capacidades
e o proceso de competencia ante a vida.
OE2: Creación e aplicación do espazo para
adolescentes do municipio de Ciudad Sandino
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14. Fortalecemento da pertinencia cultural e a integridade da atención en saúde sexual e reprodutiva das
mulleres indíxenas en 3 municipios do Departamento
de El Quiché, Guatemala. Fase II

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Farmacéuticos Mundi
Código/s CRS: Atención á Saúde Reprodutiva; Saúde
Básica
Socio local: Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud (ASECSA)
Zona de actuación: Departamento de El Quiché
País: Guatemala
Rexión: Centroamerica
Descrición: O proxecto forma parte dunha estratexia
máis ampla, compartida polos actores da intervención, que céntrase no fortalecemento da integridade
e a pertinencia cultural da atención en Saúde Sexual
e Reprodutiva en 3 municipios do Departamento
de El Quiché, con énfase nas mulleres indíxenas,
complementando accións e esforzos institucionais
e comunitarios. Constitúe a Fase II dun proxecto
anteriormente financiado pola Xunta de Galicia na
convocatoria de 2014.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á mellora das condicións de acceso á saúde das mulleres indíxenas
do área rural do Departamento de El Quiché.
Obxectivo específico: Mellorar a pertinencia
cultural e a integridade dos servizos de Saúde
Sexual e Reprodutiva na atención ás mulleres
indíxenas de 3 municipios do Departamento
de El Quiché.
Poboación beneficiaria:
Directa: A poboación beneficiaria directa
ascende a 5.315 persoas e serán principalmente
mulleres en idade adulta de 42 comunidades

de 3 municipios del Quiché: polo menos 1.200
mulleres embarazadas procedentes dos 3 municipios de referencia, que recibirán atención en
calquera das etapas de xestación por parte das
comadroas do Área Ixil e a Rede Institucional
de Servizos de Saúde do MSPAS durante o
tempo de execución do proxecto (40 mulleres
por ano), 30 Comadroas Tradicionais do área
Ixil de 3 municipios del Quiché, 15 enfermeiras profesionais e auxiliares de enfermería de
15 centros e postos de Saúde do Área de Saúde
Ixil responsables das relacións coas comadroas
tradicionais, 985 familias que melloran as súas
condicións de acceso a servizos de SSR, 120
mulleres e 120 homes en idade fértil que melloran os seus coñecementos sobre saúde materna
infantil, SSR e prevención de violencia contra
as mulleres (VCM), 6 centros e postos de saúde
e 30 temazcales que mellorarán o seu equipamento e dispoñibilidade de medicamentos
para a mellora da atención en SSR, polo menos
5.315 persoas que dispoñerán de información
adecuada sobre os beneficios da planificación
familiar, os riscos de embarazos en adolescentes,
infeccións de transmisión sexual, VIH, SIDA e
temas vinculados aos dereitos sexuais e reprodutivos e prevención da VCM, a través dos plans
de información e incidencia.
Indirecta: A poboación indirectamente beneficiada ascende a 185.788 e está conformada polo
resto de poboación situada no área de intervención, na medida que podan ser beneficiados
por calquera dos compoñentes principais do
proxecto, a partir dos ratios de cobertura: (1)
Rede de comadroas tradicionais (aprox. o 25 %
das mulleres), (2) a mellora da accesibilidade
aos servizos de SSR en 6 establecementos (aprox.
o 15 % da poboación), e (3) o compoñente de
información, sensibilización e incidencia en SSR
e VCM a desenvolver a través de accións de
comunicación, (aprox. o 20 % da poboación).
Axuda Xunta de Galicia: 172.000,00 € (2015:
86.000,00 €; 2016: 86.000,00 €)
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15. Fortalecemento das capacidades locais e da participación comunitaria para mellorar o acceso ao
dereito á auga potable e saneamento a través da xestión integrada do recurso hídrico, nos 7 municipios da
Mancomunidade NASMAR, Honduras. Fase II

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Enxeñería sen fronteiras Galicia agrupada con Universidade da Coruña-Laboratorio de
Ingeniería Cartográfica: CARTOLAB
Código/s CRS: Política de recursos hídricos e xestión
administrativa
Socio local: Mancomunidad de los municipios del
sur (NASMAR); Asociación Hondureña de Juntas
Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA)
Zona de actuación: Zona Golfo de Fonseca
País: Honduras
Rexión: Centroamerica
Descrición: O proxecto forma parte dun programa
máis amplo co que se pretende fortalecer as capacidades locais e a participación comunitaria para mellorar
o acceso ao dereito á auga potable e saneamento a
través da xestión integrada do recurso hídrico nos 7
municipios da Mancomunidade de NASMAR.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Ampliado o acceso á auga
potable e saneamento da poboación rural como
dereito humano básico mediante a xestión integrada do recurso hídrico con enfoque de cunca
hidrográfica na rexión do Golfo de Fonseca,
Honduras.
Obxectivo específico: Fortalecidas as capacidades locais e a participación comunitaria
para mellorar o acceso ao dereito á auga potable e saneamento a través da xestión integrada
do recurso hídrico nos 7 municipios da
Mancomunidade de NASMAR, Honduras.

Poboación beneficiaria
Directa: a poboación beneficiaria directa está
constituída polo persoal técnico das sete alcaldías que conforman a Mancomunidade de
NASMAR, así como o propio persoal contratado dos socios locais, a Mancomunidade de
NASMAR e AHJASA. Así mesmo, o persoal
técnico municipal e de saúde incluirase nas
capacitacións de calidade de auga, co fin de fortalecer as súas capacidades e crear sinerxías coas
municipalidades. Total: 3.259 persoas.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirecta
serán os habitantes dos sete municipios que conforman a Mancomunidade NASMAR (203.900
persoas), xa que o fortalecemento da xestión da
auga vai dirixido á poboación como titulares do
dereito ao auga e ás institucións como titulares
de obrigacións neste ámbito.
Axuda Xunta de Galicia: 224.966,00 € (2015:
112.483,00 €; 2016: 112.483,00 €)
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Socio local: Fundación Fe y Alegría, Nicaragua

Poboación beneficiaria:
Directa: Nenos, nenas, adolescentes e mozos/as
estudantes e docentes dos Centros Educativos;
Roberto Clemente, Nuestra Señora de Guadalupe
y el Instituto Básico Rural Agropecuario IBRA.
Esta poboación beneficiaria habita en zonas
suburbanas, urbano marxinais e rurais, onde
salientase a carencia de oferta técnica do sector
industrial e agropecuaria. Total: 5.385 persoas.
Indirecta: O número de poboación beneficiaria indirecta ascende a 14.605 persoas,
considerando que en Nicaragua a familia está
conformada por 5,9 persoas de media.

Zona de actuación: Municipios de Ciudad Sandino
e Somotillo

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2015:
87.500,00 €; 2016: 87.500,00 €)

16. Impulsando a Educación Vocacional e Formación
Técnica con Equidade de Xénero en barrios marxinais de Ciudad Sandino e en comunidades rurais de
Somotillo, Nicaragua

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Código/s CRS: Formación profesional

País: Nicaragua
Rexión: Centroámerica e Caribe
Descrición: O proxecto contribuirá a que as nenas,
nenos, adolescentes e mozos/as procedentes de
barrios e comunidades marxinais nos municipios
de Ciudad Sandino podan acceder a unha formación técnica (dentro dos cursos de secundaria) e a
unha educación técnica posterior de bastante máis
calidade. En concreto, o proxecto vai reforzar especialmente dous aspectos crave unha visión sobre o
xénero e unha formación teórica e práctica específica
en emprendemento e habilidades para a inserción no
mundo laboral.
Obxectivos
Obxectivo xeral: Mellorar permanentemente a
calidade dos procesos e resultados dos distintos programas de educación e de promoción
social como plataforma de transformación das
comunidades con énfase na equidade de xénero,
prevención da violencia, a formación para o traballo e a cidadanía.
Obxectivo específico: Fortalecer a educación
vocacional e a formación técnica, integrando
o enfoque de xénero na oferta educativa dos
Centros Roberto Clemento, Nuestra Señora
de Guadalupe e o Instituto Básico Rural
Agropecuario, IBRA.
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17. Escolas rurais participativas con emprendementos produtivos sustentables e acceso a tecnoloxías da
información e comunicación, articuladas ó Centro de
Formación Técnica Binacional, na mancomunidade da
Subcuncha do río Chipillico, Piura. Perú

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Fundación educación y cooperación-Educo
Código/s CRS: Política educativa e xestión administrativa; Formación de profesorado; Educación
primaria; Educación Secundaria; e Formación
Profesional.
Socio local: Asociación Chira para la Formación
Técnica-Cuenca Hidrográfica Catamayo Chira-Perú
Zona de actuación: Mancomunidade da Subcuncha
do río Chupillico, Piura
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: O proxecto busca mellorar a capacidade
de xestión das escolas rurais para que os estudantes
logren aprendizaxes significativos para o contexto
produtivo e ecolóxico da comunidade e accedan a
tecnoloxías da información e comunicación que permita facilitar o dereito de acceso á información.
Obxectivos
Obxectivo xeral: Mellorar a calidade educativa
en escolas de comunidades rurais para que os
estudantes logren aprendizaxes significativos
para o contexto produtivo e ecolóxico da comunidade e accedan a tecnoloxías da información
e comunicación que permita facilitar o dereito
de acceso á información.
Obxectivo específico: Mellorar a calidade educativa e gobernanza democrática en 16 escolas
rurais mediante a súa contextualización produtiva, ecolóxica e tecnolóxica e a súa articulación
en Redes Educativas Rurais.

Poboación beneficiaria
Directa: os actores involucrados directos son
16 Escolas de Primaria e de Secundaria; 152
directores e docentes de escolas primarias e
secundarias; 128 líderes das Asociacións de pais
e nais de familias de escolas primarias e secundarias; 4 redes educativas de escolas primarias e
secundarias; 2.458 estudantes de escolas primarias e secundarias; 240 estudantes do Centro de
Formación Técnica Binacional; e 3 Municipios
da subcuncha do río Chipillico. Total: 2.978
persoas.
Indirecta: todas as familias ás que pertencen os
alumnos e alumnas das institucións educativas
do entorno, dos distritos da subcuncha do río
Chipillico. Total: 56.775 habitantes.
Axuda Xunta de Galicia: 173.300,00 € (2015:
86.650,00 €; 2016: 86.650,00 €).
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18. Xestión integral do auga na Fronteira PeruanoEcuatoriana mediante a gobernanza concertada dos
recursos e a conservación da biodiversidade

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de Cooperación no Exterior ONGD
Axente: Fundación Ayuda en Acción
Código/s CRS: Política de recursos hídricos e xestión
administrativa; Protección recursos hídricos.
Socio local: ONG Escuela Campesina de Educación
y Salud-ESCAES
Zona de actuación: Provincia de Ayabaca
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: A sustentabilidade do abastecemento
de auga para as comunidades rurais do Distrito de
Suyo está en risco debido ó crecente deterioro dos
recursos naturais . Esta situación supón unha limitación importante para o desenvolvemento rural da
provincia e cuestiona a viabilidade dos medios de
vida das familias campesiñas. Fronte a esta situación,
o presente proxecto propón promover a xestión e
gobernanza concertada dos recursos naturais, especificamente do auga para garantir a sustentabilidade
das actividades agroprodutivas das familias da fronteira peruano-ecuatoriana.
Obxectivos:
Obxectivo Xeral: Promover a xestión concertada
e organizada dos recursos naturais e das actividades agro-produtivas das familias da fronteira
peruano-ecuatoriana, evidenciando prácticas
de boa gobernanza dos recursos naturais.
Obxectivos específicos:
OE1: Fomentar o manexo concertado do auga,
produto da acción mancomunada das organizacións sociais, produtivas e económicas, e
apoiadas pola institucionalidade pública local.
OE2: Mellorar a situación de seguridade e
soberanía alimentaria das familias campesiñas

do Distrito de Suyo, asegurando un axeitado
manexo e uso de sementes nativas, e o mantemento da agrobiodiversidade local.
OE3: Contribuír a diminuír os niveis de contaminación por un axeitado manexo de residuos
sólidos.
Poboación beneficiaria:
Directa: 775 persoas directamente
involucradas.
Indirecta: 4.371 persoas indirectamente
involucradas.
Axuda Xunta de Galicia: 174.139,00 € (2015:
87.069,50 €; 2016: 87.069,50 €)
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Proxectos no exterior doutros axentes
01. Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico
«ARA-Norte» no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e
hidroloxía. Fase III

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Cooperación no Exterior Outros
Axentes
Axente: ICARTO–Innovación, Cooperación,
Cartografía e Territorio SL
Código/s CRS: Política de recursos hídricos e xestión
administrativa
Socio local: Administração Regional de Águas do
Norte
Zona de actuación: Provincia de Cabo Delgado
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: Este proxecto constitúe a fase III dos
proxectos financiados pola Xunta de Galicia na convocatoria 2012 e 2014, tendo como obxectivo a mellora
do coñecemento do recurso hídrico e a potenciación das capacidades de xestión da Administración
Regional de Águas do Norte (ARA-Norte).
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellorada a xestión do recurso
hídrico na provincia de Cabo Delgado, aumentando a calidade e a cobertura do servizo de
abastecemento e saneamento da poboación.
Obxectivo específico: Fortalecidas as capacidades técnicas da administración rexional
responsable do recurso hídrico: ARA-Norte no
ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía.

