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Prólogo

do vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Presentamos neste documento o Informe anual
de cooperación galega 2017, no que damos conta á
cidadanía galega das actuacións levadas a cabo pola
Xunta de Galicia para dar cumprimento aos nosos
compromisos coa cooperación para o desenvolvemento recollidos no III Plan director da cooperación
galega 2014-2017 durante o último ano de execución
deste.
O Plan anual da cooperación galega 2017 contou cun
orzamento de máis de catro millóns e medio de euros,
o que representou un incremento dun 7,7 % respecto
ao orzamento aprobado en 2016, e foi executado ao
100 %. Ao abeiro do Plan foron financiados 95 proxectos de cooperación, acción humanitaria e educación
para o desenvolvemento, traballando en ata 24 países.
Este ano tamén fomos quen de aprobar o Decreto de
Cooperación para o Desenvolvemento, que inclúe
melloras na normativa galega de cooperación para
o desenvolvemento, como a actualización da regulación do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación
e o desenvolvemento do réxime xurídico especial das
axudas e subvencións en materia de cooperación para
o desenvolvemento, para acadar unha maior eficacia
e eficiencia na xestión dos fondos públicos destinados
á cooperación internacional e acción humanitaria.
Os resultados da avaliación externa do III Plan
director demostraron que a política galega de cooperación avanzou con paso firme nestes últimos 4
anos, situándose por riba da media das comunidades
autónomas en orzamento dedicado á cooperación
tanto por volume de AOD desembolsada como por
esforzo investidor e cumprindo os obxectivos cualitativos co logro pleno e satisfactorio da meirande parte
dos indicadores fixados.

No ano 2018 comezaremos a executar o futuro IV
Plan director da cooperación galega 2018-2021. No
novo período de planificación, farase fincapé nunha
maior eficacia da axuda baseada nunha orientación
estratéxica das actuacións de cooperación, poñendo
en valor as singularidades da nosa Comunidade
Autónoma, con especial énfase na especialización
de Galicia en determinados sectores nos que se
dispón de demostrada experiencia, afondando na
concentración xeográfica e explorando novas vías
de financiamento que axuden a incrementar os
nosos recursos. Todo iso no marco da Axenda de
Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, folla
de ruta para todas as administracións no horizonte
2030.
Con esta liña de actuación continuada, a Xunta de
Galicia afonda na aposta pola cooperación para o
desenvolvemento, incrementando os orzamentos e comprometéndose co sector da cooperación
en ir aumentando a dotación orzamentaria ano a
ano. Por suposto, quero destacar o papel do sector, especialmente das ONGD, pero tamén do resto
dos axentes galegos de cooperación, que colaboran e complementan moi eficazmente co Goberno
galego na planificación da política de cooperación e
na execución dos proxectos. Sen eles, os avances da
cooperación galega, amosados neste informe e contrastados ao longo dos últimos anos, non serían en
modo ningún posibles.

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 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento. O novo Decreto
29/2017, que derroga 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, modificado polo Decreto 90/2011, do 5 de maio, leva
a cabo o desenvolvemento necesario das novas
leis transversais que inciden na materia:
• A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da
Administración local, que introduce a preceptiva solicitude por parte dos concellos
do informe da existencia de duplicidade
en actuacións que pretenda levar a cabo
nesta materia.
• A Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da
calidade dos servizos públicos e da boa
administración, que simplifica os órganos de cooperación reducíndoos ao novo
Consello Galego de Cooperación e reforzando así mesmo as súas competencias.
• A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego
público de Galicia, que recolle preceptos
en relación á cooperación das entidades
locais, aos órganos de coordinación e asesoramento da cooperación galega e aos
empregados públicos, respectivamente,
fai necesario desenvolver a dita normativa.
Deste xeito aproveitouse a nova normativa para
actualizar e consolidar nunha soa disposición a normativa aplicable na materia, contribuíndo a garantir
a seguridade xurídica, así como a facilitar a xestión
dos procedementos.
Concretamente, regúlanse os seguintes aspectos:
• Rexistro Galego de Axentes de Cooperación.
O Rexistro Galego de Axentes de Cooperación,
creado no ano 2004 e modificado no 2011,

7

Introdución: marco normativo de referencia

necesita dunha nova regulación que facilite a
xestión deste co fin de que a información recollida se manteña actualizada, acadando o máis
alto nivel de fidelidade do Rexistro á realidade.
• O Consello Galego de Cooperación (Congacode).
O novo Congacode unifica a totalidade das funcións de consulta, participación e avaliación en
materia de cooperación para o desenvolvemento.
• Actuacións das entidades da Administración
local.
A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
local, introduce a necesidade de que, a fin de
evitar duplicidades, as actuacións de cooperación para o desenvolvemento das entidades da
Administración local teñan o informe favorable
previo da Administración autonómica.
• A licenza para a participación dos empregados
e empregadas públicas en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e
de acción humanitaria.
Esta licenza recóllese na Lei 2/2015, do 29 de
abril, do emprego público de Galicia, coa finalidade de fomentar entre este colectivo o valor
da solidariedade mediante a súa integración en
proxectos de desenvolvemento que os axentes
de cooperación estean a levar a cabo en países
empobrecidos.
• Peculiaridades das subvencións en materia de
cooperación para o desenvolvemento e acción
humanitaria.
Afóndase nas especialidades das axudas e subvencións en materia de cooperación para o
desenvolvemento recollidas na Lei 3/2003, do
19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, que incorpora un réxime xurídico
especial destas ao dispoñer que, co obxecto
de lograr unha maior eficacia e eficiencia na
xestión dos fondos públicos destinados á

cooperación internacional e acción humanitaria, poden establecerse sistemas específicos de
xustificación e control do gasto adaptados á súa
especialidade, que teñan en conta a necesaria
flexibilidade e adaptación das normas xerais de
réxime financeiro e orzamentario para proxectos de cooperación para o desenvolvemento e
acción humanitaria.
• O Decreto 11/2015, do 5 de febreiro, polo que
se modifica o Decreto 72/2013, do 25 de abril,
polo que se 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 como órgano superior da Administración
autonómica na materia de cooperación ao
desenvolvemento.
A Lei 3/2003 establece que a cooperación galega para
o desenvolvemento se articula a través de plans directores cuadrienais e de plans anuais.
O Plan anual 2017 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, que finaliza a súa vixencia, 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
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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 sustentabilidade; 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 2017 en cifras

A modo de resumo, a execución do Plan anual 2017
traducida a cifras sería a seguinte:
• 4.512.744  € de dotación inicial, procedentes
do programa 331-A: Cooperación exterior, aos
que habería que engadir 100.000  € de gastos
correntes do capítulo II do programa 111-E de
funcionamento da DXRREE e coa UE.
• Un 100 % de execución orzamentaria e das
actuacións previstas no Plan anual.
• Un 100 % de compromisos pagados.
• Publicadas e resoltas 5 convocatorias públicas
de axudas para proxectos de cooperación no
exterior, de educación para o desenvolvemento,
de acción humanitaria e de investigación para
o desenvolvemento, cun total de 39 proxectos
aprobados (dos que 33 teñen continuidade e
financiamento comprometido para o 2018).
• Publicada e resolta a convocatoria de 6 bolsas de
formación de persoas expertas en cooperación
internacional para o desenvolvemento.
• Asinados 9 novos convenios de colaboración
(un deles cunha addenda para incrementar a
súa dotación inicial) con diferentes entidades.

• Un total de 95 actuacións financiadas con cargo
ao orzamento do 2017.
• Intervencións de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria financiadas en
24 países.
• Un 78,64 % do orzamento operativo de gastos
destinado a convocatorias públicas.
• Un 75,27 % do orzamento operativo de gastos
destinado a ONGD.
• Avaliados 36 proxectos de cooperación financiados no Perú nos últimos anos.
• 348.285  € procedentes dos orzamentos doutras
consellerías destinados a cooperación para o
desenvolvemento.
• Case 5 millóns de euros de Axuda Oficial
ao Desenvolvemento (AOD) no ano 2017.
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Táboa 1: Distribución do orzamento da cooperación galega no ano 2017 (1)))

Capítulo

Concepto

2

Orzamento (€)
Inicial

Final

Capítulo I

Gastos de persoal

477.338,00

477.338,00

Capítulo II

Gastos de funcionamento

100.000,00

100.000,00 (2)

Capítulo IV

Transferencias correntes

3.013.568,00

3.428.859,19

Transferencias a institucións sen fins de lucro

463.733,00

425.000,00

Transferencias a universidades

115.000,00

112.030,00

Actuacións de cooperación no exterior

2.132.435,00

2.543.429,19

Convenio Coordinadora Galega de ONGD

90.000,00

90.000,00

Convenio Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

40.000,00

40.000,00

Bolsas formación en cooperación

94.400,00

90.400,00

SS Bolsas formación en cooperación
Fondo humanitario AECID

3.000,00

3.000,00

50.000,00

50.000,00

Convenio Asociación Solidariedade co Pobo Saharauí (SOGAPS)

25.000,00

75.000,00

Capítulo VI

Investimentos reais

60.000,00

133.970,00

Capítulo VII

Transferencias de capital

961.838,00

472.576,81

Actuacións de cooperación no exterior

911.838,00

472.576,81

50.000,00

-

4.612.744,00

4.612.744,00

Convenio Asociación Solidariedade co Pobo Saharauí (SOGAPS)
TOTAL ORZAMENTO DXRREE E UE
(Área de Cooperación para o Desenvolvemento)
Consellerías

348.285,00

Consellería de Política Social

75.000,00

Consellería de Sanidade

-

215.182,00

Consellería do Mar

-

58.103,00

TOTAL ORZAMENTO XUNTA DE GALICIA

4.961.029,00

Ao final do ano 2017 os recursos totais destinados pola Xunta de Galicia á 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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Táboa 2: Detalle do gasto por tipo de actividade durante o ano 2017

Tipo de instrumento
Proxectos ONGD
Cooperación ao desenvolvemento

Acción humanitaria
Fortalecemento de axentes

Educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

Nº intervencións
15+10

Outros axentes

3+4

Convenios

Importe (€)
1.976.128,00
376.989,60

1+1

151.726,61

Convocatorias

5

300.000,00

Convenios

6

336.160,00

Convenios

1+1

130.000,00

Educación para o desenvolvemento e a cidadanía global

11+9

355.000,00

Convenios

2+1

110.000,00

Investigación para o
desenvolvemento

5

72.030,01

Formación

Bolsas

5

93.400,00

Outros

Asistencias técnicas (avaliacións, estudos, informes…
Plan director)

TOTAL

Tal e como se desprende da táboa 2, no ano 2017
foron destinados a gastos de actividades un total de
4.035.404,22 €, o que representa un 87,48 % do orzamento final de cooperación da DXRREE e UE.

2.504.844,21

636.160,00
130.000,00

537.030,01

93.400,00
133.970,00
4.035.404,22
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Táboa 3: Distribución xeográfica da axuda da DXRREE e UE

Rexión
América do Sur

Centroamérica

África

País
Ecuador

N.º Intervencións

Porcentaxe de fondos por país

48.000,00

1

1,92 %

263.619,00

5

10,52 %

O Salvador

435.391,60

5

17,38 %

Guatemala

551.565,00

7

22,02 %

Honduras

209.980,80

2

8,38 %

Nicaragua

360.649,60

5

14,40 %

Rep. Dominicana

Perú

138.498,00

2

5,53 %

Angola

60.000,00

1

2,40 %

Guinea Bissau/Senegal

70.000,00

1

2,79 %

Mozambique
TOTAL

Importe (€)

367.140,21

5

14,66 %

2.504.844,21

34

100,00 %

No III Plan director da cooperación galega 2014-2017
(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 2017, executáronse intervencións de
cooperación para o desenvolvemento en 11 países,
logrando un bo grao de concentración.