Poboación beneficiaria:
Directa: Considérase ARA-Norte a beneficiaria
directa do proxecto centrado no aumento de
capacidades dos seus integrantes. A ARA-Norte
é unha administración na que traballan un total
de 31 persoas (25 homes e 6 mulleres).
Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta
son os habitantes da provincia de Cabo Delgado
(en especial os habitantes da cidade de Pemba)
que verán mellorada a xestión do suministro
de auga da súa cidade e por tanto mellorarán a
medio prazo o acceso o recurso hídrico. Total:
1.797.335 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 143.788,00 € (2015:
71.894,00 €; 2016: 71.894,00 €)

53

Actuacións de cooperación no exterior

02. Fortalecemento de capacidades en innovación
tecnolóxica acuícola pesqueira, xestión socio económica con enfoque de xénero e sustentabilidade
ambiental no litoral de Sechura (Piura, Perú)

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de Proxectos de Cooperación no Exterior Outros
Axentes
Axente: Asociación Nacional de Fabricantes
de Conser vas de Pescados y Ma riscos
(ANFACO-CECOPESCA)
Código/s CRS: Desenvolvemento pesqueiro
Socio local: ONG Escuela Campesina de Educación
y Salud–ESCAES
Zona de actuación: Litoral de Sechura (Piura)
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: A proposta que presentase nace da necesidade de 18 asociacións de pescadores mariscadores
das caletas do litoral de Sechura (Piura, Perú), de
dar continuidade ós procesos de innovación tecnolóxica promovendo a diversificación acuícola, as
boas prácticas produtivas e sanitarias e inclusión
socioeconómica, a sostenibilidade ambiental e o desenvolvemento organizacional e comercial.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fortalecer o desenvolvemento
produtivo e innovación tecnolóxica na actividade dos pescadores mariscadores e as súas
familias con equidade de xénero, fomentando
a xestión socioeconómica nas súas asociacións,
garantindo a sostenibilidade dos recursos pesqueiros con boas prácticas sanitarias e coidado
do medio ambiente.
Obxectivo específico: Fortalecer capacidades en
innovación tecnolóxica acuícola pesqueira, xestión socioeconómica con enfoque de xénero e
sostenibilidade ambiental no litoral de Sechura.

Poboación beneficiaria:
Directa: 540 pescadores-maricultores organizados en 18 Asociacións e as súas familias
(aproximadamente 2.430 persoas); os comités
de desenvolvemento comunal, AMAPAFAS
(Asociacións de Madres e Padres de Familia) y
CONEIs (Consejos Educativos Institucionales)
de las Institucións Educativas (154 persoas); 11
Institucións Educativas dos niveis inicial, primaria e secundaria: cun estimado de 1.548
persoas e 46 profesores; 36 promotores que
encárganse do monitorio da Rede Ambiental, 10
líderes e 10 autoridades da comunidade. Total:
3.060 persoas.
Indirecta: Poboación total das 5 caletas, aproximadamente 9.536 persoas adicionais, e
poboación do distrito de Sechura, aproximadamente 21.500 persoas. Total. 31.036 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 209.958,00 € (2015:
104.979,00 €; 2016: 104.979,00 €)
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03. Prevención da violencia de xénero e mellora da
saúde sexual e reprodutiva das mulleres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega. Nicaragua

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Cooperación no Exterior Outros
Axentes
Axente: Fundación Mujeres.
Código/s CRS: Programas/políticas sobre poboación
e saúde reprodutiva
Socio local: Asociación para el desarrollo integral de
la mujer (APADEIM)
Zona de actuación: Municipio El Viejo
País: Nicaragua
Rexión: Centroamerica
Descrición: O presente proxecto ten como obxectivo xeral contribuír á erradicación da pobreza e
á mellora das condicións de vida e o exercicio dos
dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres do municipio de El Viejo (Nicaragua) a través dun proceso de
empoderamento cuios principais compoñentes son:
a. Fortalecemento de conciencia crítica de xénero
da poboación local e promoción da participación
activa das mulleres no seu propio auto coidado de
saúde física e emocional, no marco dos Dereitos e a
perspectiva de Xénero; b. Prevención da violencia de
xénero para as mulleres e a visibilidade da situación
da Saúde Sexual e Reprodutiva das mulleres.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á erradicación da
Violencia de Xénero e á mellora de saúde sexual
e reprodutiva e o exercicio dos dereitos sexuais
e reprodutivos das mulleres do municipio de El
Viejo, Nicaragua.
Obxectivo específico: Promovidos os cambios necesarios para mellorar a saúde Sexual
e Reprodutiva das mulleres de El Viejo e para
realizar incidencia a nivel local en relación
con o cumprimento de normativas en materia

de prevención de violencia de xénero e saúde
sexual e reprodutiva en El Viejo.
Poboación beneficiaria:
Directa: O proxecto diríxese a familias xoves
que posúen entre 5 e 8 fillos/as de media,
residentes en 10 das comunidades máis empobrecidas do municipio de El Viejo. En total son
100 mulleres e 100 homes os que constitúen a
poboación beneficiaria directa deste proxecto.
Indirecta: fillos/as das mulleres e homes do
grupo meta do proxecto (1.500 nenos e 1.580
nenas) e poboación das comunidades (4.700
homes e 4.750 mulleres).
Axuda Xunta de Galicia: 121.437,65 € (2015:
60.718,83 €; 2016: 60.718,83 €)
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04. Fortalecemento de institucións académicas e de
investigación en Cabo Verde como contribución ao
desenvolvemento social, económico e ambiental do
sector mariño

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de Proxectos de Cooperación no Exterior Outros
Axentes
Axente: Universidade de Vigo (Campus do Mar)
Código/s CRS: Educación Universitaria; Investigación
pesqueira
Socio local: Universidade de Cabo Verde (UniCV) e
Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas
(INDP)
Zona de actuación: Praia
País: Cabo Verde
Rexión: África
Descrición: O proxecto que ten presente os enfoques
de xénero, ambiente e dereitos humanos, pretende
contribuír ó desenvolvemento social, económico e
ambiental do sector mariño costeiro en Cabo Verde,
a través do fortalecemento da capacidade e calidade
da investigación e docencia do medio mariño. Por
outra banda, o proxecto consolidará os resultados e
produtos obtidos na fase anterior (fase I, 2012-13) e
fortalecerá a aplicación da investigación ás necesidades de desenvolvemento sectorial, coa consolidación
do Programa de Doctorado Marino en Cabo Verde e
a formación dos seus docentes, investigadores e técnicos. Adicionalmente, fortalecerase a extensión do
coñecemento universitario para o sector público-privado vinculado ó medio mariño costeiro.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ó desenvolvemento
social, económico e ambiental do sector mariño
costeiro en Cabo Verde.
Obxectivo específico: Fortalecer as institucións
de investigación e académicas en Cabo Verde.

Poboación beneficiaria:
Directa: Docentes e investigadores da
Universidade de Cabo Verde e do Instituto
Nacional de Desenvolvimento das Pescas y técnicos de la Administración que traballen no
área mariño costeira, que participen de maneira
directa nas actividades previstas. Tamén serán
beneficiarios directos os xoves estudantes no
ámbito de Ciencias do Mar da UniCV, xa que a
través do reforzo de coñecementos dos docentes
e investigadores de ambos centros e da aplicación do Programa de Doutorado mariño
deseñado na Fase I, incrementarase non só a
calidade da súa formación, senón tamén o nivel
de formación dos estudios universitarios aos
que terán acceso. Por outro lado, tamén son
beneficiarios directos o proxecto, as empresas e institucións do sector mariño costeiro
vinculadas ás accións de extensión e colaboración público–privada que desenvolveranse
no proxecto.
Indirecta: Os beneficiarios indirectos do
proxecto serán a poboación dependente do
uso dos recursos do mar de Cabo Verde (en
Cabo Verde en 2011, houbera 73 comunidades de pescadores, 3.084 pescadores artesanais,
840 pescadores semi-industriais/industriais e
985 vendedoras de pescado), así como tamén
as empresas e institucións involucrados tanto
directa como indirectamente no sector mariño
pesqueiro, debido á repercusión que terá a
aplicación e definición de políticas e accións
nas que interviren profesionais, docentes, e
investigadores.
Axuda Xunta de Galicia: 174.992,00 € (2015: 87.496,00
(2015) €; 2016: 87.496,00 €)
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4.2 Convocatoria de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior
No ano 2015 por Orde do 30 de decembro de 2014
aprobáronse as bases reguladoras da concesión de
subvencións para a execución de microproxectos
de cooperación para o desenvolvemento no exterior
promovidos por ONGD ou outros axentes sociais e
entidades que teñan entre os seus fines a realización
de actividades de cooperación para o desenvolvemento. A contía total ascendera a 80.000 € (2015).
Esta convocatoria resolveuse con data 14 de Abril de
2015 e financiou un microproxecto en Mozambique
por un importe de 23.667,36 € (2015).

01. Rehabilitación da Escola primaria rural de Ussaca,
Mozambique

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior
Axente: Asociación Amigos de Inharrime
Código/s CRS: Educación primaria
Socio local: Serviço Distrital de Educaçao,
Juventude e Tecnologia do Goberno do Distrito de
Inharrime
Zona de actuación: Provincia de Inhambane
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: Este proxecto da Asociación Amigos
de Inharrime pretende contribuír á redución da
pobreza nas zonas rurais da rexión de Inhambane,
promovendo unhas condicións educativas dignas e
que melloren a calidade da aprendizaxe neste caso
de 428 nenos e nenas de educación primaria dunha
maneira sustentable. Para facelo, preténdense rehabilitar as construcións de tres aulas de clase e unha
administración, e equipalas axeitadamente xunto

coas institucións locais de educación, persoal educativo e a comunidade afectada, que participou
activamente na identificación da proposta para fortalecer unha área realmente necesitada de apoio no
país. O proxecto conta coa colaboración plena dos
Servizos Distritais de Educación e cunha boa coordinación entre os diferentes actores involucrados.
Esta proposta promove a igualdade de xénero ao
longo do proxecto e o respecto do medio ambiente
a través dunha construción sustentable.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellorados os niveis educativos da poboación do distrito de Inharrime.
Obxectivo específico: Aumentada a calidade
da aprendizaxe da poboación infantil escolarizada en educación primaria da comunidade
de Ussaca.
Poboación beneficiaria:
Directa: A poboación beneficiaria directa son os
nenos e nenas que asisten á escola, os profesores
e profesoras, e as familias que matricularon aos
seus pequenos/as nesta escola:
•
428 nenos e nenas (en 2015) de educación
primaria (6 a 12 anos).
•
11 profesores e profesoras (7 mulleres e 4
homes).
•
Unhas 200 familias dos escolares.
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Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta
son as 3.178 familias que compoñen a comunidade de Ussaca e que viven en pequenos
núcleos formados por máximo 3 ou 4 familias e diseminados no campo na área na que os
seus fillos/as podan asistir a escola. Esta poboación estímase nuns 19.068 habitantes (a unidade
familiar está composta por 6 ou 7 persoas) dos
que aproximadamente o 56 % (10.678) corresponderían ao sexo feminino e o 44 % (8.390) ao
sexo masculino.
Axuda Xunta de Galicia: 23.667,36 € (2015)
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4.3 Convenios de colaboración para proxectos de cooperación no exterior
4.3.1 Convenios de colaboración do ano 2015
No ano 2015 asináronse dous convenios de colaboración co CETMAR para o financiamento dos
seguintes proxectos:
01. Reforzo da acuicultura rural a pequena escala
e a investigación pesqueira en Cabo Delgado,
Mozambique

Instrumento de financiamento: Convenio
Axente: Fundación CETMAR
Código/s CRS: Desenvolvemento pesqueiro e educación, formación pesqueira
Socio local: Instituto Nacional de Desenvolvimento
de Aquacultura (INAQUA)/Instituto Nacional
de Investigação Pesqueira (IIP), dependentes do
Ministerio das Pescas de Mozambique
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: O proxecto foi identificado a partir da
colaboración existente entre as institucións de xestión
e investigación pesqueira e acuícola de Mozambique
e a Fundación CETMAR. Sendo o IIP e o INAQUA
dúas institucións fundamentais no desenvolvemento
sectorial sustentable, o proxecto pretende apoiar a
aplicación dun modelo de produción acuícola nas
comunidade rurais que supoñan por un lado, a
diversificación de fontes de ingresos no marco da
estratexia da loita contra a pobreza, e por outro unha
contribución á seguridade alimentaria mediante o
reforzo da dieta alimenticia.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida e diversificar a fonte de ingresos
das comunidades rurais de Mozambique, a
través do desenvolvemento da acuicultura
continental a pequena escala en Mueda (Cabo

Delgado) e da explotación racional e sustentable
dos recursos pesqueiros na Provincia de Cabo
Delgado.
Obxectivos específicos:
OE1: Definir e desenvolver un modelo produtivo viable e sustentable de acuicultura rural
como actividade xeradora de ingresos e alimento a través da involucración directa das
comunidades rurais do Distrito de Mueda.
OE2: Reforzar a capacidade técnica de investigación e de xestión de recursos mariños na
Provincia de Cabo Delgado.
OE3: Sensibilizar á poboación costeira da
Provincia de Cabo Delgado na xestión na xestión de recursos sustentables.
Axuda Xunta de Galicia: 120.265,90 € (2015)
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02. Mellora da infraestrutura nos sistemas de auga
potable na zona rural do Distrito de Namora, Perú

Instrumento de financiamento: Convenio
Axente: Fundación Humanitaria de los Rotarios
Españoles
Código/s CRS: Abastecemento básico de auga potable e saneamento básico; Educación e formación en
abastecemento de auga e saneamento
Socio local: Clubes Rotarios Peruanos
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: A Fundación Humanitaria de los
Rotarios Españoles (no sucesivo A Fundación) é unha
entidade sen ánimo de lucro constituída no 2003 que
ten o obxecto de dar soporte económico a todo tipo
de obra social, docente, cultural, artística, benéfico-asistencial, deportiva ou similar, estimulando e
fomentando o ideal de servizo como base de toda
empresa digna, que brinda servizos humanitarios,
e contribúe ao desenvolvemento e a paz en todo o
mundo.
A Fundación pretende executar un proxecto de
mellora dos sistemas de auga potable na zona rural
de Namora en Perú. Para isto conta co respaldo e a
colaboración das autoridades peruanas, sendo a súa
contraparte no terreo os clubes rotarios peruanos, o
que vén a asegurar a correcta xestión dos recursos
humanos postos á disposición do proxecto.
O proxecto ten como obxectivo diminuír a incidencia de enfermidades gastrointestinais, parasitarias
e dérmicas da poboación xeral e infantil a través
do consumo de auga segura no Distrito de Namora,
mediante a realización de diferentes actuacións: 1.
Implementar e instalar un sistema de cloración por
goteo, que permita o acceso aos servizos de auga
segura das familias das comunidades, coa participación activa das familias; 2. Fortalecer e desenvolver as
capacidades nas Xunta de Auga e Saneamento (XAS),

para a sostibilidade dos servizos; 3. Sensibilizar á
poboación sobre temas relacionados coa salubridade
e hixiene; e 4. deseñar e implementar a liña diagnóstica para o monitoreo e a avaliación.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Diminuír a incidencia de
enfermidades gastrointestinais, parasitarias e
dérmicas da poboación xeral e infantil a través do consumo de auga segura no Distrito de
Namora.
Obxectivos específicos:
OE1: Implementación e instalación do sistema
de cloración por goteo, que permita o acceso aos
servizos de auga segura das familias das comunidades, coa participación activa das familias.
OE2: Fortalecemento e desenvolvemento de
capacidades nas Xunta de Auga e Saneamento
(XAS), para a sostibilidade dos servizos.
OE3: Sensibilización á poboación sobre
temas relacionados coa salubridade e hixiene,
mediante o fortalecemento e o desenvolvemento
de capacidades.
OE4: Deseño e implementación da liña diagnóstica para o monitoreo e a avaliación.
Axuda Xunta de Galicia: 97.000,00 € (2015)
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4.3.2 Convenios de colaboración de anos anteriores
Mantívose o compromiso asumido en anos anteriores, tal e como é o caso do convenio de colaboración
asinado en 2014 co CETMAR para o financiamento
do seguinte proxecto:
01. Proxecto de mellora da transformación e comercialización de produtos pesqueiros realizadas por
mulleres de comunidades dedicadas á pesca e acuicultura en Nicaragua

Ano: 2014
Instrumento de financiamento: Convenio
Axente: Fundación CETMAR
Rexión: Centroamérica e Caribe
Axuda Xunta de Galicia: 125.000 € (28.668,00 € en
2014; 34.332,00 € en 2015; 62.000 € en 2016)
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4.4 Actuacións doutras consellerías
Ademais das actuacións da DXRREE e UE previstas no Plan anual 2014, ao longo do ano 2014 outros
departamentos da Xunta de Galicia realizaron actuacións de cooperación para o desenvolvemento con
cargo aos seus orzamentos, e que non estaban previstas no citado plan. Pódense destacar as seguintes:
• A Consellería de Sanidade, que asinou dous
convenios de colaboración, un coa Asociación
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí para
a prestación de asistencia sanitaria a menores
participantes no programa «Vacacións en paz
2015», cun gasto cuantificado de 186.348 €, e
outro coa Fundación Tierra de Hombres para
o desenvolvemento do proxecto «Viaje hacia
la vida», cun gasto cuantificado de 64.453 €, o
que supón un importe total de 250.801 €.
• A Consellería do Mar, que realizou, a través
do CETMAR, colaboracións técnicas e cursos
de formación para o reforzo de capacidades
en pesca e acuicultura en Mozambique, cuxo
custe se cuantifica nun total de 116.140 €.

Ademais, hai que destacar que a través do concurso
a diferentes convocatorias da UE acadouse financiamento comunitario para tres proxectos dos que o
CETMAR é organismo executor: o citado anteriormente de Nicaragua, cunha subvención para tres
anos de 411.000 € (dos que 85.982 € corresponden ao
ano 2015), outro para Santo Tomé e Príncipe, cunha
subvención para tres anos de 347.145 € (dos que
207.631 € corresponden ao ano 2015), e máis recentemente un terceiro para Senegal, Costa de Marfil,
Ghana, Nixeria e Camerún, cunha subvención para
tres anos de 1.892.900 € (dos que 705.000 € corresponden ao ano 2015).
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No ano 2015, dando cumprimento aos obxectivos e
indicadores que o III Plan director da Cooperación
Galega establece neste ámbito, dende a Dirección
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE traballouse
co fin de realizar unha acción humanitaria integral
e de calidade, mellorando a calidade e o carácter
integral da mesma a través dunha acción máis estratéxica en colaboración cos axentes de cooperación e,
ao mesmo tempo, dando continuidade ao traballo
con organizacións multilaterais e/ou especializadas
en Acción humanitaria, contribuíndo ao cumprimento da L.A. 3.2.

A axuda da Xunta de Galicia no ámbito da acción
humanitaria que foi xestionada a través da DXRREE
e coa UE no 2015 ascendeu a 590.060,45 € o que representa o 16 % do orzamento operativo da Subdirección
Xeral de Cooperación Exterior.
Os instrumentos utilizados para o financiamento
de actuacións humanitarias e de emerxencia foron
o seguintes:
• Convocatoria aberta e permanente para
proxectos de acción humanitaria.
• Convenios de colaboración con entidades
especializadas en acción humanitaria.
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5.1 Convocatoria aberta e permanente para proxectos de acción humanitaria
A través da Orde do 23 de marzo de 2015, publicada
no DOG do 7 de abril, pola que se aprobaban as bases
para a concesión de subvencións para a execución de
proxectos de acción humanitaria no exterior, foron
aprobados os seguintes 5 proxectos que consumiron
a dotación orzamentaria inicial de 300.000,00 €:
01. Atención nutricional a refugiados del conflicto en
república Centroafricana en las regiones del Este y
Adamawa de Camerún

Axente: Fundación Unicef Comité Galicia
Código CRS: Axuda alimentaria de emerxencia
Socio local: UNICEF Camerún
Zona de actuación: Rexión do Este e da Adamawa
(fronterizas con República Centro Africana)
País: Camerún
Rexión: África Subsahariana
Descrición: O presente proxecto responde a unha
crise nutricional que é recorrente. En Camerún nin
a afluencia de refuxiados nin a situación nutricional son elementos de aparición súbita, senón que
levan anos ocorrendo e empeorando ata chegar aos
límites actuais co detonante especial do conflito
na República Centro Africana. O desprazamento
de persoas como consecuencia do conflito na RCA
agravou a inseguridade alimentaria xeneralizada e
a crise alimentaria que afecta ao país. O proxecto
busca apoiar e fortalecer as capacidades rexionais
para tratar a desnutrición aguda e outras enfermidades asociadas para reducir a mortalidade entre a
poboación infantil vinculada á desnutrición aguda,
garantindo a dispoñibilidade e correcta distribución
dos insumos nutricionais e medicamentos esenciais
para o tratamento da desnutrición grazas ao reforzo
das capacidades do sistema de saúde e da cadea de
subministración nas rexións do Este e de Adamawa
de Camerún.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Apoiar e fortalecer as capacidades rexionais para tratar a desnutrición aguda
e outras enfermidades asociadas para reducir a
mortalidade entre a poboación infantil vinculada á desnutrición aguda.
Obxectivo específico: Garantir a dispoñibilidade
e correcta distribución dos insumos nutricionais
e medicamentos esenciais para o tratamento da
desnutrición grazas ao reforzo das capacidades
do sistema de saúde e da cadea de suministro
nas rexións do Este e de Adamawa (Camerún).
Poboación beneficiaria:
Directa: 4.000 nenos e nenas con desnutrición
aguda severa de 0 a 59 meses (refuxiados e
locais).
Subvención da Xunta de Galicia: 50.000 €
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02. Programa de atención de emerxencia e rehabilitación psicosocial para as vítimas da guerra en Maban,
Sudán do Sur

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Código CRS: Axuda Emerxencia-Coordinación dos
servizos de protección da axuda
Socio local: Servizo Xesuíta ao Refuxiado (JRS)
Zona de actuación: Condado de Maban, estado de
Alto Nilo (Upper Nile)
País: Sudán do Sur
Rexión: Maban
Descrición: A rexión de Maban estivo golpeada polos
combates durante a guerra de independencia e segue
sufrindo as consecuencias do conflito. Os combates
produciron un gran número de vítimas civís e o desprazamento de miles de persoas alén da fronteira.
O estado Upper Nile está a ser afectado polo conflito
interno que estalou en decembro deixando máis de
900.000 persoas desprazadas forzosamente e case
250.000 refuxiadas en países veciños.
As condicións de vida nos campos son precarias por
escaseza de infraestruturas e servizos; por inundacións; falta de alimentos, auga potable, medicamentos,
condicións hixiénicas salubres; e a elas súmanse problemáticas psicosociais provocadas polo trauma da
guerra, o desprazamento, e a separación e a perda
violenta de familiares. Non existen servizos/organizacións que axuden á poboación para recuperarse dos
traumas sufridos, por isto, a integridade psicofísica
da poboación está en risco.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír ao benestar comunitario e á convivencia pacífica da poboación
refuxiada e da comunidade local en Maban.
Obxectivo específico: Polo menos 500 refuxiados/as hospedados nos campos de Maban e

membros da comunidade local de Bunj Town
melloran as súas condicións psico-sociales.
Poboación beneficiaria:
Directa: 500 persoas.
Subvención da Xunta de Galicia: 70.000 €
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03. Reforzo das capacidades de prevención e atención
do ébola no Distrito sanitario de Kita, Malí

Axente: Farmacéuticos Mundi

04. Contribución ao acceso a unha educación de
calidade para nenos e nenas desprazados e das comunidades de acollida afectados pola emerxencia no
Condado de Akobo Este, Sur Sudán

Código CRS: Control enfermidades infecciosas

Axente: Plan Internacional España

Socio local: Association Malienne pour la Promotion
du Sahel-AMAPROS

Código CRS: Axuda e servizos materiais de emerxencia

País: República de Malí
Zona de actuación: Distrito Sanitario de Kita, Rexión
de Kayes

Socio local: Plan International South Sudan
Zona de actuación: Condado de Akobo Este
País: Sudán do Sur

Rexión: África Subsahariana

Rexión: África Subsahariana

Descrición: No marco da emerxencia causada
pola propagación do virus do ébola no ano 2014,
Farmamundi veu traballando nunha estratexia destinada a aumentar a resolución do sistema de saúde
e reforzando os centros comunitarios de saúde para
a prevención e atención do virus do ébola. Ata a data
o traballo da entidade en Mali diríxese a mellorar
a situación sanitaria do país. Este proxecto quere
contribuír a mellorar a capacidade de resposta dos
sistema de saúde maliense ante ameazas e emerxencias sanitarias e concretamente a atención e
prevención do virus do ébola no Distrito Sanitario
de Kita, na rexión de Kayes.

Descrición: Sudán de Sur é o país de máis recente creación e un dos países máis pobres e menos desenvolto
do mundo. Está afectado por continuas crises o que
xerou enormes necesidades humanitarias. A maior
parte da poboación ten grandes dificultades para
cubrir as súas necesidades básicas. A inseguridade
alimentaria é unha das grandes preocupacións do país,
afectando á metade da poboación, a malnutrición é
crónica na maioría das rexións. A situación de violencia e desprazamento que sufre o país agravou a difícil
situación educativa xa existente con baixos niveis de
matriculación, limitada participación de nenas nas
escolas e infraestruturas deficientes. A crise creou un
desafío para o estado: facer fronte ás novas necesidades educativas e impedir que esta xeración de nenas/os
perda o ano escolar e oportunidades no futuro.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a mellorar a capacidade de resposta do sistema de saúde maliense
ante ameazas e emerxencias sanitarias.
Obxectivo específico: Contribuír a mellorar as
capacidades de atención e prevención do virus
do ébola no Distrito Sanitario de Kita, na rexión
de Kayes, Malí.
Poboación beneficiaria:
Directa: 19.254 persoas.
Subvención da Xunta de Galicia: 49.964,10 €

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribución ao acceso a unha
educación de calidade para nenos e nenas desprazados e das comunidades de acollida afectados
pola emerxencia no Condado de Akobo Este.
Obxectivo específico: Dar acceso a 500 alumnos/as de primaria de 7 a 18 años en escolas de
Akobo Este.
Poboación beneficiaria:
Directa: 2.148 persoas.
Subvención da Xunta de Galicia: 70.000,00 €
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05. Redución da vulnerabilidade alimentaria e mellora
do estado nutricional da poboación ancián usuaria
dos servizos do proxecto social humanitario do antigo
Convento de Belén, A Habana, Cuba

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz
Código CRS: Axuda alimentaria de emerxencia
Socio local: Oficina do Historiador da cidade de A
Habana
Zona de actuación: A Habana
País: Cuba
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: A Habana Vella conta cun número considerable de adultos maiores, rexistrándose na área
municipal un total de 17.570 (10.521 mulleres e 7.049
homes), o que constitúe o 18,02 % da súa poboación.
Sumado a isto, nos próximos dez años chegarán aos
60 anos, 15.470 persoas .Este aumento progresivo da
poboación de persoas maiores deu lugar á concepción
e aplicación de programas de atención e promoción
de actividades de todo tipo, dedicadas á satisfacción
das súas aspiracións, esixencias e necesidades, tanto
económicas como culturais, lúdicas e outras de carácter social. Dada esta problemática crecente, la Oficina
del Historiador desenvolveu no contexto do Centro
Histórico, un amplo programa de rehabilitación física
e social co que se intenta, entre outros obxectivos,
minimizar os impactos negativos provocados pola
idade avanzada dos adultos maiores e proporcionarlles condicións de vida axeitadas.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellora dos servizos de
atención á poboación anciá en situación de vulnerabilidade de La Habana Vieja, A Habana,
Cuba.
Obxectivo específico: Redución da vulnerabilidade alimentaria e mellora do estado
nutricional da poboación anciá usuaria dos servizos do proxecto social humanitario do antigo
Convento de Belén, La Habana, Cuba.