65=
Perú
358=
O Salvador
592=
Guatemala
750=
Honduras
286=
Nicaragua
490=
Rep. Dominicana 188=
Angola		
82=
G. Bissau/Senegal 95=
Mozambique
499=
Ecuador		
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Táboa 4: Distribución xeográfica da acción humanitaria

Rexión

País
Uganda

África

Asia

TOTAL

Porcentaxe de fondos por
país

8.507,20

1

1,34 %

Malí

11.292,97

1

1,78 %

Kenia

49.998,00

1

7,86 %

Etiopía

70.000,00

1

11,00 %

Sur Sudán

69.950,00

1

11,00 %

Poboación Saharauí

91.666,66

2

14,41 %

Xordania

20.000,00

1

3,14 %

Líbano

40.052,00

1

6,30 %

Siria

38.853,19

3

6,11 %

101.247,60

3

15,92 %

Perú

7.632,91

1

1,20 %

Cuba

81.477,00

1

12,81 %

Territorios Palestinos Ocupados

América do Sur

Importe (€) N.º Intervencións

Rep. Dominicana

15.283,93

1

2,40 %

México

16.666,66

1

2,62 %

Nicaragua

13.531,88

1

2,13 %

636.160,00

20

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 15 países, nos Territorios Palestinos,
e coa Poboación Saharauí.
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O III PD conserva as mesmas prioridades sectoriais
do II PD para os efectos de orientar a distribución
sectorial dos recursos, aínda que con algún cambio
de denominación:
1. Cobertura das necesidades sociais básicas.
2. Desenvolvemento económico local.
3. Participación social, empoderamento e dereito
das mulleres, desenvolvemento institucional, bo
goberno e construción da paz.
4. Acción humanitaria.
5. Educación para o desenvolvemento.
6. Investimento no ser humano.
7. Xestión ambiental sustentable e hábitat.
8. Consolidación e fortalecemento de axentes.
9. 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

Porcentaxe
acadada 2016

Importe (€)

Porcentaxe
obxectivo do III

1.383.853,40

36,34 %

25-30 %

2

Desenvolvemento económico local

521.694,81

13,70 %

25-30 %

3

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

349.355,20

9,18 %

7-10 %

636.160,00

16,71 %

8-10 %

4 Acción humanitaria
5

Educación para o desenvolvemento

537.030,01

14,10 %

8-10 %

6

Investimento no ser humano

249.940,80

6,56 %

4-5 %

0%

3-4 %

3,41 %

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 na práctica totalidade dos sectores,
que se tratarán de ir corrixindo nos posteriores exercicios de planificación.

130.000,00
3.808.034,22

0%

0,01 %

100,00 %

100 %

PD
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Táboa 6: Distribución por tipo de instrumento

Tipo de instrumento

Importe (€)

Desagregación

Importe (€)

Proxectos ONGD

1.976.128,00

Outros axentes
Convocatorias

376.989,60

Acción humanitaria
3.173.547,61 Educación para o desenvolvemento e a
Cidadanía Global

300.000,00
355.000,00

Investigación

Convenios

Capítulo VI

727.886,61

72.030,01

Bolsas

93.400,00

Cooperación ao desenvolvemento

151.726,61

Acción humanitaria

336.160,00

Fortalecemento

130.000,00

Educación para o desenvolvemento

110.000,00

133.970,00

133.970,00

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, empregando os convenios de
colaboración de maneira excepcional.

4.035.404,22

Convocatorias (79 %)

80+18+2A
Capítulo VI (3 %)

Convenios (18 %)

20

21

A cooperación galega 2017 en cifras

Táboa 7: Distribución por tipo de axente

Tipo de axente

Importe (€)

ONGD
Agrupacións mixtas

N.º Intervencións

Porcentaxe

2.461.767,00

45

64,65 %

363.913,88

10

9,56 %

Outros

335.195,41

6

8,80 %

Universidades

130.160,13

5

3,42 %

Empresas

145.520,80

2

3,82 %

CGONGD

90.000,00

1

2,36 %

Fondo Galego

40.000,00

1

1,05 %

-

0

0,00 %

Axencias internacionais

Comunidades galegas no exterior

191.477,00

4

5,03 %

AECID

50.000,00

1

1,31 %

-

0

0,00 %

3.808.034,22

75

100,00 %

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 65 % dos recursos
destinados ao financiamento de proxectos.

AECID (1 %)

CGONGD (2 %)
Axencias internacionais
(5 %)
Empresas (4 %)
Universidades
(3 %)
Outros
(9 %)

ONGD (65 %)

64+12+65431A
Fondo Galego (1 %)

Agrupacións
mixtas (10 %)
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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 (3)

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
máis urxentes. No 2015
foi aprobada a Lei 1/2015,
de garantía da calidade
dos servizos públicos e da
boa administración, que
introduciu 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.
No ano 2017 publicouse o
Decreto 29/2017, do 9 de
marzo, de cooperación para
o desenvolvemento (DOG
do 23 de marzo) que recolle
o desenvolvemento normativo dos seguintes aspectos:
A composición e funcionamento do Congacode;
a regulación do Rexistro
Galego de Axentes de Cooperación; a regulación da
licenza para a participación
das empregadas e empregados públicos en proxectos
ou programas de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria,
incluída na Lei 2/2015, do
emprego público de Galicia;
a regulación das peculiaridades das subvencións
en materia de cooperación
para o desenvolvemento e
acción humanitaria.
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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

Indicadores

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.

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

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.

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

(3)

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
4. Grupo de traballo en
funcionamento.

Seguimento
Non se produciron avances
neste eido no ano 2017.

5. Informe de seguimento
do Pacto galego contra a
pobreza realizado.

O Informe de seguimento
do Pacto Galego contra a
pobreza non foi solicitado
polo Parlamento no ano
2017.

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

O Plan anual 2016 aprobado
O Plan anual 2017 aprobado
polo Consello da Xunta
do 9 de febreiro de 2017
conta cun orzamento de
4.512.744,00, aos que habería que engadir 100.000 €
de gastos correntes do
capítulo II do programa
111-E de funcionamento da
DXRREE e coa UE.

7. Convenios formalizados.

O 79 % da axuda desembolsable da DXRREE e UE
distribuíuse a través das
convocatorias de proxectos e no exterior, acción
humanitaria, educación
para o desenvolvemento
e a cidadanía global e
investigación. O 18 % foi
distribuído a través de 13
convenios. Se non temos
en conta o desembolsado a
través do cap.VI, a porcentaxe sería do 81 % a través
de convocatoria e de 19 % a
través de convenio.

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

Durante o ano 2017 non
se teñen aberto novas
convocatorias ao liderado
do conxunto de axentes,
aínda que por segundo ano
se publica a convocatoria
de investigación destinada
exclusivamente ás universidades do SUG.

1

3

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
(2.374.844,21 €) representa
un 94,81 % da axuda desembolsada no exterior en cooperación (2.504.844,21 €) é
un 79,75 % se tomamos toda
a axuda desembolsada no
exterior (3.141.004,21 €).

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
en 2017 (497.140,21 €) representa un 19,84 % de toda
a axuda desembolsada no
exterior (3.141.004,21 €).

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 actuación integradas en
proxectos ou estratexias
dos axentes con marcos de
planificación a medio prazo
ou que dean continuidade
a intervencións previas
elevouse a un 51,12 %
(1.605.555,41 €).
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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.

Seguimento

16. Proxectos e intervencións executadas en cada un
dos sectores.

O 87,47 % da axuda desembolsada no exterior en cooperación para o desenvolvemento pola DXRREE e UE,
concentrouse nos 7 sectores
de especialización.

17. Convocatorias Aberta
e Permanente de Acción
humanitaria resoltas.

Da axuda desembolsada
en acción humanitaria, un
52,84 % canalizouse por
medio de convenios; e un
47,15 % a través de convocatoria.

18. Proxectos e convenios
en acción humanitaria
financiados.

Un 55,44 % da axuda
desembolsada en acción
humanitaria destinouse á
redución de riscos e xeración de resiliencia.
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Resultado de Xestión 4
Os actores e axentes da cooperación galega coordinan e complementan as súas actuacións para contribuír
aos resultados de 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 2017 achegáronse 50.000 € ao Fondo de
emerxencias coordinado
pola AECID que foron
destinados a actuacións do
PMA no Sáhara, da UNRWA en Siria e de ACNUR
en México.
A Xunta de Galicia participou na xuntanza da
Comisión interterritorial
celebrada o 18 de maio en
Madrid.
A Xunta de Galicia organizou o X Encontro de
Comunidades Autónomas
e Cooperación celebrado os
días 6 e 7 de abril en Sevilla.
En 2017 non se recibiron
propostas para o financiamento de alianzas de
traballo multiactor con financiamento internacional
con outros actores e axentes
da cooperación galega

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

Financiáronse un total de
23 proxectos con anualidade 2017 presentados por
agrupacións de entidades
no marco das distintas
convocatorias, o que representa un 37,4 % do total de
axuda desembolsada para o
financiamento de proxectos
a través deste instrumento.
Dos 13 convenios asinados
con anualidade 2017, 3
foron presentados en agrupación, o que representa o
13,70 % da 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.

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

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.

Produtos

Seguimento
No ano 2017 non se teñen
realizado cursos sobre esta
temática.

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

Contratáronse 7 asistencias
técnicas especializadas,
unha para a acción humanitaria e 4 para as avaliacións
ex-ante e ex-post e unha
máis, para a avaliación final
do III Plan director da cooperación galega. Contouse
ademais coa colaboración
do equipo de investigación
da Universidade Complutense de Madrid (UCM)
dirixido por José Antonio
Alonso para a elaboración
do Estudo para a implantación da Axenda 2030 na
Xunta de Galicia.
O 3,41 % da axuda desembolsada destinouse a actuacións de consolidación e
fortalecemento de axentes.

26. Proxectos de consolidación e fortalecemento de
axentes financiados.
27. Convenios asinados
anualmente coa CGONGD
e co Fondo Galego 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.

Asináronse dous convenios
de colaboración, un coa
CGONGD e outro co Fondo
Galego. Deuse continuidade ao convenio coas tres
universidades galegas para
o fortalecemento da Rede
galega de cooperación universitaria para o desenvolvemento.
Non se publicou unha nova
convocatoria de fortalecemento e consolidación de
axentes de cooperación destinada a ONGDS no 2017.
Concedéronse 5 bolsas de
formación de expertas/os
en cooperación: 1 bolsa na
sede da DXRREE e UE e 4
bolsas no exterior (República Dominicana, Guatemala,
Ecuador y Mozambique).
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

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.

Neste ano non se realizaron
actuacións neste eido directamente, pero si no marco
do convenio de fortalecemento da RGCUD.

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 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 todas 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

A páxina web da cooperación galega mellorouse coa
creación dun novo portal
máis moderno, intuitivo e
accesible.
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.

Seguimento

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

Editouse e difundiuse de
xeito dixital o Informe do
ano 2017.
Ademais o persoal da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior participou
en actividades de difusión
da cooperación galega tanto
no ámbito autonómico
como ámbito estatal.

Realizouse unha avaliación
final, externa, independente, e moi participada do
III Plan director e os seus
resultados foron presentados ao Congacode.
No ano 2017 publicouse por
segunda vez a convocatoria
de proxectos de grupos de
investigación para o desenvolvemento, resultando
financiados 5 proxectos.
Realizouse unha avaliación
ex-post dos proxectos financiados pola cooperación
galega en Perú dende o ano
2009 ata o ano 2016.
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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
I.7.1.1. Nº de axentes e
actores participantes no
deseño da estratexia da
cooperación galega en
educación e comunicación
para o desenvolvemento.

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

Produtos

Seguimento

39. Estratexia de educación
para o desenvolvemento da
cooperación galega deseñada
de xeito participativo.

En 2017 téñense aplicado
algunha das medidas
establecidas na Estratexia,
sobre todo, no relativo aos
instrumentos de financiamento.

40. Convocatorias de educación para o desenvolvemento
resoltas.

Publicouse e resolveuse
unha convocatoria de
educación para o desenvolvemento e a cidadanía
global. A través da dita
convocatoria financiáronse
11 proxectos.
Asegurouse o financiamento dos 9 proxectos
bianuais aprobados na
convocatoria de educación
para o desenvolvemento
do ano 2016.
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4.1 Convocatoria 2017 de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
O obxecto desta convocatoria é regular a concesión
de subvencións, por unha parte, ás organizacións
non gobernamentais e, por outra, ás universidades,
ás empresas e organizacións empresariais, aos sindicatos e ás comunidades galegas no exterior que teñan
a condición de axentes de cooperación, para a execución de proxectos no exterior.
A Orde que regula a convocatoria foi publicada no
DOG do 8 de maio de 2017. A dotación orzamentaria,
plurianual, foi de 3.012.500,00 €, conforme a seguinte
distribución:
• Proxectos no exterior de ONGD:
2.637.500,00 €
• Proxectos no exterior doutros axentes de cooperación: 375.000,00 €
Presentáronse un total de 51 proxectos (42 proxectos
de ONGD e 9 proxectos doutros axentes), dos que
foron subvencionados un total de 18 proxectos (15
proxectos de ONGD e 3 doutros axentes).
A resolución das convocatorias fíxose pública o día
2 de maio.
A continuación ofrécese información dos proxectos
aprobados ao abeiro da citada convocatoria.
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Proxectos no exterior de ONGD
01. Mellora das condicións técnicas e materiais para o
aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueiros e ambientais dos municipios
de San Luís La Herradura e Tecoluca, O Salvador. Fase V.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
agrupada con Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (AGARESO)
Código/s CRS: 31320
Socio local: Asociación Fundación para a Cooperación
e o desenvolvemento Comunal do Salvador CORDES
Zona de actuación: Zona do Estero Jaltepeque e
Bajo Lema, municipios de San Luís La Herradura e
Tecoluca no Salvador
País: O Salvador
Rexión: Centroamérica
Descrición: o proxecto insírese na estratexia de
traballo que as entidades consorciadas, xunto á
contraparte local, desenvolven na zona do Estero
Jaltepeque e Bajo Lema, desde o ano 2012. A fase
actual do proxecto sería a quinta dunha serie que
empeza no ano 2012 e que actualmente está a executar a súa IV fase. A intervención tamén recolle as
leccións aprendidas dun proceso de desenvolvemento
previo, que se executou en cinco fases (de 2007 a
2011) co apoio da Xunta de Galicia, e que recibiu o
nome de Plan de pesca en Bajo Lempa.
O proxecto pretende a mellora das condicións técnicas e materiais para o aproveitamento responsable
dos recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueiros e
ambientais dos municipios de San Luís La Herradura
e Tecoluca no Salvador. Obedece a unha lóxica de
actuación integral que concibe a actividade pesqueira
non só como unha actividade extractiva, senón como
unha forma de relación co medio.

O sector ecoturístico tamén foi unha das apostas
que buscan a diversificación produtiva en anteriores fases. Este eixo de intervención elaborouse un
Plan mestre de turismo rural comunitario para a
zona e unha proposta de mellora dos servizos que
ofrece o Comité de Turismo de Desenvolvemento
da Pita. Co obxectivo de continuar apoiando este
esforzo, vai realizar un plan formativo para 52 persoas (36 mulleres) sobre servizos (guiado e atención
ao turista) e produtos (gastronomía e produtos de
aseo) que se ofrecen na zona. Vai habilitar un centro
de recepción de turistas, tanto con espazos divulgativos específicos como con materiais de difusión,
que, ademais, sexa o centro físico de traballo do
Comité de Desenvolvemento ao que se dotará tamén
de equipos básicos. Ademais, farase unha caseta para
atención de turistas no Curral de Cangrexos da Pita,
incorporándoo á oferta turística. Tamén se vai apoiar
a celebración de dous festivais turísticos que dean a
coñecer a zona, polo menos a 5.000 persoas, e dotarase de equipos e materiais de traballo a 10 iniciativas
de mulleres vinculadas ao sector.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellora das condicións técnicas
e materiais para o exercicio dunha actividade
económica respectuosa co ambiente nos municipios de San Luís La Herradura e Tecoluca. O
Salvador.
Obxectivo específico: mellora das condicións
técnicas e materiais para o aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas,
pesqueiros e ambientais dos municipios de San
Luís La Herradura e Tecoluca, O Salvador. Fase V.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 1.370 persoas, das cales 339 son
mulleres, 631 homes, 210 nenas e 190 nenos. De
esta suma de cifras: 8 mozos (3 mulleres) con
escasas posibilidades e recursos; 26 persoas (das
cales 12 son mulleres) pertencentes á Cooperativa
de Produción Agropecuaria e Pesqueira «Las
Bordas»; 22 persoas (3 mulleres) da Cooperativa
de Produción Pesqueira «El Aguilucho»; 28 persoas (12 mulleres) da Cooperativa de Produción
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Agropecuaria e pesqueira «Los Piñalitos»; 19 persoas (10 mulleres) da Cooperativa de Produción
Agropecuaria epesqueira «Chinandega»; 20 persoas (8 mulleres) da Cooperativa de Produción
Agropecuaria e Servizos Múltiples «San BartoloBajo Lempa»; 620 persoas (188 mulleres) da
Federación de Cooperativas de Produción e servizos pesqueros de La Paz; 23 persoas (4 mulleres)
da Cooperativa de Produción Pesqueira Brisas de
Jaltepec; 213 persoas (91 mulleres) del Comité de
Desenvolvemento Turístico de a Pita; 21 mulleres da Cooperativa de ProduciónAgropecuaria
e Pesqueira «Estrellita de mar»; 5 homes del
Comité de Xestión del Corral de Cangrexo Azul
de a Pita; 12 mulleres do colectivo de artesanas «Puerto Nuevo»; 10 mulleres do Colectivo
«Artesanas del mar»; 5 mulleres do Colectivo de
«Artesanías bellezas de la naturaleza»; 5 mulleres
do Colectivo «artesanías da Illa La Colorada»; 22
persoas (5 mulleres) do Comité de recolectores/

as de ovos de tartaruga das Illas: Tasajera e La
Colorada; 400 alumnos/as (205 mulleres) de
8 centros educativos da zona Bajo Lempa; 20
persoas (8 mulleres) de Radio TV Izcanal; 20
persoas integradas na ONG AMARC; 20 persoas (8 mulleres) de Medios de Comunicación
Comunitarios de El Salvador.
Indirecta: unhas 44.300 persoas das cales 35.437
son adultos/as e 8.860 son nenas/os; a poboación dos municipios de Tecoluca e San Luis La
Herradura, departamentos de San Vicente e La
Paz.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 124.821,00 € (2017: 49.928,40 €;
2018: 74.892,60 €)
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02. Fortalecemento do desenvolvemento económico
das cooperativas que participan en 4 cadeas de valor
incluíntes, aplicando enfoques de sustentabilidade,
adaptación ao cambio climático e igualdade de xénero,
da produción agropecuaria en zonas vulnerables ante
a seca, de Las Segovias.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación non exterior ONGD
Axente: Amigos da Terra
Código/s CRS: 31140, 31150, 31166, 31182, 410
Socio local: Instituto de Promoción Humana–
INPRHU Somoto
Zona de actuación: Rexión de Las Segovias
País: Nicaragua
Rexión: Centroamérica
Descrición: o proxecto baséase en experiencias previas que INPRHU–Somoto (socio local) e Amigos da
Terra desenvolveron tanto no sector de intervención
como no territorio en cuestión.
O Obxectivo Xeral da acción é «Contribuír co
desenvolvemento sustentable das condicións
socioeconómicas de produtores/as agropecuarios e
pescadores/as, a través de procesos de produción con
innovación, eficiencia, ambientalmente sustentables,
con enfoque de xénero que melloren a adaptación e
resiliencia ante o Cambio Climático de familias en
zonas rurais vulnerables ante a seca de Las Segovias,
Nicaragua» que está aliñado coas estratexias e
políticas públicas para a redución da pobreza e de
adaptación ao cambio climático nunha área prioritaria como é a rexión seca do país.
As actuacións planificadas van encamiñadas a
aumentar a rendibilidade, incrementar a resiliencia
ante o cambio climático e reducir fendas de xénero
nas seguintes actividades produtivas clave para os
pequenos/as produtores/as: graos básicos, café, hortaliza e apicultura.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír co desenvolvemento
sustentable das condicións socioeconómicas de
produtores/as agropecuarios e pescadores/as, a
través de procesos de produción con innovación, eficiencia, ambientalmente sustentables,
con enfoque de xénero que melloren a adaptación e resiliencia ante o Cambio Climático de
familias en zonas rurais vulnerables ante a seca
de Las Segovias, Nicaragua.
Obxectivo específico: fortalecidas as capacidades produtivas, económicas, comerciais,
organizativas e innovación de 5 Cooperativas
e produtores/as individuais que participan en
4 cadeas de valor incluyentes aplicando enfoques de sustentabilidade, adaptación ao cambio
climático e de igualdade de xénero na produción agropecuaria nas zonas rurais vulnerables
ante a seca en 5 municipios de Las Segovias,
Nicaragua.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 416 persoas, das cales 151
son mulleres e 265 homes. De forma máis
desagregada:
• Produtores/as de café: 16 socios produtores de café da Cooperativa de Jóvenes
Emprendedores (LA ORQUIDIA) do
municipio de Las Sabanas (6 das cales
son mulleres); 25 socios (7 mulleres) da
Cooperativa de cafetaleros San Antonio
RL do Municipio de San e 25 socios (4
mulleres) da Cooperativa Multisectorial
de cafetaleros de Mozonte R.L do municipio de Mozonte.
• Produtores/as de horta: 100 produtores/
as de horta (56 mulleres) para a seguridade alimentaria familiar que pertencen
aos municipios de Somoto, San Lucas e
Totogalpa.
• Produtores/as de graos básicos: 100 produtores/as (40 mulleres) independentes de
Graos Básicos dos municipios de Somoto,
San Lucas e Totogalpa.
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• Apicultores/as: 44 socios/as (12 mulleres) da Cooperativa Multisectorial de
Jóvenes Emprendedores Rurales de
Madriz (COMJERUMA) e 17 socios/as (4
mulleres) da Cooperativa Multifuncional
de Apicultores de PlatanaresLimay.
(COOMUAP R.L.) e 89 apicultores/as
independentes (22 mulleres) dos municipios de Estelí e Santa María.
Indirecta: unhas 11.384 persoas, das cales 3.678
son mulleres e 7.706 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2017:
70.000,00 €; 2018: 105.000,00 €)

03. Fomentando o dereito á protección e seguridade
das vítimas de violencia de xénero a través do fortalecemento da atención integral e da sensibilización
comunitaria en Matola, Mozambique.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación non exterior ONGD
Axente: Médicos do mundo
Código/s CRS: 130
Socio local: Nhamai, DHMC-Associação dous
Direitos Humanos dá Mulher e Criança
Zona de actuación: Distrito de Matola
País: Mozambique
Rexión: Sureste de África
Descrición: o proxecto pretende contribuír á prevención e loita contra a Violencia de Xénero (VdG) no
Distrito de Matola, no sur Mozambique. A presente
proposta é unha continuidade da liña de acción comezada en 2011 de prevención e atención da Violencia
de Xénero (VdG) por Médicos o Mundo (MdM),
sen deixar de enmarcarse nos Plans Económicos e

Sociais das Direccións Provinciais de Saúde (DPS) e
a de Xénero e Acción Social (DPGCAS) da provincia de Maputo e o Servizo Distrital de Saúde, Muller
e Acción Social (SDSMAS) de Matola. A innovación
que se achegou desde aquel momento foi a concepción do dereito á saúde desde unha perspectiva de
xénero, de enfoque baseado en dereitos, de interculturalidade e de empoderamento.
Dando continuidade e afondando na loita contra
a VdG en Matola, o proxecto ten como Obxectivo
Específico que as Vítimas de Violencia de Xénero
conten cun espazo de refuxio e acollida apoiado pola
súa contorna social e familiar, grazas a unha eficaz
sensibilización e resposta institucional e comunitaria.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á prevención e loita
contra a Violencia de Xénero no Distrito de
Matola, Mozambique.
Obxectivo específico: as vítimas de Violencia
de Xénero contan cun espazo de refuxio e acollida apoiado pola súa contorna social e familiar
grazas a unha eficaz sensibilización e resposta
institucional e comunitaria.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 538 persoas, das cales 395 son
mulleres e 143 son homes. Do total: 15 son
mulleres vítimas de violencia de xénero (e as
súas fillas/os) acollidas no centro Nhamai; 300
mulleres e 27 homes que acudan ao Mecanismo
Multisectorial de Atención Integral á Muller
Vítima de Violencia (MMAIMVV); 60 homes
que participarán en campañas de sensibilización
contra a violencia; 67 familiares das vítimas de
VdG para involucralos/as no proceso de acompañamento; 15 mulleres que conformarán o
grupo de apoio mutuo; 30 líderes e lideresas
(10) comunitarios; 24 persoas (das cales 20 son
mulleres) da asociación Nhamai.
Indirecta: unhas 997.701 persoas, das cales
516.066 mulleres e 481.635 homes, que é a totalidade da poboación do distrito de Matola, según
datos oficiais aportados; concretamente as/os
profesionais dos serviciosgubernamentais coma
os CAI (Centro de Atención Integrada).
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Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 174.732,00 € (2017:
69.892,80 €; 2017: 104.839,20 €)