Poboación beneficiaria:
Directa: 1.057 persoas.
Subvención da Xunta de Galicia: 58.262,83 €
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5.2 Convenios de colaboración para actuacións humanitarias e de emerxencia
Ao longo do 2015 asináronse os seguintes 6 convenios
no ámbito da acción humanitaria e de emerxencia:
01. Convenio de colaboración con Farmacéuticos
Mundi para actuacións de Acción humanitaria e de
Emerxencia

Para garantir a adecuada dotación dun fondo de
emerxencias asinouse, por sexto ano consecutivo,
un convenio con Farmacéuticos Mundi, que permitiu dar resposta de forma rápida algunhas das
crises humanitarias acaecidas no 2015. O convenio
contou cunha dotación inicial de 50.000,00 € que
foi ampliada mediante addenda en 24.280,00 €, o
que fai un total de 74.280,00 € que permitiron a
posta en marcha operativos en Siria, Kenya, Malí,
República Democrática do Congo, Nepal , Serbia e
Campamentos de Refuxiados Saharauís.
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.
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.
Subvención da Xunta de Galicia: 74.280 €
A través deste convenio de colaboración realizáronse
sete actuacións de emerxencia:

Intervención de emerxencia para combater a malnutrición aguda materno infantil entre a poboación
desprazada no Campo de Kakuma, Kenya

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Foundation for Health and Social
Economic Development África, HESED-África
Zona de actuación: Campo de Kakuma
País: Kenya
Rexión: África Subsahariana
Descrición: Os duradeiros conflitos de Somalia e
Sudán do Sur teñen ocasionado un constante desprazamento de persoas cara os países veciños. Kenya é
un dos países do mundo que máis persoas refuxiadas
acolle posto que no seu territorio funcionan varios
campos xestionados por ACNUR. A situación nos
campos de refuxiados está lonxe de ser a adecuada,
e cada vez hai máis persoas que prefiren abandonalos e instalarse en asentamentos urbanos ilegais nas
principais cidades do país. O número de persoas
refuxiadas urbanas en Nairobi tense incrementado de
27.000 no 2001 a uns 90.000 actualmente. No chamamento internacional (Global Appeal, nas súas siglas
en inglés) de ACNUR para este 2015 ínstase á prestación de apoio e asistencia para promover o acceso a
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terreos adecuados e a promoción dos servizos básicos
de saúde e educación a estas persoas.
Con esta intervención proverase de clínicas médicas móbiles para a asistencia en saúde e servizos
de hixiene, con especial énfase na inmunización e
vacinación dos nenos e nenas menores de 5 anos,
mulleres embarazadas e lactantes, esperando chegar
a unhas 2.000 persoas en dous meses.

Intervencións de emerxencia para a atención das necesidades básicas da poboación atrapada no Campo
de Al Yarmouk e desprazada a Yalda, Beit Sahem e
Babbilia (Damasco, Siria) consecuencia da ofensiva do
Estado Islámico

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Zona de actuación: Campo de Al Yarmouk e Distritos
de Yalda, Beit Sahem e Babbilia en Damasco
País: Siria
Rexión: Oriente Medio
Descrición: Segundo ACNUR, o conflito sirio, que
dura máis de 4 anos, é «a peor crise humanitaria
do noso tempo» sendo tamén a crise que maior
número de persoas desprazadas ten xerado segundo
datos da Oficina para a Coordinación de Asuntos
Humanitarios das Nación Unidas (OCHA).
Antes do conflito, o campo de refuxiados de Al
Yarmouk (instalado no ano 1957 e situado a 8 km
ao sur de centro de Damasco) era o fogar de preto
de 160.000 persoas, a maioría refuxiadas palestinas.
En poucos anos, tras a eclosión do conflito interno,
tornouse nun dos maiores campos de Oriente Medio
e nun dos distritos máis populosos e importantes da
capital Siria, converténdose nun punto de recepción
da poboación desprazada internamente e chegando
a acomodar máis de 1 millón de persoas durante o
verán de 2012.

A situación complicouse cando unha parte do campo
foi tomada polos rebeldes e as tropas do goberno
responderon sitiando a zona, impedindo a entrada
e saída de persoas e produtos para a atención das
necesidades básicas (alimentos, materiais médicos,
combustible, etc ...). Este feito provocou que a maioría das persoas fuxisen en busca doutros lugares
mais seguros, quedando atrapados no campo unhas
18.000 persoas que teñen sido vítimas de bombardeos
e violentos enfrontamentos entre o Exército e grupos
rebeldes. Dende xullo de 2013, polo menos 194 civís
morreron por falta de comida, medicinas, atención
médica adecuada e disparos dos francotiradores.
O bloqueo do campamento continúa na actualidade
e para empeorar a situación, producíronse ofensivas
do autodenominado Estado Islámico (EI). Segundo
informes da OCHA, a Media Luna Roja, CICR e
UNRWA, algunhas familias fuxiron dende o campo
a zonas adxacentes e actualmente acomódanse nos
distritos veciños de Yalda, Beit Sahem e Babbila. Das
4.000 persoas que teñen fuxido, 2.500 foron aloxadas
en Yalda, 1.000 en Babila e 500 en Beit Sahm, onde a
pesar de ter unhas condicións máis estables en canto
a seguridade, non se da cobertura as súas necesidades básicas.
Con esta intervención proverase dun lote de alimentos e artigos de primeira necesidade para 2.000
persoas nos meses de abril e maio.

Atender as necesidades básicas da poboación burundesa refuxiada en Bukavu, Kivu Sur da República
Democrática do Congo (RDC)

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Centro Heri Kwetu
Zona de actuación: Bukavu, Kivu Sur
País: República Democrática do Congo (RDC)
Rexión: África Subsahariana
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Descrición: O anuncio o 26 de abril de 2015 da candidatura do presidente Pierre Nkurunziza ás próximas
eleccións presidenciais en Burundi, desencadeou
unha resposta violenta dunha gran parte da poboación, que consideran inconstitucional un terceiro
mandato do xefe de Estado, e unha crise política de
gran envergadura. Esta crise agravouse o mércores
13/05/2015 co intento de golpe de estado por parte
do xeneral Godefroid Niyombare, aumentando consecuentemente a violencia ela inseguridade en todo
o país.

Agárdase que a intervención beneficie a 2.112 persoas
(1.267 mulleres e nenas e 845 homes e nenos) durante
os meses de xuño a agosto.

Este contexto de crise política e inseguridade fai
temer un reponte a gran escala da violencia no país,
marcado por unha recente de masacres interétnicas e
unha guerra civil longa e recente (1993-2006), co que
é de esperar que aumente o número de burundeses
que fuxan do país.

Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Polo momento segundo datos de UNHCR / ACNUR
do venres 15/05/2015 mais de 105.000 persoas terían
abandonado Burundi cara os países veciños, concretamente na zona de intervención son 9.392 as persoas
demandantes de asilo, na súa maioría mulleres e
nenos/as, o que empeora ademais a situación xa precaria da poboación congolesa de acollida.

País: Nepal

Ante O panorama descrito, ACNUR / UNHCR,
OCHA; OMS, PMA e outras entidades clave na zona
solicitan que os axentes humanitarios que actúan na
rexión se preparen para unha crise de refuxiados a
gran escala. Aliñada con estes principios de trabalo,
Farmamundi, en colaboración co Centro Heri Kwetu,
propón accións baseadas en tres das liñas específicas
do chamamento de ACNUR/UNHCR na RDC:
Facilitar o acceso a medicamentos e servizos de saúde
primaria, a través da provisión de medicamentos de
atención primaria.
Mellorar as condicións de vida durante o desprazamento temporal, a través da posta a disposición de
materiais de primeira necesidade.
Apoiar o acceso á educación primaria de menores en
situación de desprazamento, mediante a dotación de
material escolar.

Intervención socio sanitaria de emerxencia para a
atención da poboación afectada polo terremoto nos
distritos de Sindhupalchok e Shinduli, Rexión Central
(Madhyamanchal), Nepal

Axente: Farmacéuticos Mundi

Socio local: Nepal Leprosy Trust (NLT)
Zona de actuación: Distritos de Sindhupalchok e
Shinduli, Rexión Central (Madhyamanchal)

Rexión: Asia
Descrición: O 25 de abril do ano 2015 un gran terremoto de 7,8 grados na Escala Richter sacudiu Nepal
causando 8.832 mortos e 22.309 feridos. Despois do
mesmo, producíronse fortes réplicas nos meses de
maio e xuño, incrementando as necesidades de axuda
humanitaria da poboación.
Nepal é un país de fortes debilidades estruturais
que se teñen agravado despois da catástrofe. Mais
da metade dos seus 28 millóns de habitantes non
teñen aceso a saneamento e vive por debaixo da liña
de pobreza, o que debilita a capacidade das persoas
para facer fronte a o desastre e prepararse para a
reconstrución.
Tralo traballo inicial de rescate e axuda aos damnificados, a intervención realizouse na fase de
reconstrución. Na mesma, era importante chegar
a onde estivsen os afectados, ao estar na época do
monzón, sendo necesario destinar fondos para a
recuperación e o futuro desenvolvemento do país. O
coordinador da ONU sinalaba tamén que as «necesidades claves» ás que dar resposta eran os refuxios,

73

Axuda humanitaria e de emerxencia

o subministro de alimentos e de axuda médica, así
como a hixiene e ol saneamento.
Nesta liña, con esta intervención atenderanse as
necesidades da poboación nepalí afectada polo terremoto, beneficiando a 2.000 persoas (300 familias) dos
Distritos de Sindhuli e Sindhupalchok durante os
meses de agosto e setembro.

Intervención de emerxencia para a atención ás necesidades básicas das persoas refuxiadas en tránsito na
fronteira entre Serbia e Hungría

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Initiative for Development and
Cooperation-IDC
Zona de actuación: Fronteira entre Serbia e Hungría
País: Serbia
Rexión: Europa
Descrición: Europa está padecendo a peor crise de
refuxiados dende a II Guerra Mundial. Segundo
datos de ACNUR, nos primeiros 6 meses deste ano,
ata 137.000 persoas cruzaron o Mediterráneo fuxindo
das guerras, conflitos, persecucións e outras crises.
Sen embargo, parece que esta cifra quédase corta
xa que segundo as recentes declaracións de Joel
Millman, portavoz da Organización Internacional
das Migracións (OIM), as persoas refuxiadas chegarían a 323.000 persoas (209.457 ás illas gregas, 111.197
a Italia, 2.166 a España e 94 a Malta), un 83 % máis
en relación ao mesmo período do 2014.
Das persoas que chegan ao continente europeo, máis
do 40 % proceden de Siria, seguida de Afganistán,
Irak e Eritrea. A principal ruta migratoria pasa por
Macedonia, Serbia e Hungría, sendo a fronteira
serbo-húngara o principal punto de entrada dos refuxiados na súa ruta cara Europa Occidental.

Serbia está sendo un país de tránsito, polo que
a maior parte das persoas que cruzan a fronteira
con Macedonia atravesan o país e alcanzan a fronteira norte con Hungría (Zona Schengen e porta de
entrada ao resto de países da UE). O recrudecemento
das medidas coercitivas adoptadas polo goberno húngaro na fronteira con Serbia supón a proliferación de
asentamentos temporais (2-3 días).
A Kanjiža, unha das zonas de intervención propostas,
chegan diariamente entre 1.000 e 1.500 refuxiados/
as. Na cidade non se teñen activado accións de asistencia específica que cubran as necesidades básicas
das e dos refuxiados ante a falla de recursos a nivel
local, rexistrándose importantes carencias a nivel de
auga e saneamento, materiais de hixiene, alimentos,
refuxio e abrigo.
A situación en Subotica, a outra zona de intervención
proposta, está condicionada pola maior proximidade
ca fronteira húngara, posicionándose como lugar preferente de descanso e asentamento temporal antes de
continuar o camiño. A maioría das persoas aséntanse
a 2 km da cidade no emprazamento dunha antiga
fábrica de ladrillo que conta con dous pozos de auga
onde poden abastecerse. Reciben ao día entre 500 e
1.000 persoas.
A resposta en estas dúas cidades está a ser escasa
xa que o Goberno serbio e as organizacións internacionais están a centrar a súa atención no Sur, na
fronteira con Macedonia.
A intervención encamíñase á asistencia socio-sanitaria de emerxencia ante o importante incremento
do número de persoas refuxiadas na fronteira entre
Serbia e Hungría. Coa mesma proverase de alimentación e artigos de primeira necesidade (hixiénicos
e de abrigo fundamentalmente) a 500 persoas, priorizando an mulleres, nenos/as e bebés, durante os
meses de setembro e outubro.
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Atención ás necesidades da poboación saharauí afectada polas inundacións

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Media Luna Roja Saharauí
Zona de actuación: Campamentos de Refuxiados
Saharauís, Tindouf
País: Territorios Saharauis
Rexión: África
Descrición: Dende o pasado 17 de outubro os
Campamentos de Refuxiados Saharauís teñen padecido choivas torrenciais que están a ocasionar fortes
inundacións que teñen afectado a mais de 90.000
persoas, das que 25.000 perderon os seus fogares e
reservas de alimento, segundo denunciou este sábado
a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados
(ACNUR).
As fortes precipitacións teñen provocado danos materiais en tendas e casas particulares, ademais de en
edificios, servizos sociais e institucións educativas.
Segundo declaracións en rolda de prensa de Amin
Awad, director de Medio Oriente e Norte de África
de ACNUR, «Todo ha quedado destruido, no sólo
las casas, sino los lugares de trabajo, las tiendas, las
guarderías, las escuelas, los hospitales, las personas
están en medio de la nada en uno de los lugares más
inhóspitos del mundo».
Polo de agora non se teñen lamentado vítimas, sen
embargo a situación socio sanitaria pode agravarse xa
que a previsión anuncia choiva para os próximos días,
e as reservas de alimentos e medicamentos víronse
seriamente afectada.
ACNUR, as autoridades locais e a Media Luna Roja
Saharaui teñen realizado un chamamento solicitando
axuda internacional de emerxencia á comunidade
internacional para asistir as persoas afectadas, e lembrando que a situación é desesperada porque, nos

últimos tres anos solo se ten acadado o 20 por cento
do solicitado por ACNUR para asistir os campos de
Tinduf.
A intervención de Farmamundi en colaboración
coa Media Luna Roja Saharauí e coordinación co
Ministerio de Cooperación Saharauí, procederá á
adquisición e entrega de Kits Hixiénicos; paquetes
Nutricionais e kits NFI para un mínimo de 1.000 persoas, das Wilayas máis afectadas polas inindacións
(Auserd y Dajla), priorizando a familias con mulleres
lactantes e/o embarazadas e nenas e nenos menores
de 5 anos durante os dous meses de execución.
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02. Convenio de colaboración con ACNUR, Axencia de
Nacións Unidas para os Refuxiados para a execución
do proxecto «Acceso á auga potable para os/as refuxiados/as sudaneses no leste do Chad

Axentes: España con ACNUR
Código CRS: Axuda e servizos materiais de
emerxencia
Socio local: ACNUR
Zona de actuación: Campo de Iridimi
País: Chad
Rexión: África Subsahariana
Descrición: O obxecto deste convenio é conseguir
que os/as refuxiados/as sudaneses/as no campo de
Iridimi, xestionado por ACNUR no este do Chad, e
a poboación local teña acceso regular aos servizos
axeitados de auga cun suministro de calidade de conformidade cos estándares internacionais, evitándose
deste modo a transmisión de enfermidades.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellora das condicións de vida
da poboación refuxiada sudanesa nos campos
do este do Chad.
Obxectivo específico: Acceso á auga potable
segura e de calidade para 22.809 refuxiados/
as sudaneses/as no campo de Iridimi, segundo
estándares internacionais.
Poboación beneficiaria:
Directa: 22.809 refugiados/as residentes en el
campo de Iridimi.
Subvención da Xunta de Galicia: 20.000 €