04. Proxecto de fortalecemento das capacidades de
incidencia política e xeración de alternativas produtivas sustentables de organizacións da sociedade civil
vinculadas ao sector pesqueiro e agrícola de pequena
escala en 7 municipios costeiros da Rexión 13–Golfo
de Fonseca, Honduras, con enfoque de soberanía alimentaria e defensa do territorio.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Enxeñería Sen Fronteiras-UDC Cartolab
Código/s CRS: 31120, 41081, 43040
Socio loca l: Comité para a Defensa e
Desenvolvemento da Flora e Fauna do Golfo de
Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Zona de actuación: Golfo de Fonseca
País: Honduras
Rexión: Centro América
Descrición: o proxecto localízase en municipios dos
departamentos de Choluteca e Val da Rexión 13
Golfo de Fonseca: Amapala, Alianza, Nacaome, San
Lorenzo, Marcovia, Namasigüe e El Triunfo. Con el
preténdese fortalecer as capacidades de incidencia
política e xeración de alternativas produtivas sustentables de Organizacións da Sociedade Civil (OSC)
vinculadas ao sector pesqueiro e agrícola de pequena
escala, en 7 municipios costeiros da Rexión 13- Golfo
de Fonseca, Honduras, cun enfoque de soberanía
alimentaria e defensa do territorio. Vincularanse á
acción de forma indirecta, 1.686 familias de agricultores/as e pescadores/as do departamento de Val,
sendo estas familias partícipes do fortalecemento da

OSC de maior representación do sector pesqueiro
artesanal na zona, como é CODDEFFAGOLF. En
segunda instancia espérase que o proxecto incida no
fortalecemento doutras Organizacións da Sociedade
Civil que defenden e promoven o sector primario de
pequena escala, entre as que se atopan cooperativas
e grupos organizados de pescadores/as e agricultores/as, ou de marisqueiras, asociacións locais e
internacionais que traballan na zona no ámbito da
soberanía alimentaria e a defensa do territorio. Así
mesmo, tamén se espera que os espazos de concertación social e participación nestes dous ámbitos saian
fortalecidos.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: reducir a vulnerabilidade alimentaria cun enfoque de dereito e soberanía
alimentaria en poboacións vulnerables do sur
de Honduras.
Obxectivo específico: fortalecer as capacidades
de incidencia política e de xeración de alternativas produtivas sustentables de Organizacións
da Sociedade Civil (OSC) vinculadas ao sector pesqueiro e agrícola de pequena escala en
7 municipios costeiros da Rexión 13–Golfo de
Fonseca, Honduras, con enfoque de soberanía
alimentaria e defensa do territorio.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 406 persoas, das cales 110 son
mulleres e 169 homes, e 68 nenas e 59 nenos.
Indirecta: unhas 1.686, das cales 746 son
mulleres e 632 homes, e 158 nenas e 150 nenos;
habitantes de nove «seccionais» que integran a
base organizativa de sociedade civil.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 225.000,00 € (2017:
90.000,00 €; 2018: 135.000,00 €)
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05. Fortalecemento dos mecanismos locais de prevención de violencia social e de xénero entre a poboación
infantil e xuvenil do municipio de Tonacatepeque (San
Salvador)

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Cruz Vermella Española
Código/s CRS:
111–Educación, nivel non especificado
11330–Formación profesional
150–Goberno e sociedade civil
99820–Sensibilización sobre problemas relacionados co desenvolvemento
Socio local: Cruz Roja Salvadoreña
Zona de actuación: Área Metropolitana de San
Salvador. En concreto, exponse como unha acción
de continuidade da experiencia no Municipio de
Tonacatepeque
País: O Salvador
Rexión: Centro América
Descrición: a proposta enmárcase na Estratexia de
Prevención de Violenciaque Cruz Vermella Española
(CRE) e Cruz Vermella Salvadoreña (CRS) executan
na área Metropolitana de San Salvador. En concreto,
exponse como unha acción de continuidade da experiencia no Municipio de Tonacatepeque, partindo
de prioridades identificadas polos beneficiarios/as e
incorporando accións innovadoras de prevención de
violencia cara a mulleres novas en escolas, transformación pedagóxica de docentes e fortalecemento da
comunidade educativa e dos mecanismos municipais
de protección. Ademais, inclúense accións de EpD en
Galicia mediante a divulgación dos materiais producidos polas redes xuvenís de arte e cultura.

Preténdese contribuír ao desenvolvemento social
inclusivo e á convivencia pacífica en municipios
afectados pola violencia organizada no Salvador promovendo accións concertadas entre actores locais
polo dereito á educación. Especificamente, o proxecto
fortalecerá os mecanismos locais de protección e
atención a nenos/as e mozos/as en risco de exclusión social, as súas capacidades individuais e sociais,
involucrando á comunidade educativa ampliada e
mellorando as oportunidades de empleabilidade.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolvemento social inclusivo e a convivencia pacífica
en municipios afectados pola violencia organizada no Salvador.
Obxectivo específico: fortalecer os mecanismos locais de protección, atención integral e
fomento das capacidades individuais e sociais
de nenos/as, adolescentes e mozos en risco de
exclusión social no municipio de Tonacatepeque,
San Salvador.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 1.467 persoas, das cales 772 son
mulleres e 695 homes. Entre estas cifras uns
1.317 son rapaces/as (697 rapazas); o resto son
docentes das escolas e institutos, nais e pais,
e persoal técnico do Ministerio de Educación.
Indirecta: unhas 27.341 das cales 13.896 son
mulleres e 13.445 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2017:
70.000,00 €; 2018: 105.000,00 €)
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06. Mellora das condicións de habitabilidade, de
atención á saúde comunitaria e á violencia contra
as mulleres, no BateyA Balsa, municipio de Ramón
Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República
Dominicana.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz agrupada
con Asociación Galega de Reporteiros Solidarios
(Agareso)
Código/s CRS: 12261, 13030, 13081, 16040, 22040
Socio local: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)
Zona de actuación: Concello de Ramón Santana,
Provincia de San Pedro de Macorís (República
Dominicana)
País: República Dominicana
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: a presente actuación forma parte dunha
estratexia integral máis ampla levada a cabo no
Concello de Ramón Santana, Provincia de San Pedro
de Macorís (República Dominicana) a través de Plan
Estratéxico Municipal (PEM) desenvolto desde o ano
2011 polo IDAC e ACPP. Concretamente o proxecto
exposto desenvolverase no Batey A Balsa, preténdese
mellorar as condicións de habitabilidade básica e das
condicións de saúde e de vida das persoas do Batey
A Balsa, mediante a erradicación dos barracóns e
vivenda precaria e desenvolvendo accións orientadas
ao fortalecemento da atención á saúde comunitaria
e a unha vida libre de violencia para as mulleres e
nenas.
O Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) e ACPP,
e máis recentemente co apoio de AGARESO expoñen
3 eixos fundamentais de actuación consistentes en:
• Garantir o acceso a unha vivenda digna e
saudable a 44 persoas (27 son mulleres e 17
homes) a través da construción e entrega

a 8 familias de 4 bloques de vivendas
encostadas (chamadas vivendas dúplex)
cunha fosa séptica con capacidade para
15 vivendas. Para o bo uso e mantemento
destas constituirase e formará un Comité
de Construción que coordinará a man de
obra voluntaria e apoiará nas tarefas de
construción.
• Fortalecer as capacidades, tanto formativas como de equipamentos, do sistema
comunitario de saúde do Batey A Balsa
en temas de saúde comunitaria, prevención de violencia contra as mulleres e
dereitos sexuais e reprodutivos. Para iso
levarán a cabo sesións de reforzo coas 15
promotoras que conforman a Rede de
Saúde Comunitaria do Batey. Este reforzo
deseñouse conxuntamente coa Dirección
Provincial de Saúde e o Ministerio da
Muller desde un enfoque de xénero co
obxectivo de mellorar a calidade de vida
das mulleres e nenas do Batey para incidir
en problemas de violencia en todas as súas
manifestacións. Ademais, complementarase o equipamento do Fogar Comunitaria
e Saúde e traballarase coas mulleres do
Batey en cuestións relacionadas coa autoestima e os dereitos sexuais e reprodutivos.
• Promover unha cultura da igualdade
e equidade de xénero. levarán a cabo
talleres en centros educativos para a promoción dunha vida sen violencia. levarán
a cabo en colaboración cos Ministerios de
Educación e da Muller cos que se asinaron
convenios de colaboración. Traballarase
especialmente con homes novos e adultos
na construción de novas masculinidades,
reflexionando sobre a construción das
identidades masculinas e analizando as
raíces da violencia.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: garantir o dereito a unha
vivenda digna, á saúde comunitaria e a unha
vida libre de violencia para as mulleres do
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Batey a Balsa, municipio de Ramón Santana,
provincia de San Pedro de Macorís, República
Dominicana.
Obxectivo específico: mellora das condicións de
habitabilidade, de atención á saúde comunitaria
e á violencia contra as mulleres, no Batey a Balsa,
municipio de Ramón Santana, provincia de San
Pedro de Macorís, República Dominicana.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 721 persoas, das cales 145 son
persoas adultas (104 mulleres e 41 homes) e,
576 nenas/os (284 nenas e 292 nenos). Do total
destas cifras: 44 persoas realoxadas (27 son
mulleres); 10 persoas integrantes do Comité
de Construción (polo menos 5 mulleres); 36
docentes (27 mulleres) e 576 alumnas/os (284
mulleres) da escola Básica de Montecristi e o
Liceo Federico Bermúdez de Ramón Santana;
10 líderes comunitarios homes nos obradoiros de novas masculinidades; polo menos 30
mulleres nas «Xornadas de capacitación sobre
autocoidados, autoestima, xénero e violencia»;
as 15 integrantes da Red comunitaria de Saúde;
e 30 persoas máis beneficiadas pola fosa séptica.
Indirecta: unhas 1.160 persoas das 811 son adultas/os (383 mulleres e 429 homes) e, 349 nenas/
os (165 nenas 184 nenos).
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 178.804,00 € (2017:
71.521,60 €; 2018: 107.282,40 €)

07. Mellora das 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. Fase 4

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Arquitectura Sen Fronteiras

Código/s CRS: 12240, 12261, 14081, 15150, 16030,
16040
Socio loca l: Asociación Ind í xena ProlDesenvolvemento Integral-ASIAPRODI-; Federación
de Asociacións Civís e Organizacións para o
Desenvolvementodo Hábitat Popular–FODHAPZona de actuación: Departamento de Retalhuleu
Municipio Champerico, atópase na costa suroeste de
Guatemala. O municipio de Champericoestá situado
ao sur do Departamento de Retalhuleu, e conta
cunha poboación aproximada de 35.400 habitantes
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica
Descrición: o presente proxecto corresponde á cuarta
fase do Proxecto B’anChuinklal que dá continuidade
á intervención en hábitat domiciliar saudable que
a Xunta de Galicia apoiou desde o ano 2008, primeiro a través do Programa Integral OxlajujTz’ikin
(2008-2012) e, posteriormente, a través dos proxectos
B’anChuinklal, presentados ás anteriores convocatorias, entre os anos 2014-2016. Durante este período,
no que se fixo un seguimento continuo da situación
das comunidades, identificáronse novas necesidades aínda non cubertas (Déficit habitacional de 155
vivendas). Nesta cuarta fase da intervención tratarase de dar resposta a esta situación continuando
co traballo na rexión. Así, 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.
Expoñense tres liñas de intervención ao longo das
dúas anualidades presentadas que se complementarán cun adecuado sistema de seguimento e avaliación
do proxecto:
• Fortalecemento institucional e comunitario: Como parte do seguimento ao
proceso de formación e acompañamento
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ás comunidades de Champerico e ás
autoridades comunitarias e locais, búscase reforzar e capacitar sobre Produción
Social de Vivenda e Hábitat–PSVHA-.
Realizarase un Diplomado cos contidos desta temática onde participarán
integrantes do Consello de Autoridades
Comunitarias do Sur e Representantes
Comunitarios integrantes do COMUDE
(Consello Municipal de Desenvolvemento)
co obxecto de fortalecer a organización
comunitaria e a institucionalidad para que
a través do coñecemento da Produción
Social de Vivenda e Hábitat poidan promover iniciativas que contribúan á mellora
do hábitat das familias das comunidades
de Champerico.
• Mellora das condicións de acceso a un
hábitat saudable de 18 familias en condicións de alta vulnerabilidade mediante a
construción de vivenda: Para dar continuidade a lóxica e filosofía das intervencións
de ASF xeraranse dinámicas ao redor da
construción para o fomento do desenvolvemento autónomo local. Neste sentido
fortaleceranse as estruturas locais, contratarase a albaneis e profesionais das
comunidades e involucrarase as propias
familias no traballo, ademais de empregar materiais da cooperativa B’eljujQ’anil,
unha iniciativa de produción local con fins
sociais.
• Mellora de hábitos hixiénicos e hábitat
domiciliar: Trátase de promover prácticas
sinxelas de limpeza, manexo dos residuos,
auga e alimentos etc., que reduzan os riscos de contraer as principais enfermidades
que afectan estas poboacións, así como de
sentar as bases dun ambiente familiar idóneo que propicie a igualdade de xénero, a
participación familiar, a identificación de
ameazas e riscos, e unha organización e
participación cidadá con maior coñecemento da súa contorna e os seus dereitos.
Farase a través dun proceso de formación

sobre Auditoria Social, Hábitos Hixiénicos,
Ordenamento do sitio e Seguridade
Humana.
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/ou 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 e/ou solteiras, a través dun proceso
colaborativo entre comunidades, autoridades
municipais, organizacións sociais e cooperativas.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 532 persoas, das cales 36 son
adultas/os (18 mulleres e 18 homes) e, 57 nenas/
os (29 nenas e 28 nenos).
Indirecta: unhas 7.788, das cales 2.194 son
adultas/os (1.124 mulleres e 1.070 homes) e,
5.594 nenas/vos (2.865 nenas e 2.729 nenos);
entre os cales podemos contar con constructores locais e maestros de obra, persoal da
Cooperativa B’eljujQ’anil, membros del Consejo
de Autoridades Comunitarias del Sur, Mulleres
lideresas involucradas nos espacios de toma de
decisións.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 153.700,00 € (2017:
61.480,00 €; 2018: 92.220,00 €)
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08. Comunidade educativa do barrio Santa Lucía
empoderada para a súa participación activa no sistema educativo a través da xeración de capacidades
nos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigacións para unha educación inclusiva e de calidade en
Santiago de los Caballeros, asociado ao «Programa
de mellora do barrio Santa Lucía», IDI República
Dominicana.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación Balms para a infancia
Código/s CRS: 11110, 11220, 11230
Socio local: Fundación Solidariedade e Centro integral para o desenvolvemento local (CIDEL)
Zona de actuación: Rep. Dominicana, Santiago de los
Caballeros, Barrio Santa Lucia
País: República Dominicana
Rexión: Centroamerica e Caribe
Descrición: o presente proxecto busca dar continuidade á intervención de desenvolvemento impulsada
pola Xunta de Galicia a través da IDI «Programa
Integral de Mellora do Barrio Santa Lucía, que foi
executado con intervención directa por parte da
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión
Europea da Xunta de Galicia, implementado entre
os anos 2008-2012. Durante o proceso de identificación da intervención mediante un diagnóstico
participativo formulouse unha estratexia de mellora
do sistema educativa do Barrio Santa Lucía que non
se puido executar por mor de limitacións orzamentarias naquel momento.
A Fundación Balms para a Infancia, xunto con
CIDEL e Fundación Solidariedade, entidades que
manteñen o seu apoio constante ao Barrio Santa
Lucía, xunto coa poboación do Barrio a través das
súas organizacións comunitarias, principalmente,
Consello de Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía
e a Asociación de Recicladores e Recicladoras de

Rafey, identificamos o acceso a un sistema de calidade e inclusivo como unha das barreiras que non
permite o desenvolvemento sustentable do Barrio e
por tanto, como unha meta para conseguir
Con este propósito, definimos tres resultados que
queremos conseguir coa intervención os cales terán
un efecto impulsor ao logro do obxectivo. Estes
resultados veñen definidos por tres estratexias de
traballo con diversos actores do Barrio Santa Lucía
que leven un fortalecemento e implicación no sistema educativo:
R1. Docentes, persoal directivo dos centros educativos, mestres e mestras empoderados para unha
práctica educativa de calidade, inclusiva e innovadora nos centros educativos de Santa Lucía.
R2. Incorporados modelos de xestión participativa
das familias do barrio Santa Lucía promovendo unha
reflexión crítica desde os titulares de dereitos e responsabilidades para fortalecer o seu compromiso
cunha educación de calidade do barrio.
R3. Mellorada a flexibilidade do sistema educativo do
Barrio Santa Lucía para as necesidades da poboación
infantil e moza do Barrio, con especial atención ás
mulleres adolescentes.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao logro de dereitos de nenos, nenas, mozos/as e persoas
adultas a unha educación inclusiva e de calidade no Barrio de Santa Lucía, Santiago de
los Caballeros, mediante o fortalecemento da
comunidade educativa do Barrio.
Obxectivo específico: comunidade educativa do
Barrio Santa Lucía, Santiago de los Caballeros,
empoderada para a súa implicación e participación no sistema educativo a través da xeración
de capacidades nos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigacións do sistema educativo
comunitario desde un enfoque integral de perspectiva de xénero.
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Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 2.900 persoas, das cales 1.403
adultas/os (680 mulleres e 723 homes) e, 1.533
nenas/os (949 nenas e 584 nenos), poboación do
barrio de Santa Lucía.Concretamente organizaciónssociais de barrio como: Consejo del Barrio
de Santa Lucía, Club de Madres, Asociación de
recicladores/as de Rafey.
Indirecta: unhas 233.020 persoas (114.800
mulleres e 118.220 homes) que residen na zona
de Cienfuegos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 167.441,00 € (2017:
66.976,40 €; 2018: 100.464,60 €)

09. Mellora da atención integral e a pertinencia cultural en servizos de saúde sexual e reprodutiva e saúde
materna, para mulleres e adolescentes indíxenas
nos municipios de Nebaj, Chajul e Cotzal na área Ixil,
Rexión Norte do Quiché, Guatemala.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Farmacéuticos Mundi
Código/s CRS:
Principais: 13020 Atención saúde reprodutiva
Secundarios: 13030 Planificación familiar, 13081
Formación de persoal para poboación e saúde
reprodutiva
Socio local: Asociación de Servizos Comunitarios de
Saúde (ASECSA)
Zona de actuación: Guatemala (Quiché)
País: Guatemala

ampla tolerancia cara ás vulneracións dos DD.HH.
de mulleres e nenas. No marco dun sistema profundamente hetero-normativo (en cuestións de etnia,
clase, xénero e prácticas sexuais) e asimétrico, son
as mulleres, pobres e indíxenas quen acumula maior
exclusión. Como contribución estratéxica á loita contra a pobreza e a inequidade, a proposta céntrase no
fortalecemento da pertinencia cultural e a integralidade da atención en saúde sexual e reprodutiva en
tres municipios do Norte do Quiché (Nebaj, Chajul e
Cotzal), seleccionados mediante criterios de vulnerabilidade, coa finalidade de contribuír á redución das
causas que supoñen riscos pódense previr durante a
vida fértil das mulleres.
A cobertura xeográfica do proxecto esténdese a 35
comunidades rurais dos tres municipios sinalados,
no departamento de Quiché, cunha poboación de
32.290 persoas (15.795 mulleres e 16.495 homes).
As comunidades de intervención foron identificadas
en base a criterios relacionados cos seguintes factores:
1. Prevalencia de elevadas taxas de pobreza e vulnerabilidade nutricional. 2. Existencia dun servizo de
saúde de 2º nivel de referencia e dunha rede de parteiras e promotoras/es de saúde. 3. Ampliación da
cobertura xeográfica doutros proxectos en execución
(no marco do Plan de mellora da SSR e redución da
desnutrición de menores de cinco anos e mulleres
embarazadas na Rexión, impulsado por Farmamundi,
ASECSA e ISDM). 4. Concentración das accións da
cooperación española.
A poboación meta identifícase maioritariamente
co grupo étnico mayaixil e concéntrase en áreas
rurais caracterizadas polo deterioro das condicións
ambientais, un deficitario acceso a servizos SSR e
unha elevada morbi-mortalidade materna. Todo iso
supón sistemáticas vulneracións das súas DESC, acumulando graves limitacións para o desenvolvemento.

Rexión: Centro América

A lóxica de intervención estrutúrase en base a catro
(4) resultados:

Descrición: o mantemento de elevadas taxas de mortalidade materna e a constatación de que o 90 % das
mortes pódense previr remiten a unha situación de

1.- Tres (3) distritos municipais de saúde melloraron
a atención da atención en SSR con enfoque intercultural e de xénero na área de execución do proxecto.
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2.- Aumentadas as capacidades comunitarias e institucionais para a mellora da saúde materna, a SSR e a
prevención de factores de risco.
3.- Integrado o enfoque de dereitos na promoción
da SSR, e a prevención de embarazos non desexados.
4.- Articulado un Observatorio de Saúde Reprodutiva
(OUSAR) municipal, de base comunitaria, coa participación de mulleres, promotores e parteiras para
garantir a auditoría social nos servizos de Saúde
sexual e reprodutiva e atención á VCM no marco do
cumprimento da Lei para a maternidade saudable.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á mellora da Saúde
materna, Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) para
a redución de causas prevenibles de morbi-mortalidade materna en Guatemala.
Obxectivo específico: fortalecemento da integralidade e a pertinencia cultural da atención en
saúde materna, SSR e nutrición a nivel comunitario e institucional en tres municipios do
Norte do Quiche.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 5.220 persoas, das cales 5.010
son mulleres e 10 homes, e 120 nenas e 80 nenos.
Máis concretamente mulleres en idade fértil
(5.000), 200 bebés (120 nenas e 80 nenos) e 20
profesionais da saúde (10 homes e 10 mulleres).
Indirecta: unhas 27.240 das cales 11.455 son
mulleres el 5.785 homes das 35 comunidades
onde o proxecto quere facer incidencia.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 174.000 € (2017: 69.600,00 €;
2018: 104.400,00 €)

10. Mellora da calidade educativa con pertinencia
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos
da nenez e a mocidade rural de 8 comunidades do
Municipio de Champerico (Guatemala)–Fase III.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Asociación PROYDE (Promoción e
Desenvolvemento) agrupada con ARQUITECTURA
SEN FRONTEIRAS, Demarcación de Galicia
Código/s CRS:
11110-Política educativa e xestión
11120-Servizos e instalacións educativas e
formación
11130-Formación de profesores
11220-Educación primaria
11320-Educación secundaria
Socio local: Proxecto de Desenvolvemento
Santiago-PRODESSA
Zona de actuación: Municipio de Champerico
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica
Descrición: o presente proxecto proponse fortalecer, como intervención complementaria e de
continuidade, ás 2 intervencións previas desenvolvidas co apoio da Xunta de Galicia no municipio de
Champerico, co obxectivo da «Mellora da calidade
educativa con pertinencia cultural e de xénero, para
a garantía dos dereitos da nenez e a mocidade do
Municipio de Champerico (Guatemala), cuxa Fase I
desenvolveuse en 2015 e a Fase II en 2016-2017, nas
localidades del Rosario e Nova Cajolá, respectivamente. En consecuencia, esta intervención intégrase
nunha estratexia máis ampla de actuación dirixida
á promoción educativa de calidade na rexión, que
impulsan as 4 entidades agrupadas ASF-PROYDEPRODESSA-ASIAPRODI, polo que para a súa
identificación, parte dos resultados das experiencias
anteriores, pero tamén do diagnóstico educativo e de
infraestruturas escolares realizado da rede de centros
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educativos na rexión costeira de Champerico e
Retalhuleu elaborado a finais de 2016, de acordo coas
demandas das autoridades e organizacións locais de
continuidade dos procesos realizados.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellora da calidade educativa
da nenez e a mocidade con pertinencia cultural e de xénero para o exercicio da cidadanía
e a xeración dun pensamento crítico en estudantes de primaria e básico do Municipio de
Champerico, Retalhuleu, Guatemala.
Obxectivo específico: garantir as condicións
adecuadas para que as nenas e nenos de 10 establecementos públicos de nivel primario e básico
de 8 comunidades do municipio de Champerico,
Retalhuleu, accedan a unha educación de calidade con pertinencia cultural e de xénero.
Poboación beneficiaria:
Directa: o número de persoas participantes é de
1.235, das cales 626 son mulleres e 609 homes.
Destas cantidades 480 son nenas e 478 nenos.
Deste total, 102 son alumnado de dous institutos (42 mulleres); 958 son alumnado de oito
escolas de primaria (480 mulleres); 14 docentes de Secundaria (6 mulleres); 36 docentes de
Primaria (16 mulleres); 50 nais e pais de familias
de Secundaria (25 mulleres); 75 nais e pais de
familias de Primaria (40 mulleres).
Indirecta: o número de persoas é de 7.791, das
cales 2.221 son persoas adultas (1.124 mulleres
e 1.070 homes); e 5.594 nenas/os (2.865 nenas
e 2.729 nenos). Habitantes das 8 comunidades participantes, e sobre todo a construtores
locais e mestres de obra; así como a Cooperativa
B’eljujQ’anil ao incrementar os seus beneficios,
e polopersoal contratado.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 224.990,00 € (2017:
89.996,00 €; 2018: 134.994,00 €)