03. Convenio de colaboración coa UNRWA (Axencia
das Nacións Unidas para os refuxiados en Palestina)
para o proxecto «Contribuíndo á supervivencia da
poboación refuxiada Palestina a través da provisión
de alimentos

Código CRS: Axuda alimentaria e de emerxencia
Socio local: UNRWA
Zona de actuación: Territorio Palestino Ocupado
(tPo)
País: Franxa de Gaza
Rexión: Oriente Medio
Descrición: Este proxecto enmárcase dentro do
Programa de Emerxencia de UNRWA na Franxa
de Gaza, concretamente nun dos seus compoñentes
fundamentais, o Programa de Axuda Alimentaria
de Emerxencia, que ten por obxecto a provisión de
axuda alimentaria de emerxencia a 800.000 persoas,
distribuída en catro rondas anuais.
A proposta que presentamos enmárcase así mesmo
dentro da emerxencia a gran escala, debido á aguda
crise humanitaria que sufre actualmente a poboación
de Gaza como consecuencia, entre outros, das hostilidades do verán de 2014-e de maneira máis severa
a poboación refuxiada–como resultado do estado
continuo de violencia no que vive a poboación desde
fai décadas.
A contribución da Xunta de Galicia destinarase
a completar unha das catro rondas de axuda alimentaria, reducindo o impacto do bloqueo sobre as
familias refuxiadas máis vulnerábeis da Franxa de
Gaza, mediante a mellora da seguridade alimentaria da poboación máis vulnerábel, dando acceso a
alimentos de primeira necesidade con valores calóricos elevados.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Reducir o impacto do conflito
e a crise humanitaria na vida da poboación en
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situación de maior vulnerabilidade da Franxa
de Gaza.
Obxectivo específico: Incrementar o aporte
calórico da poboación en situación de maior
vulnerabilidade da Franxa de Gaza a través da
provisión de cestas alimentarias de alto valor
calórico.

persoal médico e sanitario, así como construír
unha garita para o garda.
• Mellorar a prestación de asistencia sanitaria
no Hospital de Bojador a través da dotación de
equipos e materiais sanitarios e a formación e
asesoramento do persoal sanitario local.

Poboación beneficiaria:
Directa: 1.439 persoas.

• Sensibilizar á poboación sobre hixiene e hábitos de vida saudables.

Subvención da Xunta de Galicia: 20.000 €

• Reducir a taxa de desnutrición e niños/as de
0 a 7 anos e embarazadas a través da leite
infantil.

04. Convenio coa Asociación Solidariedade Galega co
Pobo Saharauí, SOGAPS, para a «Prestación de axuda
sanitaria, dotación de material sanitario para o hospital de Bojador e dotación da casa para os médicos na
Wilaya de Bojador

Código CRS: Atención sanitaria básica, Infraestrutura
sanitaria básica

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida da poboación refuxiada saharauí
da wilaya de Bojador, con especial atención aos
nenos/as de 0 a 7 anos, mulleres embarazadas e
persoas maiores.
Obxectivo específico: Mellorar as condición de
saúde e alimentación da poboación da Wilaya
de Bojador con especial énfases na nutrición de
nenos/as e mulleres embarazadas.

Socio local: Ministerio de Saúde Pública Saharauí e
Media Lúa Roja Saharaui

Poboación beneficiaria:
Directa: 7.062 persoas.

Zona de actuación: Wilaya de Bojador, Tindouf.

Subvención da Xunta de Galicia: 100.000 €

Axente: Asociación de Solidariedade Galega co Pobo
Saharaui

País: Campamentos Saharauis, Alxeria (suroeste)
Rexión: Norte de África
Descrición: A comisión sanitaria da asociación pretende con esta intervención chegar a máis dunha
wilaya e tratar de diminuír a mortalidade infantil.
Para facelo, desenvolveran un proxecto encamiñado
a mellorar a saúde e a calidade de vida da poboación
refuxiada na rexión de Tindouf, prestando especial atención aos nenos/as de 0 a 7 anos, ás mulleres
embarazadas e ás persoas maiores. Para facelo traballarán nas seguintes liñas:
• Dotar de mobles, electrodomésticos e demais
bens á casa construída no ano 2014 para o

78

79

Axuda humanitaria e de emerxencia

05. Convenio de colaboración con UNICEF, Comité
Galicia para «Atender as necesidades básicas en auga
e saneamento da poboación afectada polo terremoto
en Nepal

Axentes: UNICEF Comité Galicia
Código CRS: Axuda e servizos materiais de
emerxencia
Socio local: UNICEF Nepal
Zona de actuación: Nepal
País: Nepal
Rexión: Asia
Descrición: O Fondo de Nacións Unidas para a
Infancia (UNICEF) é a principal organización internacional que traballa para promover os dereitos
da infancia e conseguir cambios reais nas vidas de
millóns de nenos/as, en calquera situación de emerxencia e crise humanitaria. UNICEF Comité Galicia
é un dos comités que a nivel autonómico contribúen
co traballo que se realiza en favor da infancia e na
resposta ante emerxencias. O obxecto deste acordo é
atender as necesidades básicas en auga e saneamento
da poboación afectada polo sismo de magnitude 7,9
na escala Ritcher que o pasado 25 de abril golpeou o
leste da capital de Nepal, no Val de Katmandú. No
sistema de coordinación internacional da resposta,
sistema clúster, establecido para a crise humanitaria
xurdida tras o terremoto de Nepal, UNICEF lidera o
clúster sectorial de Auga, saneamento e hixiene no
cal se enmarca esta proposta.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Atender as necesidades básicas
en auga e saneamento da poboación afectada
polo terremoto en Nepal.
Obxectivos específicos:
OE1: Dar acceso aos nenos/as e as súas familias á auga potable, en cantidade axeitada para
beber, cociñar e manter a hixiene persoal, así
como acceso a latrinas e lavabos culturalmente
axeitados.

OE2: Previr a transmisión de enfermidades, en
especial a diarrea, mediante a sensibilización e
formación sobre cuestións de hixiene.
Subvención da Xunta de Galicia: 25.780,45 €

06. Convenio de colaboración entre a Axencia
Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento e as comunidades autónomas
de Galicia, A Rioxa, Castela-A Mancha, Illas Baleares,
Madrid e Estremadura para a programación conxunta
en materia de Acción humanitaria

Axente: AECID, Axencia Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento e as comunidades autónomas de A Rioxa, Castela-A Mancha,
Illas Baleares, Madrid e Estremadura.
Descrición: O presente convenio ten por obxecto
regular a colaboración das partes asinantes en materia de acción humanitaria e, de maneira específica,
o establecemento das finalidades específicas da dita
colaboración, así como os compromisos financeiros asumidos polas mesmas, para a consecución dos
obxectivos do Convenio Marco de colaboración para
a articulación, coordinación e complementariedade
da cooperación descentralizada coa SGCID.
Para unha maior calidade e impacto das actuacións
no ámbito da acción humanitaria e de emerxencia é
precisa a máxima coordinación entre os axentes que
a financian e levan a cabo. Neste sentido a través
do presente convenio póñense as bases para unha
articulación e planificación conxunta da acción
humanitaria estatal e autonómica.
Para a coordinación das actuacións previstas neste
convenio, existirá unha Comisión de Coordinación,
integrada por dous representantes da AECID e dous
representantes de cada Comunidade Autonómica.
Ao ter a mesma carácter paritario, o voto dos dous
representantes da AECID equivalerá ao cincuenta
por cento do total, mentres que, pola súa parte, todos
os votos dos representantes das comunidades autónomas equivalerán ao cincuenta por cento restante.
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Liñas principais de intervención:
• Os aportes das partes destinaranse a financiar a actuación de organismos multilaterais
especializados en acción humanitaria para
intervencións en crises, de acordo cos criterios
de necesidade, pertinencia das accións propostas, capacidade de intervención (acceso) das
axencias operadoras beneficiarias e nivel de
cobertura financieira dos programas previstos
para atender a estas crises (sub-financiación).
As intervencións elixíbeis virán establecidas
polos chamamentos humanitarios internacionais emitidos polas Nacións Unidas e o
Movemento Internacional da Cruz Vermella,
especialmente centrados nos sectores seguintes: Protección, Atención Sanitaria, Auga e
Saneamento e Seguridade Alimentaria.
• Así mesmo, ditos aportes poderán destinarse
igualmente a financiar a actuación de organismos multilaterais especializados para
intervencións de emerxencia de acordo cos criterios de necesidade, pertinencia das accións
propostas, capacidade de intervención (acceso)
das axencias operadoras beneficiarias que
virán establecidas polos chamamentos antes
citados e nos sectores previamente enunciados.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Regular a colaboración da
AECID e as comunidades autónomas de Galicia,
A Rioxa, Castela-A Mancha, Illas Baleares,
Madrid e Estremadura en materia de acción
humanitaria
Intervencións: A dotación do convenio para o 2015
repártase entre as dúas intervencións seguintes:
• Apoio ao programa PRRO (Protracted
Relief and Recovery Operations) do
Programa Mundial de Alimentos (PMA) no
Campamentos Refuxiados Saharauís.
• Contribución ao chamamento do Comité
Internacional da Cruz Roja (CICR) para
Colombia en 2015, para actividades de protección, asistencia, prevención enfocadas á
poboación desprazada a consecuencia do conflito interno del país.
Subvención da Xunta de Galicia: 150.000,00 €;
50.000,00 € (2015), 50.000,00 € (2016) e 50.000,00 €
(2017)
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6.1 Convocatoria 2015 de proxectos de educación para o desenvolvemento
A Orde pola que se regulou a convocatoria pública de
axudas para proxectos de educación para o desenvolvemento correspondente ao ano 2015 foi publicada no
DOG do 6 de marzo dese ano.
Presentáronse un total de 23 proxectos dos que,
mediante unha resolución que foi publicada o día 31
de xullo, e foron aprobados 10 proxectos cun financiamento de 321.651 € (128.660,40 € para o ano 2015
e 192.990,60 € para o ano 2016).
Os proxectos aprobados son o seguintes:
01. Investigando a dimensión global da educación
para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de
Galicia. Fase I

Instrumento de financiamento: Convocatoria Proxectos
de EpD 2015
Axente: Solidariedade Internacional Galicia agrupada
coa Universidade da Coruña
Código/s CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Con este proxecto Solidariedade
Internacional de Galicia, en asociación coa Universidade
da Coruña, pretende incidir na dimensión de investigación da ED. Para facelo, realizará unha investigación
cualitativa baseada na metodoloxía da investigación-acción colaborativa. Este proxecto realizarase en dúas
fases, sendo o tempo de execución do proxecto de 15
meses. No ano 2015, realizarase a primeira fase do
proxecto, que responde ao análise sobre como introducir a dimensión global da ED de xeito transversal nun

centro educativo galego. A realización desta primeira
fase permitirá deseñar un plan de acción que servirá
de guía para unha segunda fase de acción na que se
implementará. O obxectivo principal da investigación
será o de analizar o xeito de introducir transversalmente o paradigma da dimensión global da ED nun
centro educativo de Galicia. Tamén se busca explorar as
posibilidades de aumentar a involucración do profesorado dos centros fidelizados por SI Galicia e por outras
ONGD no ensino da dimensión global en Galicia dun
xeito significativo para os seus centros, atendendo aos
seus intereses e necesidades.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Traballada transversalmente a
educación para o desenvolvemento nos centros
educativos galegos.
Obxectivo específico: Analizado o xeito de
introducir transversalmente o paradigma da
dimensión global da ED nun centro da ESO
galego mediante unha investigación-acción
colaborativa.
Subvención Xunta de Galicia: 39.286,00 €; 15.714,40 €
(2015) e 23.571,60 € (2016)
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02. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global,
empoderamento e participación para o cambio social
dos grupos solidarios no curso 2015-2016

global activa para o cambio social dos mozos
e mozas e do profesorado da Rede Solidaria da
Mocidade durante o curso 2015/2016.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015

Subvención Xunta de Galicia: 30.000,00 €; 12.000,00 €
(2015) e 18.000,00 € (2016)

Axentes: Fundación Entreculturas-Fe y Alegría
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Con este proxecto, Entreculturas da
continuidade ás accións do programa de educación
para a solidariedade e a cidadanía global e de participación xuvenil Rede Solidaria da Mocidade (RSM)
(Red Solidaria de Jóvenes). Este programa ofrece ás
comunidades educativas unha estrutura estable de
participación, que facilita procesos de capacitación
e empoderamento que incrementan as habilidades
participativas, de compromiso social e cidadanía
activa dos mozos e mozas galegos nos seus centros
de ensino. Ademais, favorece a súa formación nas
temáticas de cidadanía global, así como a reflexión
e concienciación sobre os problemas sociais locais
e globais. No curso 2015/2016, a RSM centrarase
tematicamente na análise da gobernanza global e a
participación social, no marco da campaña educativa de EC «Un mundo nas túas mans. Un mundo
de decisións, alternativas e encontros para cambiar
o mundo», que ten por obxectivo a promoción da
participación xuvenil cara ao cambio social.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover en Galicia a construción dunha cidadanía global concienciada,
crítica, participativa e comprometida coa xustiza e a solidariedade, coa erradicación da
pobreza e das desigualdades, a promoción
do desenvolvemento humano sustentable e o
exercicio pleno dos dereitos, colaborando coa
consecución dos obxectivos internacionais de
desenvolvemento.
Obxectivo específico: Fortalecidos os procesos
de participación, empoderamento e cidadanía

03. Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras
de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de
secundaria e universitario galego (EpD–CpD V)