11. Impulsando boas prácticas de gobernanza institucional, social e comunitaria na provincia de Kwanza
Norte, Angola.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Médicos do Mundo-MdM
Código/s CRS: 150-Goberno e sociedade civil, xeral
Socio local: ASASP-Assosiação Angolana Salvadora
Dos Povos
Zona de actuación: Angola, Kwanza Norte
País: Angola
Rexión: África Subsahariana
Descrición: a presente proposta pretende contribuír
a un cambio estrutural e sustentable en Kwanza
Norte no ámbito da gobernabilidade, a través dunha
estratexia integral que fortaleza os escenarios de boa
gobernanza xa existentes e incorpore as esixencias
sociais en materia de dereitos humanos (principalmente os relacionados coa saúde das mulleres) nas
axendas do goberno provincial a través da implantación de accións de incidencia política a nivel
municipal, provincial e nacional.
Este proxecto encádrase na estratexia «Novas e outros
axentes comunitarios impulsan boas prácticas de
gobernanza na provincia de Kwanza Norte» de dous
anos de duración en 6 dos 10 municipios da provincia de Kwanza Norte, onde se conta cos indicadores
máis baixos en materia de saúde, educación, gobernabilidade e violencia de xénero da provincia. Esta
situación permanece inalterable, en gran medida,
pola falta de espazos públicos de encontro entre a
sociedade civil e as autoridades; e por outro, pola
débil representatividade da cidadanía nestes foros de
participación onde se propoñan medidas estruturais
que dean resposta ás súas necesidades, sendo tanto
titulares de dereitos como de obrigacións os corresponsables do cambio.
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É importante sinalar que estes 6 municipios nos que
leva a cabo a actuación servirán de proba piloto para
poder, tras unha sistematización das leccións aprendidas, replicar a experiencia nos restantes municipios
ou noutras provincias.
En concreto, a través desta proposta, Médicos do
Mundo quere contribuír a reforzar a capacidade de
traballo en rede das 12 Organizacións de Sociedade
Civil (OSC) presentes na provincia de Kwanza Norte
que integran a Rede polo Dereito á Saúde, así como
a súa capacidade de monitoreo e incidencia nas políticas públicas máis relevantes para a saúde a nivel
local. Para iso, levarán a cabo unhas xornadas sobre
as políticas de descentralización de competencias en
que está inmerso o país, de maneira que se poida
dar seguimento aos plans de desenvolvemento local
en materia de saúde a través dos espazos de participación cidadá deseñados; os/as integrantes destes
espazos serán formados en temáticas relacionadas
con prácticas de bo goberno, rendición de contas,
transparencia e diálogo, e serán acompañadas no seu
desempeño durante o 2017. Ademais, para reforzar o
traballo en rede das OSC, elaborarase un plan de formación específico para a Rede polo Dereito á Saúde
e levarán a cabo unha campaña de sensibilización
que alente á poboación para participar dos espazos
de escoita que existen, aínda que moi debilitados, en
Kwanza Norte.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: apoiar ás OSC e outros axentes locais de Kwanza Norte na implementación
de prácticas de bo goberno no contexto da
descentralización.
Obxectivo específico: reforzar a capacidade técnica e de incidencia política dos axentes sociais
e comunitarios nos espazos de gobernanza.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 925 persoas, das cales 132 son
mulleres, 93 homes, 300 nenas e 400 nenos.
De este total, 8 son da Dirección Provincial
de Saúde (3 mulleres); 12 Xefes de Repartición
e Administradores Municipais (1 muller); 3
persoas do Gabinete Provincial de Apoio á
Asemblea Nacional (2 mulleres); 60 membros

das OSC (25 mulleres); 75 parteiras tradicionais; 40 Sobas (10 mulleres); 700 alumnos novos
(300 mulleres); 7 Coordinadores/as do CMM (2
mulleres); 6 mulleres dos Puntos focais municipais contra a violencia; 14 persoas do Grupo
multisectorial de atención integral ás vítimas de
violencia baseada en xénero (8 mulleres).
Indirecta: 31.432 son mulleres e 493 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 60.000,00 € (2017:
60.000,00 €)

12. Mellora da Seguridade Alimentaria na liña transfronteiriza entre Guinea-Bissau e Senegal a través dun
modelo integrador de hortas comunitarias e acuicultura xestionado por mulleres campesiñas.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Aida Axuda Intercambio e Desenvolvemento
Código/s CRS: 31161
Socio local: Federaçãocamponesa KAFO e
Mouvement deas Jeunespour a Paix et l’Intégration
(MJPI)
Zona de actuación: Rexións de Oio e Kolda
País: Guinea Bissau / Senegal
Rexión: África Subsahariana
Descrición: o proxecto localízase na liña de fronteira entre Guinea-Bissau e Senegal, en dúas das
rexións (Oio e Kolda) máis illadas, con maior índice
de malnutrición crónica e que máis foron afectadas
polo conflito transfronteirizo pola independencia da
Casamance (DENARP II e ENSAN, anexo XV). Esta
grave situación repercute aínda máis nas mulleres, na
súa maioría das etnias peul e mandinga, que viven en
condicións de extrema pobreza nunha sociedade tradicionalmente machista que non lles permite o acceso
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á terra, o acceso á formación, a xestionar actividades
de renda ou á toma de decisións, e que con todo, responsabilízaas integramente de moitos aspectos claves
como son a nutrición ou a saúde familiar (feminización da pobreza). Por iso, na presente intervención
converxen dúas das accións que achegaron mellores
resultados en materia de Seguridade Alimentaria
nos últimos anos nos programas de AIDA e os seus
socios/as:

e conselleiras municipais para definir as prioridades das mulleres campesiñas, ou a introdución de
tecnoloxía básica agrícola que vai permitir reducir
drasticamente o esforzo físico que realizan estas
mulleres aumentando a súa produtividade (máquinas
de descasque, bombas solares). Todas estas medidas
inspíranse na realización dunha análise de xénero en
2015 e na elaboración dun diagnóstico sobre a participación política das mulleres na zona de intervención.

Hortas Comunitarias xestionadas por mulleres que
tivo un grande impacto na zona, en gran medida
grazas a un anterior proxecto da Xunta no 2015. Este
modelo de horta comunitaria eficiente e sustentable
permitiu mellorar os ingresos e a nutrición destas
comunidades cunha produción media de 13,5 toneladas por Ha. É por iso que varios grupos de mulleres
de localidades veciñas demandaron explicitamente a
construción dunha horta comunitaria na súa aldea.
Grazas a este proxecto construiranse catro novas hortas comunitarias (dúas en Guinea-Bissau e dúas en
Senegal) repetindo o mesmo modelo baseado no eficiencia, a sinxeleza e a sustentabilidade, e recollendo
as principais recomendacións da avaliación realizada
durante o proxecto anterior.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír coa erradicación
da malnutrición crónica e loita pola equidade
de xénero na liña de fronteira entre GuineaBissau e Senegal.
Obxectivo específico: mellora da seguridade
alimentaria na liña de fronteira entre GuineaBissau e Senegal a través dunha rede de
explotacións hortícolas e acuícolas sustentables
xestionadas por mulleres.

Acuicultura Integrada. O obxectivo é a produción de
peixe a través da integración da acuicultura coa horticultura como medida para introducir o consumo
de proteína animal (tilapia) nestas comunidades do
interior onde a posibilidade de atopar peixe fresco é
practicamente nula. A Asociación AIDA e MJPI, en
colaboración coa Axencia Nacional de Acuicultura
Senegalesa (ANA, Oficina técnica de Kolda) desenvolveron un modelo innovador de integración entre
horticultura e piscicultura que foi posto en marcha
en dúas hortas comunitarias en 2016 con excelentes resultados e coa vantaxe de que a horta se rega
utilizando a auga fertilizada dos peixes e os peixes
aliméntanse a partir dos refugallos vexetais da horta,
e das cascas de arroz e outros produtos vexetais (ciclo
integrado).
Por último, poñeranse en marcha a implementación
dun módulo de xénero de nove sesións entre homes e
mulleres para reducir as desigualdades; a facilitación
de encontros entre grupos de mulleres campesiñas

Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 433 persoas, das cales 411 son
mulleres e 22 homes. As persoas son campesinas
pertencentes a 5 aldeas situadas en comunidades dea liña de fronteira entre Guinea-Bissau
y Senegal.
Indirecta: unhas 30.000 das cales 4.800 son
mulleres, 7.200 homes, 7.560 nenas e 10.440
nenos. Persoas que viven no medio rural da liña
de fronteira, que practican unha agricultura de
subsistencia e onde se presentan altos índices de
vulnerabilidade nutricional.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2017:
70.000,00 €; 2018: 105.000,00 €)

13. Previndo a violencia de xénero entre mozos e adolescentes en cinco municipios de Nicaragua.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación OxfamIntermón
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Código/s CRS: 15180
Socio local: Movemento de mulleres traballadoras e
desempregadas María Elena Cuadra
Zona de actuación: O proxecto desenvolverase nos
municipios de Juigalpa 12°05’59,1’’N–85°23’21,8’’W;
Posoltega 12°32’’28,5’’ N–86°59’07,0’’ W; Estelí
13°.05’19.4’’ N, -86°.23’14,0’’ W; Tipitapa 12°19’51,7’’
N–86°04’05,5’’ W; Distrito VI de Managua
País: Nicaragua
Rexión: Centro América
Descrición: o proxecto «Previndo a violencia de
xénero entre mozos e adolescentes en cinco municipios de Nicaragua» desenvolvésese en comunidades
peri-urbanas e rurais do país, con diversas características socio demográficas, pero que teñen en común
o contar cunha poboación maioritariamente nova e
con altos niveis de incidencia de violencia de xénero
onde as nenas e adolescentes identifícanse como as
principais vítimas e os homes adolescentes e mozos
reproducen os roles e patróns de comportamento
patriarcais.
O proxecto vai dirixido a contribuír á prevención
da violencia e desenvolver relacións iguais de xénero
entre mulleres e homes novos de Estelí, Juigalpa,
Posoltega, Tipitapa e o Distrito VI de Managua,
quen por estar nunha etapa de socialización de roles,
estereotipos e referentes ao redor das relacións entre
mulleres e homes son susceptibles de reproducir
patróns misóxinos e de violencia de xénero. Para
lograr estes propósitos, o proxecto exponse á promoción de novas formas de relación entre mulleres e
homes novos e adolescentes baseadas no dereito para
vivir libre de violencia de maneira que conten con
capacidades, habilidades, ferramentas metodolóxicas
e espazos organizados onde as mulleres adolescentes
e mozas poidan fortalecer o seu liderado, os homes
identificar formas de exercer a súa masculinidade
de maneira igualitaria e xuntos desenvolver novas
formas de relación.

Desenvolvésense accións prioritariamente dirixidas
a contar con información e deixar nas comunidades
capacidades instaladas para a identificación diagnóstica da situación de violencia que as e os mozos
e adolescentes viven nas súas localidades e recoñecer
as necesidades e fortaleces para enfrontar a violencia
e construír e implementar colectivamente plans de
acción para enfrontala.
Ao longo do período de implementación do proxecto
desenvolvésense, cos e as novas e adolescentes beneficiarios, procesos de capacitación que incluirán
coñecementos, metodoloxías, capacidades e espazos
de reflexión sobre o marco xurídico para a prevención
e sanción da violencia de xénero, liderado, autoestima
e novas masculinidades. Así mesmo, entre as e os
mozos, xeraranse capacidades de comunicación e uso
de TIC para a desconstrucción da violencia e a promoción de relacións igualitarias e equitativas entre
mulleres e homes. Isto incluirá o desenvolvemento
de campamentos xuvenís, a implementación de talleres de autodefensa feminista, a realización de feiras
de coñecemento, a produción de guías e materiais
educativos para que os e as mozas poidan replicar os
seus coñecementos con outros mozos e adolescentes
e o desenvolvemento de produtos de sensibilización
nas redes sociais.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a que mulleres e
homes de Estelí, Juigalpa, Posoltega, Tipitapa e o
Distrito VI de Managua, asuman novas formas
de relacionamento e avancen en canto ao recoñecemento, exercicio e defensa do seu dereito
para vivir libres de violencia.
Obxectivo específico: promover en mulleres e
homes novos e adolescentes o establecemento
de novas relacións de poder con equidade de
xénero e asuman o dereito para vivir unha vida
libre de violencia.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 609 persoas, das cales 285 son
mulleres e 272 homes, e 27 nenas e 25 nenos.
Destes totais participarán uns/as 300 adolescentes (homes e mulleres), 50 nenas/os, 50 mulleres
nun obradoiro de autodefensa, 50 nais e pais
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novos, e 50 mulleres adultas con acceso a fondos revolventes.
Indirecta: unhas 2.500 das cales 1.250 son
mulleres e 1.250 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 139.746,00 € (2017:
55.898,40 €; 2018: 83.847,60 €)

14. «TajimatPujut»: Contribuir a mellorar o exercicio
do dereito á alimentación en comunidades indíxenas
Awajún (Amazonas, Perú) mediante a promoción da
soberanía alimentaria nas familias, a consolidación
das súas capacidades para diversificar as súas parcelas
produtivas e a comercialización dos seus produtos en
mercados locais.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación Taller de Solidariedade
Código/s CRS: 31161 Produción alimentos agrícolas
Socio local: Servizo Agropecuario para a Investigación
e Promoción Económica–SAIPE
Zona de actuación: Comunidades indíxenas Awajún
(Departamento Amazonas, Perú)
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: a presente proposta busca garantir as
condicións de soberanía alimentaria, a mellora
da nutrición e a eliminación da fame nas familias
Awajún de 8 comunidades da conca do río Nieva
(Amazonas, Perú), mediante a promoción da agricultura sustentable. Para iso, como estratexia, expón
consolidar as capacidades de 96 familias indíxenas para diversificar as súas unidades produtivas e
a comercialización dos seus produtos en mercados
locais.

O proxecto ten tres compoñentes que se desenvolven
no marco da soberanía alimentaria e do Bo Vivir
(TajimatPujut) indíxena: formativo, produtivo e de
comercialización. Estes desenvólvense en tres fases
complementarias e integradas.
A primeira fase é preparatoria do proxecto: corresponde á relación e presentación pública das
actividades, tanto á poboación beneficiaria como
á sociedade civil de Condorcanqui. Establécense
os convenios e compromisos interinstitucionais.
Precísanse os puntos de seguimento a través dunha
liña de base inicial, con cuxa información se formula
un plan de reforzamento da formación para os promotores e familias beneficiarias, salientando naqueles
puntos máis débiles da súa formación técnica.
A segunda fase é de instalación de actividades
produtivas con 96 familias Awajún. Realízanse as
xornadas de asesoría técnica mediante as cales as
familias rehabilitan, melloran e instalan as actividades promovidas polo proxecto: rotación de cultivos,
piscigranxas, plátano, cacao, reforestación e viveiros
forestais diversificados. Xunto con estas actividades,
realízanse os procesos formativos para consolidar as
capacidades dos promotores/as e para a articulación
das directivas dos comités produtivos ao mercado
local.
Na terceira fase desenvólvense os procesos de acompañamento permanente, e de axustes e reforzos para
a consolidación das actividades produtivas, involucrando iniciativas de formación desde Radio
Kampagkis de modo complementario. Nesta fase
desenvólvense tamén as actividades de comercialización nas agro-cadeas locais, con polo menos o 40 %
dos produtores organizados en Comités, promovendo
a ligazón dos produtores/as familiares coa Feira Rural
Nativa de Tayuntsa.
O proxecto é parte da proposta institucional de
SAIPE, inseríndose no seu Obxectivo Estratéxico 1:
As familias do Alto Marañón viven máis integradas
cos seres do bosque, manteñen a súapluri-actividade
e pluri-capacidade no manexo integral do bosque,
chegan á soberanía alimentaria e xeran excedentes a
partir do manexo deste, o cal lles permite mellorar
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a vida familiar e a solidariedade comunal. Neste
marco, a proposta complementa outros proxectos
que tratan de impulsar concertadamente programas
de asistencia técnica e capacitación en temas agroforestais, sanidade animal, organización e xestión da
produción e comercialización, coas familias e organizacións de produtores/as.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a mellorar o exercicio do dereito á alimentación no marco do «Bo
Vivir» (TajimatPujut) en comunidades indíxenas Awajún do Amazonas, Perú.
Obxectivo específico: promovida a soberanía
alimentaria de 96 familias indíxenas Awajún
mediante consolídación das súas capacidades
para diversificar as súas unidades produtivas e
a comercialización dos seus produtos en mercados locais, en 8 comunidades da conca do río
Nieva, Amazonas, Perú.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 1.200 persoas, das cales 230 son
mulleres, 170 homes, 465 nenas e 335 nenos. O
proxecto diríxese a unhas 200 familias, calculando unhas 6 persoas de media por familia.
Indirecta: unhas 3.430 das cales 415 son mulleres 395 homes 855 nenas e 765 nenos, que
forman parte das 8 comunidades que participan no proyecto.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 124.821,00 € (2017:
49.928,40 €; 2018: 74.892,60 €)

15. Articulación da produción e o consumo dos
produtos agropecuarios locais, mediante o desenvolvemento dunha ruta agroalimentaria gastronómica ao
longo da estrada interoceánica sur, entre os distritos
de Ccatcca e Ocongate, Cusco–Perú.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación Taller de SolidariedadeeFundación
Entreculturas–Fe e Alegría
Código/s CRS: 32161
Socio local: Asociación Jesús Obreiro-CCAIJO
Zona de actuación: Ao longo da estrada interoceánica sur, entre os distritos de Ccatcca e Ocongate,
Cusco–Perú
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: este proxecto é parte da aposta institucional para superar a pobreza e exclusión da poboación
rural da provincia de Quispicanchi mediante a
diversificación produtiva, a agregación de valor e a
articulación ao mercado da produción agropecuaria e
agroindustrial rural; concretamenteentre os distritos
de Ccatcca e Ocongate, articulando a produción e o
consumo dos produtos agropecuarios locais, baixo
un enfoque de desenvolvemento económico local
inclusivo e produción sustentable.
Para o éxito desta estratexia, que permitirá o incremento dos produtores/as e emprendedores/as,
traballarase a tres niveis: 1. A produción agropecuaria e agroindustrial 2. As canles de comercialización
local e 3. Os gobernos e actores locais. En canto á
produción agropecuaria e agroindustrial, o obxectivo é que os produtores e produtoras desenvolvan
capacidades para mellorar a calidade dos seus produtos e a xestión de unidades produtivas. Respecto
das canles de comercialización local, as emprendedoras que operan os restaurantes rurais e tendas de
derivados lácteos, desenvolverán capacidades para
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mellorar a xestión, a atención e os servizos nos seus
establecementos. Este desenvolvemento de capacidades complementarase con accións que promoverán
o encontro de produtores, produtoras e comercializadores/as en espazos de coordinación para crear
sinerxias e facer máis eficiente o proceso de comercialización. Por último, respecto ao traballo con
gobernos e actores locais, involucralos desde o inicio para comprometelos no desenvolvemento da
proposta e, de maneira conxunta, realizar accións
planificadas e coordinadas para a promoción e posicionamento da ruta agroalimentaria e gastronómica
do Ausangate.
Na provincia de Quispicanchi, especificamente
nos distritos de Ccatcca e Ocongate, a Asociación
Jesús Obreiro (CCAIJO) executou previamente dous
proxectos coa Xunta de Galicia, que contribuíron a
que as familias campesiñas desenvolveran capacidades para a xeración de ingresos. O presente proxecto
vai articular e potenciar os avances que se lograron
ata o momento para xerar cambios sustentables na
mellora dos ingresos das familias e, ademais, favorecer a dinamización da economía local.
A estratexia para mellorar os ingresos das familias
será o desenvolvemento dunha cadea agroalimentaria gastronómica inclusiva. Nesta cadea as produtoras
e produtores de cuyes, papas nativas, troita e leite,
articularanse con quen dirixe restaurantes rurais e
puntos de venda de derivados lácteos e estes, pola
súa vez, cos consumidores que se mobilizan ao longo
da estrada interoceánica sur. É dicir, a oferta agropecuaria e agroindustrial articularase coas principais
canles de comercialización local para atender aos
consumidores/as na que xa se empeza a coñecer
como ruta gastronómica do Ausangate.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á superación
da pobreza das familias rurais da provincia de Quispicanchi, mediante a promoción
do emprendemento rural articulado a unha
agricultura sustentable, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a mellora da
calidade do autoemprego e o uso sustentable
dos ecosistemas locais.

Obxectivo específico: mellorar os ingresos de
189 emprendedores e emprendedoras rurais (176
produtores agropecuarios, 07 operadores de restaurantes, 03 transformadores de lácteos, e 03
operadores de tendas de lácteos), 102 mulleres e
87 homes, mediante o desenvolvemento dunha
cadea agroalimentaria gastronómica ao longo
da estrada interoceánica sur, entre os distritos
de Ccatcca e Ocongate, articulando a produción
e o consumo dos produtos agropecuarios locais,
baixo un enfoque de desenvolvemento económico local inclusivo e produción sustentable.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 189 persoas, das cales 81 son
mulleres, 108 homes. Por tarefas son: 100 produtores/as de cuyes e papas nativas (53 mulleres),
6 produtores/as de troitas (3 mulleres), 70 provedores/as de leite (40 mulleres), 7 operadoras de
restaurantes rurais, 3 produtores/as de lácteos
(1 muller), e 3 operadoras de tendas de lácteos.
Indirecta: unhas 4.804 das cales 447 son mulleres, 591 homes, 1.868 nenas e 1.898 nenos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 168.256,00 € (2017:
67.302,40 €; 2018: 100.953,60 €)
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Proxectos no exterior doutros axentes
01. Programa de apoio ao novo modelo de xestión da
formacióntécnico-produtiva agropecuaria da rexión
de Piura.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación en el exterior ONGD
Axente: Fundación Galicia Innova
Código/s CRS: 31181
Socio local: Asociación Chira para la Formación técnica de la cuencahidrográfica CatamayoChira
Zona de actuación: Piura
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: o obxecto do presente proxecto é o de
fortalecer o modelo de xestión da formación técnico
rexional da rexión de Piura, dando continuidade ao
Programa de fomento e formación para o emprendemento sustentable con mozos no medio rural
agrario da conca do Chira (Piura-Perú) comezado
no ano 2016 e que segue en execución por parte da
Fundación Galicia Innova e a Asociación Chira; e
que pretende, de maneira xeral mellorar o tecido
organizativo e a incidencia nas políticas públicas de
formación tecnolóxica agraria da rexión, así como
adaptar a currícula técnica agropecuaria ó enfoque
de desenvolvemento territorial. A través da execución do presente proxecto, preténdese empoderar os/
as actores locais e rexionais desenvolvendo as súas
capacidades mediante o apoio técnico especializados en adaptar as currículas técnicas agropecuarias
nacionais existentes ás rexións no ámbito das súascompetencias recentemente adquiridas.
De maneira máis específica, as accións a desenvolver
no marco do proxecto están enfocadas ao fortalecemento da mesa de formación técnica rexional
de concertación público privada, á conformación
dunha rede de centros de formación tecnolóxica

agropecuaria e ao fortalecemento da oficina da
Dirección Rexional de Educación. O proxecto brindará apoio técnico especializado e recursos que
permitirán os/as actores locais e institucionais o
desenvolvemento das súas capacidades e o empoderamento para a constitución de alianzas público
privadas e a toma de decisións en relación á formación técnica agraria rexional.
Así mesmo, e no marco das actuacións a desenvolver
pola propia mesa e a rede de centros, procederase
a revisión, actualización e aprobación das currículas técnicas agropecuarias das carreiras existentes
na actualidade: produción agropecuaria, produción
forestal e administración de negocios agropecuarios
ao enfoque de desenvolvemento territorial para a
serra e a costa, ao ser esta actividade fundamental
no marco das competencias asignadas as rexións,
no proceso de descentralización educativa existente
no país.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellora da calidade da formación técnica agropecuaria e aempregabilidade
dos/as mozos/as da rexión de Piura.
Obxectivo específico: fortalecido o modelo de
xestión da formación técnica rexional agraria
da rexión de Piura.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 1.021 persoas, das cales 462 son
mulleres e 559 homes.
• 965 mozas/os que estudan carreiras agropecuarias en 14 Centros de Formación
Técnica Pública.
• 56 docentes de Centros de formación (en serra e costa) de titulacións
como P roduc ión Ag rope c u a r ia ,
Administración de negocios agropecuarios e Administración forestal.
• 14 Centros de Formación Técnica pública
do sector económico agrario rural.