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015
Axentes: Asemblea de cooperación por la paz
agrupada co Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios-AGARESO
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto de Asemblea de cooperación pola Paz agrupada co Asociación Galega de
Reporteiros Solidarios-AGARESO constitúe unha
aposta integral pola formación en educación e comunicación para o desenvolvemento na comunidade
galega, que abarca desde a educación infantil ata a
universitaria e que se presenta como continuación
e complemento do proxecto EpD-CpD. As accións
programadas inciden na sensibilización sobre a problemática dos países empobrecidos e da situación dos
colectivos máis desfavorecidos deses países, especialmente das mulleres. Preténdese contribuír a fomentar
e fortalecer un clima de tolerancia, solidariedade,
democracia e respecto, desde a conciencia crítica e
a pluralidade en 10 centros educativos das provincias da Coruña e Pontevedra, que ao longo do curso
adquiren un compromiso que se concreta nas actividades de Escolas Sen Racismo, Escolas pola Paz e
o Desenvolvemento (ESR,EPD). Como novidade no
curso 2015/2016 reforzarase o compoñente de xénero
e o efecto multiplicador do proxecto.
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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 xeradoras de conciencia crítica
no ensino infantil, de primaria, de secundaria
e universitario galego.
Subvención Xunta de Galicia: 40.000,00 €; 16.000,00 €
(2015) e 24.000,00 € (2016)

04. Campaña mundial pola educación 2016 en Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2014
Axentes: Fundación Axuda en Acción agrupada con
Fundación Entreculturas Fe y Alegría, Fundación
Educación y Cooperación-EDUCO, Fundación Taller
de Solidaridad.
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Con este proxecto, o equipo territorial da
Campaña Mundial pola Educación (CME) en Galicia
e as ONGD que a integran aos efectos deste proxecto
(Entreculturas, Educo, Taller de Solidaridad, Axuda
en Acción) queren dar continuidade ao traballo de
máis de 10 anos en Galicia sensibilizando e formando
á sociedade galega e á comunidade educativa, sobre a
situación da educación no mundo. Aproveitando este
ano clave e de cambio a nivel internacional, a CME
quere poñer na axenda pública e política de Galicia
o cumprimento dos novos compromisos mundiais,
en especial aos obxectivos referidos á educación no
mundo. Para tal fin o equipo territorial da CME
en Galicia levará a cabo unha intervención coordinada entre as ONGD que integran este proxecto
despregando unha batería de accións de formación,
sensibilización, mobilización e incidencia para chegar a dous segmentos de poboación claves para a

CME: a comunidade educativa galega: e a sociedade
civil galega.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover a realización do
dereito á educación a través da difusión e cumprimento dos novos compromisos mundiais
post-2015 de educación para todos e todas do
novo Foro de Educación e dos ODS referidos
á educación.
Obxectivo específico: Promover na comunidade
educativa e na sociedade civil galega respostas
sociais, educativas e políticas a favor do dereito
á educación para todos e todas e dos ODS sobre
educación no novo marco de Acción post-2015.
Subvención Xunta de Galicia: 35.030,00 €; 14.012,00 €
(2015) e 21.018,00 € (2016)
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05. Proxecto de difusión da Tecnoloxía para o
Desenvolvemento Humano na comunidade educativa e profesional de base tecnolóxica e na sociedade
galega en xeral 2015-2016

Obxectivo específico: Introducidos conceptos
de TpDH na sociedade galega en xeral e especialmente nos ámbitos profesional e educativo
de base tecnolóxica.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015

Subvención Xunta de Galicia: 40.000,00 €; 16.000,00 €
(2015) e 24.000,00 € (2016)

Axentes: Enxeñería sen Fronteiras Galicia agrupada coa Universidade da Coruña, Laboratorio de
Enxeñería Cartográfica-CARTOLAB.
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto de Enxeñería Sen Fronteiras
Galicia pretende difundir o acceso a servizos básicos como dereito e seguir introducindo o concepto
da Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano
como unha ferramenta necesaria para conseguir un
mundo máis xusto e solidario. Perséguese a xeración
dunha cidadanía global crítica e comprometida coa
loita contra a pobreza a través da Tecnoloxía para
o Desenvolvemento Humano mediante: 1) accións
educativas, actividades de educación formal centradas nas comunidades educativa e profesional de
base tecnolóxica; 2) accións de sensibilización, con
proxeccións de materiais audiovisuais, xornadas e
charlas informativas, fomentando a participación
da base social en redes; 3) accións de investigación
para o desenvolvemento; e 4) accións de incidencia e
mobilización social, participando en redes nacionais
e internacionais de auga e de tecnoloxía para o desenvolvemento humano.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Cidadanía galega comprometida na loita contra a pobreza e a exclusión,
promovendo o desenvolvemento humano e
sustentable, a través de procesos de educación
e pensamento crítico que transmitan coñecementos e promovan novas actitudes e valores a
través da Tecnoloxía para o Desenvolvemento
Humano.

06. Fomento da conciencia social e a capacidade de
comunicación crítica do colectivo adolescente dos
municipios de Ames, Boiro, Navia de Suarna, Viana do
Bolo e A Guarda

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015
Axentes: Asociación galega de reporteiros
solidarios-AGARESO
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto EpD_LAB da Asociación
galega de reporteiros solidarios-AGARESO é un
proxecto multimedia de comunicación que se desenvolverá en 5 centros educativos de diferentes
puntos xeográficos de Galicia (Ames, Boiro, Navia
de Suarna, Viana do Bolo e A Guarda) e un de
Latinoamérica (Tecoluca, El Salvador). O obxectivo
principal de EpD_LAB é a formación no uso das TIC
como medio de comunicación para a sensibilización
social e a formación en valores, centrada na comunicación para o desenvolvemento e a cooperación. O
proxecto traballará na produción de contidos transmedia ao redor desta temática, facilitando que tanto
alumnado como profesorado fagan un uso activo das
TIC, dando a coñecer a súa realidade e establecendo
redes de aprendizaxe mutua entre eles. Este proceso
levarase a cabo durante o curso escolar 2015-2016, e,
unha vez rematado, o proxecto pasará a ser un ente
autónomo, sustentable e autoxestionado pola propia
comunidade educativa.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: Sensibilización social respecto
a desigualdade social e as causas da pobreza,
valorando o papel da comunicación nos procesos de transformación social.
Obxectivo específico: Fomento da conciencia
social e a capacidade de comunicación crítica
do colectivo adolescente dos municipios de
Ames, Boiro, Navia de Suarna, Viana do Bolo
e A Guarda.
Subvención Xunta de Galicia: 29.981,00 €; 11.992,40 €
(2015) e 17.988,60 € (2016)

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Impulsar na cidadanía galega,
procesos socio-educativos transformadores,
capaces de xerar, a nivel persoal e colectivo,
unha participación activa e comprometida a
favor da xustiza, a equidade de xénero e a sostibilidade social e ambiental.
Obxectivo específico: Concientizar ao persoal
docente galego (profesional e en formación)
e formar ao alumnado para que leven a cabo
procesos socioeducativos-transformadores,
baseados na ética do coidado.
Subvención Xunta de Galicia: 30.000,00 €; 12.000,00 €
(2015) e 18.000,00 € (2016)

07. Educación comprometida co coidado da vida

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015

08. Alternativas de alimentación para o desenvolvemento sustentable

Axentes: Fundación Intered-Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015

Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: A presente intervención da Fundación
InteRed en Galicia, parte das leccións aprendidas
en anteriores proxectos de educación para o desenvolvemento da organización para dar lugar á
nova campaña denominada «Principios para unha
Revolución dos coidados», que ten como base a ética
do coidado e a relación desta coa construción da paz,
a sostibilidade ambiental, a inclusión social e o pleno
goce dos dereitos humanos de todas as persoas. A
intervención concretarase de xeito máis preciso no
proceso de identificación participativa que se está a
desenvolver coas diferentes poboacións implicadas.
Propóñense dous bloques de accións que permitirán
avanzar e afianzar o traballo feito ata o momento: a
educación para a vida coas comunidades educativas
e a educación para a vida nas universidades, levando
os contidos da Revolución dos Coidados ás aulas universitarias. De xeito transversal abordaranse os temas
de masculinidades e coeducación.

Axentes: Amigos da terra Galicia–xuventude
agrupada con Fundación Oxfam Intermon e a
Universidade de Vigo (Departamento Economía
aplicada).
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O proxecto que desenvolverá Amigos da
terra Galicia–xuventude agrupada coa Fundación
Oxfam Intermón e a Universidade de Vigo ten como
obxectivo 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. Para acadar este
obxectivo desenvolverán dúas liñas de acción, entendidas como dúas alternativas reais e efectivas para
promover e participar dun modelo de alimentación
sustentable. A liña de comercio xusto, desenvolverase mediante a realización de charlas onde se ve a
importancia do traballo das pequenas e pequenos
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labregos do Sur como produtores de alimentación
dentro das redes de Comercio Xusto. Así mesmo,
tamén se realizarán accións na rúa en rede con outras
organizacións e con pequenos produtores galegos.
Na liña da agricultura ecolóxica, o proxecto integra
o desenvolvemento de dúas propostas dirixidas á
comunidade educativa e á cidadanía galega.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Implementar a cultura da alimentación sustentable na Cidadanía Galega.
Obxectivos específicos:
OE1: Fomentar a agricultura ecolóxica e local
como alternativa para o consumo sustentable.
OE2: Fomentar o Comercio Xusto como alternativa para o consumo sustentable.
Subvención Xunta de Galicia: 19.870,00 €; 7.948,00 €
(2015) e 11.922,00 € (2016)

09. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as
súas dimensións transculturais e de xénero a través
da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da Área Metropolitana A Coruña

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015
Axentes: Arquitectos sen fronteiras
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto de Arquitectos sen
Fronteiras de Galicia incidirá sobre a creatividade
a través do desenvolvemento da empatía cara outras
realidades, enmarcándose na labor de dar continuidade e motivar a identificación de problemáticas
vinculadas ó hábitat tras unha fase anterior de formación e sensibilización. O obxectivo do mesmo é o
de sensibilizar e formar sobre o Dereito ao Hábitat
na ensinanza secundaria e universitaria da Área
Metropolitana da Coruña a través da visibilización da diversidade de realidades e problemáticas

entorno aos dereitos humanos e as formas de xestión,
a vivenda, a cidade e o mesmo hábitat en xeral nas
súas dimensións transversais, tanto no contexto local
coma global. Así mesmo, tamén continuará o proceso
formativo na UDC de contidos técnicos e sociais que
doten de ferramentas básicas aos futuros profesionais
do hábitat para facer fronte ás diferentes problemáticas dende un enfoque social e de dereitos.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a crear unha cidadanía crítica comprometida coa loita contra a
pobreza e as desigualdades a través de procesos
de educación que visibilicen a problemática do
hábitat, promovan actitudes e valores; e doten
de ferramentas para poder incidir a favor do
dereito a un hábitat digno.
Obxectivo específico: Incrementar e coñecemento das problemáticas relativas ó dereito ao
hábitat sustentable e dos seus xeitos de gobernanza con especial incidencia dun enfoque
multicultural e de xénero nos contextos educativos de secundaria e ámbito universitario da
área metropolitana da Coruña.
Subvención Xunta de Galicia: 29.998,00 €; 11.999,20 €
(2015) e 17.998,80 € (2016)

10. Achegar ferramentas innovadoras na formación
e sensibilización sobre a feminización da pobreza no
sector do téxtil e alternativas para un consumo responsable de roupa. Fase Final

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2015
Axentes: Amarante Setem para o ecodesenvolvemento.
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto de Amarante Setem para
o ecodesenvolvemento pecha un ciclo de traballo
levado a cabo ó longo de 3 anos pola organización
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para afondar no concepto da feminización da pobreza
no sector global da confección e a necesidade dun
consumo responsable de roupa como elemento de
transformación social dende unha perspectiva e un
contexto que é a cidadanía galega. Con este proxecto,
remátase o asentamento dunhas liñas de traballo
que foron financiadas a través do programa «Vestir
ConCienCias» pola Xunta de Galicia e que teñen que
ver coa denuncia das violacións de dereitos humanos
e laborais e condicións de vida das mulleres no sector
do téxtil, sensibilización e propostas de inmediacións
e mellora destas situacións, e alternativas de consumo
máis respectuosas coas persoas e co medio ambiente.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a redución da feminización da pobreza no sector da confección e
ó respecto ós dereitos humanos e laborais para
garantir un desenvolvemento sustentable.
Obxectivo específico: A cidadanía galega toma
conciencia da problemática global da feminización do sector do téxtil e o impacto da
deslocalización a través do coñecemento da realidade das traballadoras galegas e marroquís
con formatos innovadores e apoian a campaña
global polos salarios dignos e a necesidade dun
consumo responsable de roupa.
Subvención Xunta de Galicia: 27.486,00 €; 10.994,40 €
(2015) e 16.491,60 € (2016)
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6.2 Convocatoria 2014 de proxectos de educación para o desenvolvemento
01. Cidadanía global, educación e DDHH: empoderamento e participación para o cambio social por parte
da mocidade e do profesorado da Rede Solidaria da
Mocidade no curso 2014-2015

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de EpD 2014

04. Mellora das capacidades e ferramentas para a
educación e comunicación para o desenvolvemento
no ensino non universitario (educación infantil, primaria, secundaria e FP) e promoción da formación
especializada en cooperación e comunicación para o
desenvolvemento no eido universitario

Axentes: Fundación Entreculturas Fé y Alegría

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

Subvención Xunta de Galicia: 30.000 €; 12.000 €
(2014) e 18.000 € (2015)

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz agrupada
con AGARESO.

02. Campaña mundial pola educación 2015 en Galicia

Subvención Xunta de Galicia: 40.000 €; 16.000 €
(2014) e 24.000 € (2015)

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

05. Redes educativas para a sostenibilidade da vida

Axente: Fundación Entreculturas agrupada con
Fundación Ayuda en Acción, Fundación Intered e
Fundación Taller de Solidaridad.
Subvención Xunta de Galicia: 34.000 €; 13.600 €
(2014) e 20.400 € (2015)

03. Creando cidadanía global; un reto na axenda post
2015

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014
Axente: Solidariedade Internacional Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 21.334 €; 8.533,60 €
(2014) e 12.800,40 € (2015)

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014
Axente: Fundación Intered
Subvención Xunta de Galicia: 29.996 €; 11.998,40 €
(2014) e 17.997,60 € (2015)

06. Explorando as posibilidades de estender a
dimensión global da EpD na Educación Secundaria
Obrigatoria. Unha investigación diagnóstica en centros
educativos de Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014
Axente: Solidariedade Internacional Galicia agrupada
coa Universidade da Coruña.
Subvención Xunta de Galicia: 29.971 €; 11.988,40 €
(2014) e 17.982,60 € (2015)
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07. REACTIV-ARTE: Reformulando o activismo. A arte
como xerador de cambios

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

09. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat e as
súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade
educativa

Axente: Implicadas/os no Desenvolvemento

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

Subvención Xunta de Galicia: 29.975 €; 11.990 € (2014)
e 17.985 € (2015)

Axente: Arquitectos sen Fronteiras agrupada coa
Universidade da Coruña.

08. Proxecto de formación e sensibilización sobre a
feminización da pobreza no sector do textil e alternativas para un consumo responsable de roupa. 3ª Fase

Subvención Xunta de Galicia: 29.986 €; 11.994,40 €
(2014) e 17.991,60 € (2015)

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

10. Aplicación do enfoque de soberanía alimentaria e
consumo sustentable na educación para o desenvolvemento en Galicia

Axente: Asociación Amarante Setem para o
Ecodesenvolvemento

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
Proxectos de EpD 2014

Subvención Xunta de Galicia: 29.993 €; 11.997,20 €
(2014) e 17.995,80 € (2015)

Axente: Amigos da Terra Galicia Xuventude
Subvención Xunta de Galicia: 14.759 €; 5.903,60 €
(2014) e 8.855,40 € (2015)
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6.3 Convenios de colaboración para actividades de educación para o desenvolvemento
6.3.1 Convenios de colaboración do ano 2015
No ano 2015 asináronse dous convenios de colaboración para levar a cabo os seguintes proxectos no
ámbito da educación para o desenvolvemento.
01. Convenio de colaboración con Solidariedade
Internacional Galicia, AGARESO e Asociación Mundo
Cooperante-Galicia para a execución do proxecto
«Cooperación Galega: O mundo que queremos»

Axente: Solidariedade Internacional Galicia en
agrupación con AGARESO e Asociación Mundo
Cooperante-Galicia.
Código CRS: Sensibilización sobre problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O presente proxecto constitúese como
a III edición dunha iniciativa que conta con dúas
características diferenciais que condicionarán cada
unha das fases e elementos que o compoñen; dunha
banda, o feito de formar parte do «Plan Proxecta» da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia, doutra o feito de aspirar a ser un proxecto colectivo e
participado polo maior número posible de entidades
e colectivos galegos con experiencia no eido da EpD.
Ambos feitos inciden directamente no obxecto, contidos e metodoloxía do mesmo.
Cooperación Galega; o mundo que queremos é
unha iniciativa dirixida a 5 centros de Educación
Secundaria (500 alumno/as e 15 profesores/as),
seleccionados entre aqueles que soliciten a presente
proposta no marco do Plan Proxecta. Co profesorado
e alumnado destinatario, afondarase nas desigualdade sociais existentes e as causas que as perpetúan
con especial atención a realidade dos países empobrecidos nos que traballa a cooperación galega. Os ODS
serán a temática condutora da proposta e a comunicación comunitaria a ferramenta metodolóxica
e elemento vertebrador das accións a desenvolver.
Nesta nova edición de «O mundo que queremos»,

súmase á proposta unha nova iniciativa que permitirá
ao proxecto a implicación directa nunha experiencia
concreta de cooperación internacional con Cuba.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fomentar a construción dunha
cidadanía global con identidade transformadora
entre a adolescencia galega e a cubana.
Obxectivos específicos:
OE1: Fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre realidades locais
e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa
corresponsabilidade na construción da xustiza
social.
OE2: Apoio á estratexia de desenvolvemento
integral de adolescentes no centro histórico da
Habana a través do intercambio de experiencias.
Axuda Xunta de Galicia: 85.443,96 € (2015: 30.961,00 €;
2016: 54.482,96 €)
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02. Convenio de colaboración co Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade para a execución do
proxecto«10 anos de Vacacións con Traballo»

Axente: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
(FOGACOSOL)
Código CRS: Sensibilización sobre problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: O presente convenio ten por obxecto
establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e
o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

(FOGACOSOL) no proxecto denominado «Plan 2015:
10 anos de vacacións con traballo». O proxecto ten
como obxectivo o fortalecemento desde o local e a
sensibilización da sociedade galega en torno á cooperación para o desenvolvemento.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Fortalecida desde o local
a sensibilización da sociedade galega en
torno á cooperación internacional para o
desenvolvemento.
Obxectivo específico: Promovidas unhas entidades locais máis activas na solidariedade
internacional.
Axuda Xunta de Galicia: 40.000,00 € (2014)
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6.3.2 Convenios de colaboración do ano 2014
Co orzamento de cooperación exterior de 2015 deuse
cobertura ao compromiso financeiro correspondente
á anualidade 2015 de un convenio firmado no 2014.
01. Convenio de colaboración con Solidariedade
Internacional Galicia, AGARESO e Asociación Mundo
Cooperante-Galicia para a execución do proxecto
«Cooperación Galega; O mundo que queremos»

Axente: Solidariedade Internacional Galicia en
agrupación con AGARESO e Asociación Mundo
Cooperante-Galicia.
Código CRS: Sensibilización sobre problemas relacionados co desenvolvemento
Axuda Xunta de Galicia: 50.000,00 € (2014:
20.000,00 €; 2015: 30.000,00 €)
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7.1 Convocatoria 2015 de proxectos de consolidación e fortalecemento de ONGD
A Orde pola que se regulou a convocatoria pública de
axudas para proxectos de educación para o desenvolvemento correspondente ao ano 2015 foi publicada no
DOG do 6 de marzo dese ano.
Presentáronse un total de 12 proxectos dos que,
mediante unha resolución que foi publicada o día 31
de xullo, e foron aprobados 5 proxectos cun financiamento de 107.475 € (48.824,40 € para o ano 2015 e
58.650,60 € para o ano 2016).
01. Proxecto de consolidación de ASF-Galicia como un
referente en materia de dereito ao hábitat

estratexia de comunicación externa que visibilice os
traballos e logros acadados pola organización.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover o desenvolvemento
humano equitativo e sustentable, a través da
mellora da habitabilidade e a defensa do dereito das persoas a un hábitat digno, incidindo en
especial nos colectivos desfavorecido.
Obxectivo específico: Consolidar a ASF-Galicia
como un referente en materia de dereito ao
hábitat dentro do tecido organizativo galego de
Cooperación ao Desenvolvemento.

Axente: Arquitectos Sen Fronteiras (ASF Galicia)
Código CRS: 99810–Sector non especificado
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto de Arquitectos Sen
Fronteiras enfócase a promover o desenvolvemento
humano equitativo e sustentable, a través da mellora
da habitabilidade e a defensa do dereito das persoas
a un hábitat digno, incidindo en especial nos colectivos desfavorecidos. O obxectivo do mesmo é tornar
a ASF Galicia nunha organización referente en materia de dereito ao hábitat dentro do ámbito galego de
cooperación a través de dúas estratexias complementarias de cara o interno e externo da organización. De
cara o interno da organización preténdese mellorar
os mecanismos de xestión e gobernanza, o impacto
e calidade dos proxectos e diversificar as fontes de
financiamento. Todo isto acompañado de unha

Axuda Xunta de Galicia: 23.105,00 €; 9.242,00 € (2015)
e 13.863,00 € (2016)
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02. Fortalecemento da implantación social da
Fundación Entreculturas en Galicia (Fase 1ª)

03. Suma con implicadas: tempo+coñecemento+fondos

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Axente: Fundación Entreculturas-Fe y Alegria

Axente: Implicad@s no desenvolvemento

Código CRS: 99810

Código CRS: 99810

Zona de actuación: Galicia

Zona de actuación: Galicia

Descrición: Este proxecto da Fundación
Entreculturas–Fe e Alegría, pretende contribuír a
unha mellora do coñecemento, influencia e notoriedade da organización especialmente nas cidades da
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. O obxectivo do mesmo é o de fortalecer e consolidar a base
social galega da Fundación Entreculturas, composta
por socios/as, doantes, colaboradores/as e seguidores/as en redes sociais, durante o curso 2015–2016.
Para facelo, o proxecto traballará entorno a tres eixes:
1- mellorar o crecemento de socios/as e seguidores/
as en RR.SS. a través dunha estratexia de captación
en varios tempos e on line; 2- mellorar a fidelización
dos socios/as e doadores/as en Galicia; e 3- mellorar
a formación do voluntariado das delegacións galegas
sobre captación e comunicación dixital.

Descrición: O proxecto de Implicad@s no
Desenvolvemento enmárcase na mellora da xestión da organización e a dinamización de fontes de
financiamento da organización con vistas a unha
efectividade sustentable no tempo, xa que boa parte
das accións que se establecen supoñen a introdución
de cambios estruturais no modo de facer as cousas
na organización na procura dunha maior calidade
e axilidade. Neste senso, este proxecto representa
un avance importante na senda de fortalecemento
iniciada por IMPLICADAS nestes últimos anos. En
concreto, a realización deste proxecto permitirá consolidar a estrutura e operativa de IMPLICADAS en
termos de eficiencia e calidade dunha maneira que
poida ser estable, e mesmo crecer grazas as novas
incorporacións de socias e activistas e o proceso
de formación, preparándose para eventos externos
non desexables que poidan derivarse da situación de
crise. Deste xeito, a organización conseguirá estar
en mellores condicións para apuntalar e aumentar a
actividade que vén realizando a favor do desenvolvemento nos países do Sur, así como da promoción
da conciencia/participación solidaria na sociedade
galega.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír a unha mellora
do coñecemento, influencia e notoriedade da
Fundación Entreculturas en Galicia, especialmente nas cidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo
Obxectivo específico: Fortalecer e consolidar a
base social galega da Fundación Entreculturas,
composta por socios, doadores, colaboradores
e seguidores en redes sociais, durante o curso
2015–2016.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000,00 €; 10.000,00 €
(2015) e 15.000,00 € (2016)

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Acadar a autoxestión e independencia total da entidade no longo prazo.
Obxectivo específico: Acadar unha estrutura
organizativa e económica estable que manteña
a identidade de Implicadas.
Axuda Xunta de Galicia: 24.997,00 €; 9.998,80 € (2015)
e 14.998,20 € (2016)
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04. Fortalecemento da capacidade comercial da área
de comercio xusto de Taller de Solidariedade

05. Fortalecemento da área de comunicación externa e
interna a través da mellora da formación e a participación
da base social de Médicos do Mundo en Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Instrumento de financiamento: Convocatoria Proxectos
de Consolidación e Fortalecemento de ONGD

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Axente: Médicos do mundo

Código CRS: 99810

Código CRS: 99810

Zona de actuación: Galicia

Zona de actuación: Galicia

Descrición: Este proxecto contribuirá a facer máis
viable o proposta de comercio xusto da Fundación
Taller de Solidaridad (Tds), consolidando un proxecto
innovador na liña téxtil. Mediante o mesmo fortalecerase a capacidade comercial da área de comercio
xusto de Taller de Solidaridad a través do deseño dun
plan de marketing e viabilidade para a liña de Roupa
deportiva de Tds, do deseño dunha nova tenda online
para a roupa deportiva de Tds e da participación do
persoal nun seminario de Moda Sustentable.

Descrición: Este proxecto de Médicos do Mundo enmárcase no compromiso da organización na promoción da
defensa dos Dereitos Humanos e co Dereito á Saúde,
crítica coas causas que provocan as desigualdades e
activista para conseguir un cambio social na cidadanía
galega a través do fortalecemento da súa base social en
Galicia. Coa súa posta en marcha deste proxecto búscase
fortalecer a área de comunicación de través de procesos
de construción participativa de mellora da comunicación
externa e interna de Médicos do Mundo Galicia. Para
facelo, melloraranse as ferramentas de comunicación
interna a través da construción colectiva das mesmas
para os equipos técnicos e das persoas referentes do
voluntariado e desenvolverase un plan de formación
de voluntariado e técnico que permitirá a capacitación
e empoderamento das persoas voluntarias na comunicación externa da defensa dos Dereitos Humanos. Así
mesmo, promocionaranse os espazos de discusión e
construción entre os órganos de goberno e o equipo
técnico, mellorando así a comunicación e a cohesión do
voluntariado político.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Impulsar o comercio xusto,
consolidando un proxecto innovador na liña
téxtil.
Obxectivo específico: Fortalecemento da capacidade comercial da área de comercio xusto de
Taller de Solidariedade.
Axuda Xunta de Galicia: 9.724,00 €; 9.724,00 € (2015)
e 0,00 € (2016)

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Promover o compromiso coa
defensa dos Dereitos Humanos e co Dereito á
Saúde, crítica coas causas que provocan as desigualdades e activista para conseguir un cambio
social na cidadanía galega a través do fortalecemento da base social de MdM.-G.
Obxectivo específico: Fortalecemento da área de
comunicación de través de procesos de construción
participativa de mellora da comunicación externa
e interna de Médicos do Mundo Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 24.649,00 €; 9.859,60 € (2015) e
14.789,40 (2016)
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7.2 Convocatoria 2014 de proxectos de consolidación e fortalecemento de ONGD
01. Fortalecemento da lexitimidade social de ESFGalicia: transparencia, comunicación e base social
2014-2015

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Enxeñería sen Fronteiras (ESF)
Subvención Xunta de Galicia: 25.000 €; 10.000 (2014),
15.000 (2015)

04. Proxecto de mellora da eficacia dos mecanismos
internos de ASF Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Arquitectos Sen Fronteiras (ASF)
Axuda Xunta de Galicia: 14.760 €; 5.904 € (2014),
8.856 € (2015)

02. Plan de mellora estratéxica e de xestión de
Amarante Setem

05. Establecer á ONGD como referente da CpD en
Galicia e aumentar a súa capacidade de obtención de
fontes de recursos diversos

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD

Axente: Amarante Setem para ecodesenvolvemento

Axente: AGARESO

Axuda Xunta de Galicia: 24.423 €; 8.169,20 € (2014),
12.253,80 € (2015)

Axuda Xunta de Galicia: 24.025 €; 9.610 € (2014),
14.415 € (2015)

03. Fortalecemento da área de formación e voluntariado da Fundación Entreculturas en Galicia no curso
2014–2015

06. Fortalecemento da área de mobilización e educación a través da mellora da xestión, a formación e
a participación da base social de Médicos do Mundo
en Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 €; 10.000 € (2014),
15.000 € (2015)

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Médicos do Mundo-Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 19.284 €; 7.713,60 € (2014),
11.570,40 € (2015)
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07. Asentar a imaxe pública e fortalecer a base social
de ACPP Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 €; 10.000 € (2014),
15.000 € (2015)

08. Mellora das capacidades da equipa humana de
SI Galicia

Instrumento de financiamento: Convocatoria
Proxectos de Consolidación e Fortalecemento de
ONGD
Axente: Solidariedade Internacional-Galicia (SIG)
Axuda Xunta de Galicia: 22.784 €; 9.113,60 € (2014),
13.670,40 € (2015)
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7.3 Convenios de colaboración para actividades de fortalecemento
Coma nos anos anteriores, no 2015 asinouse un convenio de colaboración coa Coordinadora Galega de
ONGD co obxectivo de continuar fortalecendo o
tecido das ONGD galegas e da propio Coordinadora.
Así mesmo, asinouse novamente un convenio de colaboración coas tres Universidades galegas que ten por
obxectivo crear unha rede galega de cooperación universitaria para o desenvolvemento.
01. Convenio coa Coordinadora Galega de ONGD para
«Fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD
no ano 2015»

Axente: Coordinadora Galega de ONGD
Código CRS: Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona actuación: Galicia
Descrición: O convenio ten como obxectivo contribuír
á mellora do sector galego de cooperación ao desenvolvemento mediante o fortalecemento da CGONGD;
aumentando a lexitimidade desta como plataforma de
representación única das ONGDs galegas e de promoción do cambio social e da defensa de política pública
de cooperación en Galicia; mellorando o servizo de
comunicación e visibilización externa e de información e o asesoramento interno, as capacidades técnicas
e procesos internos da Coordinadora.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á mellora do sector
galego de cooperación para o desenvolvemento
mediante o fortalecemento da Coordinadora
Galega de ONGD.
Obxectivo específico: Aumentada a lexitimidade da Coordinadora como plataforma de
representación única das ONGD galegas e como
plataforma de promoción da transformación
social e a defensa da política pública de cooperación e mantida a súa capacidade na prestación
de servizos ás ONGD socias.
Axuda Xunta de Galicia: 90.000 €

02. Convenio de colaboración coas tres universidades da
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o «proxecto
de conformación dunha rede galega de cooperación universitaria para o desenvolvemento»

Axente: Universidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo
Código CRS: Política educativa e xestión administrativa
Zona actuación: Galicia
Descrición: Este Convenio pretende coordinar o traballo
conxunto das tres Universidades galegas nos eidos da formación, capacitación e actuación dos seus membros para
crear unha rede galega de cooperación universitaria para
o desenvolvemento.
A Rede galega de cooperación universitaria ao desenvolvemento (RGCUD), actúa como instrumento común de
dinamización das accións de CUD e EpD, fomentando
a participación e formando ás comunidades educativas,
xerando espazos e ferramentas para o intercambio de
experiencias, e recompilando as experiencias e capacidades existentes para facilitar tanto a súa visibilización,
como para favorecer sinerxías en novas oportunidades
de traballo.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: Mellora do posicionamento do
Sistema Universitario de Galicia (SUG) fronte á
axenda de desenvolvemento post 2015.
Obxectivo específico: Apoio á consolidación da Rede
galega de cooperación universitaria (RGCUD) como
instrumento de dinamización e apoio da CUD e
EpD do Sistema Universitario de Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 102.633,00€ (2015)
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Formación

8.1 Bolsas de formación de expertos en cooperación para o desenvolvemento
Pola Orde de 27 de abril de 2015 aprobáronse as bases
reguladoras para a convocatoria de oito bolsas de formación de expertos/as en cooperación internacional
para o desenvolvemento, cuxo obxecto é a formación
de persoal especializado na materia.
As bolsas de formación de expertos en cooperación
para o desenvolvemento completan a formación académica dos titulados universitarios con estadías na
sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e
coa UE ou no exterior, nas oficinas técnicas de cooperación da AECID ou en organismos internacionais.

A dotación económica da convocatoria foi de
133.700 € para os ano 2015 e 2016, importe no que se
inclúe a Seguridade Social dos 8 bolseiros/as.
As bolsas tiveron os seguintes destinos: cinco nas
oficinas técnicas de cooperación da AECID en
Nicaragua, o Perú, a República Dominicana, o
Ecuador e Mozambique, unha na Oficina Rexional
da FAO en Guatemala, e dúas na sede da Dirección
Xeral en Santiago de Compostela.
A estadía dos bolseiro é de doce meses, desenvolvéndose entre setembro de 2015 e agosto de 2016.
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8.2 Actividades formativas
No marco do convenio de colaboración asinado no
ano 2015 coas tres universidades galegas deseñouse
e implementouse un plan de formación específica en
materia de cooperación ao desenvolvemento destinado á toda a comunidade universitaria, que contou
coas seguintes formacións:

• A Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento.
• Introdución á CUD e EpD: formulación e xustificación de proxectos.

• Financiamento de organismos multilaterais.

• Formulación e xustificación administrativa de
proxectos CUD.

• Iniciación ao Voluntariado e Cooperación
Internacional.

• A universidade como axente de cooperación
ao desenvolvemento na cooperación galega.

• Identificación e formulación de proxectos de
cooperación ao desenvolvemento: Enfoque do
Marco Lóxico.

• Obradoiro de formación para o desenvolvemento «Achégate ao Sur».

• Financiamento da UE.
• Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
• A Construción de Alianzas Público-Privadas
para o Desenvolvemento.

Así mesmo no marco do dito convenio financiouse o «Encontro Internacional de Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento Galicia-Norte de
Portugal», no que participou persoal da Dirección
Xeral.
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Coordinación sectorial e 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.

A xuntanza do Consello completa ás xuntanzas
bilaterais que tanto o vicepresidente e conselleiro
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
como os representantes da DXRREE e UE mantiveron cos representantes do sector ao longo do 2015.

O 22 de decembro de 2015 tivo lugar unha xuntanza
do plenario do Consello para informar aos membros
do Consello do estado da execución do Plan anual
2015 e para aprobar o proxecto do Plan anual 2016
da Cooperación Galega.

9.2 Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE
participou, en representación da Comunidade
Autónoma de Galicia, na xuntanza do Pleno da
Comisión Interterritorial de Cooperación para o
Desenvolvemento que tivo lugar en o 9 de outubro
de 2015.
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. e nela participan representantes da Administración Xeral do
Estado, das CC.AA. e das Entidades Locais.

Na xuntanza tratáronse, entre outros temas, a situación actual da política de cooperación no marco do
contexto internacional marcado pola aprobación da
nova axenda internacional para o desenvolvemento
sustentable e o conflito Sirio, cuxas consecuencias
se fixeron sentir en Europa. Así mesmo, presentouse o documento «Un compromiso renovado para
unha axenda transformadora do Desenvolvemento
Humano Sustentable».
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9.3 VIII Encontro de comunidades autónomas e Cooperación para o Desenvolvemento
Representantes da DXRREE e UE participaron
no VIII Encontro de comunidades autónomas e
Cooperación ao Desenvolvemento que tivo lugar en
Madrid os días 26 e 27 de marzo de 2015 e ao que
asistiron representantes de todas as comunidades
autónomas e da AECID.
Os representantes das comunidades autónomas incidiron na necesidade de abordar de xeito conxunto
os retos de futuro da cooperación descentralizada,
para o cal é preciso avanzar nos procesos de coordinación, complementariedade e división do traballo,
superando a lóxica diferenciadora que acompaña ás
políticas de cooperación descentralizada. Todo isto
co fin de superar a actual fragmentación, duplicidade
e solapamento de esforzos.

Así mesmo, no encontro reuníronse os grupos de
traballo, sobre harmonización e simplificación
normativa, e outro sobre educación para o desenvolvemento, nos que participa Galicia, e que foron
creados no seo destas xuntanzas.
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9.4 Comisión de Coordinación do Convenio para a programación conxunta da AH
Representantes da DXRREE e UE participaron nas
dúas xuntanzas da Comisión de Coordinación do
Convenio para a programación conxunta da AH que
tiveron lugar en Madrid os días 3 de xuño e e ao que
asistiron representantes das comunidades autónomas
asinantes do convenio e da AECID.
Nas xuntanzas constituíuse formalmente a Comisión
de Coordinación do Convenio e decidíronse os
proxectos a cofinanciar cos fondos do convenio para
a anualidade 2015.
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Viaxes, visitas e actos institucionais

10.1 Viaxes de cooperación ao exterior
No ano 2015 realizouse unha viaxe institucional ao
exterior que tivo como destino Honduras e o Salvador.
Entre os días 8 e 14 de novembro de 2015 o director
xeral de Relacións Exteriores e coa UE e a subdirectora xeral de Cooperación Exterior realizaron unha
visita institucional a Honduras e o Salvador, que foi
organizada en coordinación coas Oficina Técnica de
Cooperación da AECID nos dous países.
O obxecto fundamental da visita foi realizar o
seguimento das actuacións financiadas pola Xunta
de Galicia nestes dous países estratéxicos para a
Cooperación Galega, non so polo vínculo histórico
que con el nos une e por dispor duns dos índices
de pobreza e pobreza extrema máis altos da rexión,
senón tamén pola tradicional presenza e traballo
desenvolvido por numerosos axentes galegos de cooperación en ditos países. O seu carácter de países
prioritarios aparece recollido nos tres plans directores
que rexeron a Cooperación Galega ata a actualidade.
Ademais de realizar varias visitas a proxectos financiados pola Cooperación Galega, a delegación da
Xunta mantivo diversos encontros institucionais con
autoridades locais.
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10.2 Visitas institucionais a Galicia
Durante o ano 2015 recibíronse en Galicia visitas de
representantes de diversas entidades públicas e privadas, procedentes de terceiros países, contrapartes
en terreo de proxectos financiados pola cooperacion
galega.
• Así, no mes de febreiro recibiuse a visita
dunha delegación da ONGD «Fe y Alegría,
Nicaragua», que mantivo un encontro co
director xeral e que serviu para coñecer de
primeira man a situación da educación en
Nicaragua, así como as melloras que se están
producindo debido, en parte, ao investimento
realizado pola Xunta de Galicia e que se formaliza a través de proxectos de cooperación
neste país.
• No mes de abril, no marco do proxecto
«Cooperación Galega o mundo que queremos», que se desenvolve en centros educativos
galegos, visitaron Galicia tres representantes
de entidades do Sur procedentes de Guinea
Bissau, O Salvador e a República Dominicana
que traballan en metodoloxías de comunicación transformadora.
• Tamén no mes de abril recibiuse a visita
de Thamizhachi Thangapandian, poetisa
de gran recoñecemento en lingua támil,
que visitou Galicia no marco do proxecto
REACTIV-ARTE, da entidade Implicadas no
Desenvolvemento.

• No mes de xuño, o director xeral recibiu á presidenta de UNICEF Comité Galicia, Myriam
Garabito, e á coordinadora de emerxencias da
oficina rexional de UNICEF para Asia do Sur,
Pressia Arifin-Cabo para coñecer de primeira
man, aproveitando a presenza en Galicia de
Pressia Arifin-Cabo, o traballo que se está
a realizar para paliar as consecuencias do
terremoto sufrido en Nepal o pasado mes de
abril, grazas ás contribucións realizadas pola
Cooperación Galega, a través dun convenio de
colaboración asinado para tal fin en maio do
presente ano.
• No mes de outubro recibiuse a visita
dunha delegación da Universidade de Cabo
Verde (UniCV) e Instituto Nacional de
Desenvolvimento das Pescas (INDP) no marco
do proxecto de «Fortalecemento de institucións académicas e de investigación en Cabo
Verde como contribución ao desenvolvemento social, económico e ambiental do sector
mariño», executado pola Universidade de Vigo.
• Finalmente, tamén no mes de outubro recibiuse a visita de de dous técnicos salvadoreños
expertos en masculinidades, que impartiron
varios cursos de formación en centros educativos galegos no marco do proxecto de Intered
«Educación comprometida co coidado da
vida».
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10.3 Campaña Mundial pola Educación 2015
A Xunta de Galicia colaborou un ano máis na
Campaña Mundial pola Educación. O acto central da
compaña tivo lugar o 12 de maio no Teatro principal
de Santiago de Compostela e consistiu na representación dunha Asemblea Xeral das Nacións Unidas na
que participarán nenos e nenas de 8 centros educativos e Galicia ademais dos representantes das ONGD e
os embaixadores e embaixadoras da Campaña, e coa
presenza do director xeral de Relacións Exteriores e
coa UE.
O lema da Campaña varía cada ano, sendo o do 2015
«EU VOTO POLA EDUCACIÓN», reivindicando o
dereito de todos os nenos e nenas a recibir unha educación de calidade, sen discriminación e sobre a base
da igualdade de oportunidades.
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, que reclaman o cumprimento íntegro dos compromisos do «Cumio de
Dakar» do ano 2000, onde a comunidade internacional comprometeuse a garantir o acceso a unha
educación de calidade para todos e todas antes do
ano 2015.
A Campaña Mundial pola Educación conta dende o
ano 2008 con financiamento da Cooperación Galega.
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Publicacións e avaliacións

11.1 Publicacións
Tomando coma referencia o obxectivo de realizar
unha política activa e integral de educación para o
desenvolvemento da sociedade galega, no ano 2015
editouse en formato dixital o Informe anual 2014,
que recolle as actividades financiadas nese ano pola
Cooperación Galega.
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11.2 Avaliacións
Co obxectivo de incrementar o grao de transparencia e de rendición de contas da Cooperación Galega
realizouse a avaliación final ex-post das intervencións
financiadas en Cabo Verde dende o ano 2007 ao 2012,
co obxectivo de determinar o alcance e a calidade do
traballo realizado.
Cabo Verde foi considerado como país prioritario
da Cooperación Galega en todos os plans directores, pois se trata dun país no que existen condicións
favorables para que Galicia realice unha cooperación
transformadora tanto pola lusofonía que facilita o
entendemento entre as sociedades respectivas como
pola importancia do traballo que o Fondo Galego
de Cooperacion e Solidariedade vén desenvolvendo
neste país.
Foron avaliadas 11 intervencións levadas a cabo en
Cabo Verde, financiadas a través de convocatorias
públicas de axudas e subvencións e de convenios de
colaboración co obxectivo de determinar o alcance e
a calidade do traballo realizado.
Os informes da avaliación de cada proxecto están
dispoñibles para a súa consulta na páxina web
www.cooperaciongalega.org