61

62

Actuacións de cooperación no exterior

• Dirección Rexional de Educación de Piura.
• Mesa de Formación Técnica Rexional e
entidades que a conforman.
Indirecta: 1.335 persoas, das cales 609 son
mulleres e 726 homes.
• 1.295 mozas e mozos dos centros de formación seleccionados, pertencentes a outras
carreiras dos centros seleccionados.
• 40 docentes de centros de formación
técnica doutras carreiras dos centros seleccionados que sebenefician coa proposta.
Avaliación: non prevista
Axuda Xunta de Galicia: 66.800,00 € (2017:
26.720,00 €; 2018: 40.080,00 €)

02. Contribuíndo ao empoderamento das mulleres
nos dereitos sexuais e reprodutivos e dunha vida libre
de violencia no Occidente do Salvador.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: Fundación Mulleres
Código/s CRS: 130 Programas/políticas sobre
poboación
Socio local: Asociación Movimiento de Mujeres
«MelidaAnaya Montes», As Melidas
Zona de actuación: O Occidente do Salvador (municipios de Santa Ana, Sonsonate, Izalco, Ataco,
Atiquizaya eSan Lorenzo)
País: O Salvador
Rexión: Centro América
Descrición: o proxecto «Contribuíndo ao empoderamento das mulleres nos dereitos sexuais e

reprodutivos e dunha vida libre de violencia no
Occidente do Salvador» ten como obxectivo contribuír ao exercicio dos dereitos sexuais e reprodutivos,
a erradicación da violencia contra as mulleres, así
como ao empoderamento de mulleres novas e adultas
no occidente do Salvador. Desde o proxecto, búscase
fortalecer, aumentar as capacidades e a autonomía
das mulleres novas e adultas organizadas, recoñecer, visibilizar e promover o seu empoderamento
subxectivo, colectivo e de incidencia política e a súa
participación equitativa, real e efectiva nos procesos de dereitos humanos e especialmente de dereitos
sexuais e dereitos reprodutivos.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao exercicio dos
Dereitos Sexuais e Reprodutivos, a erradicación
da violencia contra as mulleres e o empoderamento de mulleres novas e adultas no occidente
do Salvador.
Obxectivo específico: fortalecer as capacidades
da Policía Nacional Civil dos departamentos de
Santa Ana e Sonsonate e das mulleres organizadas dos municipios de Ataco, Atiquizaya, Izalco,
Santa Ana, San Lorenzo e Sonsonate en materia
de igualdade de xénero, dereitos sexuais, dereitos reprodutivos e dereito a unha vida libre de
violencia para as mulleres.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 535 persoas, das cales 335 son
mulleres, 80 homes, 60 nenas e 60 nenos.
• 40 Integrantes das asociacións municipais de mulleres, comités de prevención
da violencia contra as mulleres e colectivas xuvenís.
• 75 Mulleres da poboación dos municipios,
en condicións de vulnerabilidade e vítimas
de violencia.
• 20 Homes de entre 18 e 40 anos de idade
acompañantes, irmáns, fillos, parellas, pais
das mulleres nos procesos de formación.
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• Institutos e centros educativos dos municipiosque teñan disposición a apoiar os
procesos de sensibilización para promover
a igualdade e prevención da violencia cara
as mulleres. (120 alumnas e alumnos).
• Unidades de xénero das Alcaldías,
Concellerías da Muller e as Unidades
da muller da Policía Nacional Civil e
Procuradoría Xeral da República (PGR).
• 20 Axentes de policías que atendan casos
de violencia de xénero.
• Mulleres que enfrontan violencia de
xénero e asisten ás oficinas da PNC.
• O público meta da campaña de sensibilización, que se centran en nenas e nenos de 10
años ata mulleres e homes adultas maiores.
Indirecta: unhas 65.202 das cales 41.453 son
mulleres, 928 homes, 500 nenas e 22.321 nenos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 163.479,00 € (2017:
65.391,60 €; 2018: 98.087,40 €)

03. Fortalecemento das capacidades técnicas da
Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e
das administracións rexionais de auga no ámbito dos
SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase V.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de cooperación no exterior ONGD
Axente: ICARTO–Innovación, Cooperación,
Cartografía E Territorio SL
Código/s CRS: 14010
Socio local: Administração Regional de Águas do
Norte (ARA-Norte)

Zona de actuación: As provincias de Cabo Delgado e
Niassa sitúanse no extremo norte do país
País: Mozambique
Rexión: África Oriental
Descrición: este proxecto constitúe a fase V do
proxecto SIXHIARA «Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable
do recurso hídrico «ARA-Norte» no ámbito dos
Sistemas de Información Xeográfica (SIX), da
Hidroxeoloxía e hidroloxía», financiados pola Xunta
de Galicia na convocatoria 2012 (Fase I), 2014 (Fase
II), 2015 (Fase III) e 2016 (Fase IV) en Mozambique.
O proxecto ten como fin o fortalecemento institucional da Administração Regional de Águas do Norte
(ARA-Norte) a través da mellora do coñecemento do
recurso hídrico e potenciando as súas capacidades de
xestión. Tendo en conta os procesos realizados nesta
ARA dende 2012, preténdese estender, nesta fase V,
os resultados logrados a outras institucións responsables do recurso hídrico en Mozambique, como a
AdministraçãoRegional de Águas do Sul (ARA-Sul)
e a institución nacional responsable de dar apoio
as ARAs que é a Dirección Nacional de Gestão de
Recursos hídricos (DNGRH).
Nesta fase preténdese impulsar un sistema nacional
que mellore o coñecemento e a capacidade de análise e planificación do persoal técnico da ARA Norte,
ARA Sul e a DNGRH, mellorando o Sistema de
Información do Recurso Hídrico (SIRH) xa existente.
Así mesmo, búscase fortalecer as capacidades técnicas destas institucións co fin de mellorar a xestión e
planificación dos recursos hídricos en Mozambique
e súa eficacia no seu traballo.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar a xestión do recurso
hídrico en Mozambique.
Obxectivo específico: fortalecer as capacidades
técnicas das administracións rexionais responsables do recurso hídrico en Mozambique,
ARA-Norte, ARA-Sul e DNGRH no ámbito dos
SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía.
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Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 545.981 persoas, das cales
134.366 son mulleres, 172.958 homes, 100.540
nenas e 138.117 nenos. A administración pública
é a principal beneficiaria (ARA Norte, ARA
Sule DNGRH); ademais, tamén se verá beneficiada a poboación das concas de traballo de
Montepuez, Megaruma, Messalo e Muaguide. E
tamén as comunidades de Metugue, Murruebe,
Chuiva e a cidade de Pemba xa que verán mellorada a xestión do subministro de auga, e polo
tanto mellorarán o acceso ao recurso hídrico.
Indirecta: unhas 9.814.407 persoas, das
cales 2.415.326 son mulleres, 3.109.046
homes, 1.807.272 nenas e 2.482.763 nenos.
Habitantes das provincias que ARA Norte e
Sul ten como responsabilidade: Cabo Delgado,

Niassa, Maputo (cidade e provincial), Gaza e
Inhambane.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 149.863,00 € (2017:
59.945,20 €; 2018: 89.917,80 €)
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4.2 Convocatoria 2016 de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
Proxectos no exterior de ONGD
01. Fortalecemento das capacidades locais e da participación comunitaria para mellorar o acceso ao
dereito de auga potable e saneamento a través da
xestión integrada do recurso hídrico, nos municipios
da Mancomunidade NASMAR, Honduras. Fase III.

Axente: Enxeñería sen fronteiras Galicia agrupada coa Universidade da Coruña-Laboratorio de
Enxeñería Cartográfica, CARTOLAB

03. Mellora da calidade educativa con pertinencia
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos da
nenez e a xuventude no Municipio de Champerico.
Fase II. Guatemala.

Axente: Asociación PROYDE agrupada con
Arquitectura sen Fronteiras
Socio local: Asociación Indígena Pro-Desarrollo
Integral-ASIAPRODI; Proyecto de Desarrollo
Santiago-PRODESSA

Socio local: Mancomunidade dos municipios do
sur (NASMAR); Asociación Hondureña de Juntas
Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA)

Zona de actuación: Departamento de Retalhuleu

Zona de actuación: Zona Golfo de Fonseca

País: Guatemala

País: Honduras

Axuda Xunta de Galicia: 101.000.00 € (2016:
40.400,00 €; 2017: 60.600,00 €)

Axuda Xunta de Galicia: 199.968,00 € (2016:
79.987,20 €; 2017: 119.980,80 €)

02. Fortalecer a implantación do plan de redución da
desnutrición de menores de 5 anos e mulleres embarazadas, en San Martín Sacatepéquez. Guatemala. Fase III.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Socio local: Asociación de Servicios Comunitarios
de Salud (ASECSA)
Zona de actuación: San Martín Sacatepéquez.
Departamento de Quetzaltenango
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 149.815.00 € (2016:
59.926,00 €; 2017: 89.889,00 €)

04. Mellora das 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. Fase III.
Guatemala.

Axente: Arquitectura sen Fronteiras
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
Axuda Xunta de Galicia: 150.000,00 € (2016:
60.000,00 €; 2017: 90.000,00 €)
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05. Mellora da Competitividade da Agroindustria Rural
dos Distritos de Ocongate, Ccatcca e Andahuaylillas,
Cusco, Perú.

Axente: Fundación Taller de Solidariedade agrupada con Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Socio local: Asociación Jesús Obrero–CCAIJO
Zona de actuación: Departamento do Cusco,
Provincia de Quispicanchi; máis especificamente
nos distritos de Ocongate, Ccatcca e Andahuaylillas

07. Construíndo novas identidades de xénero dende o
enfoque de medios de vida sustentables para mozas e
mulleres sobreviventes de diferentes tipos de violencia
e en condicións de post guerra e pobreza, en 6 municipios de Nova Segovia. Nicaragua.

Axente: Solidaridade Internacional de Galicia agrupada con Sólida, Asociación para a Cooperación ao
Desenvolvemento
Socio local: Instituto de Liderazgo de Las Segovias
(ILLS)

País: Perú

Zona de actuación: Departamento de Nueva Segovia

Axuda Xunta de Galicia: 149.947.00 € (2016:
59.978,80 €; 2017: 89.968,20 €)

País: Nicaragua

06. Mellora das condicións técnicas e materiais para
o aproveitamento responsable dos recursos ecoturístico, acuícolas, pesqueiros e medioambientais dos
municipios de San Luís La Herradura e Tecoluca. Fase
IV. O Salvador.

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz agrupada con Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (AGARESO)
Socio local: Asociación Fundación para la
Cooperación y el desarrollo Comunal de El
Salvador CORDES
Zona de actuación: municipios de San Luís La
Herradura e Tecoluca
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 200.000,00 € (2016:
80.000,00 €; 2017: 120.000,00 €)

Axuda Xunta de Galicia: 163.442,00 € (2016:
65.376,80 €; 2017: 98.065,20 €)

08. Promovida a calidade educativa para 3.000 nenos
e nenas, así como para a comunidade educativa, de
20 escolas públicas primarias rurais do Municipio de
Momostenango.

Axente: Fundación FABRE
Socio local: Fundación para el Desarrollo Integral
de Programas Socioeconómicos, FUNDAP
Zona de actuación: Departamento de Totonicapán,
Municipio de Momostenango
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 150.000,00 € (2016:
60.000,00 €; 2017: 90.000,00 €)

09. Oportunidades de formación vocacional e formación técnica con enfoque de xénero para poboación
de barrios e comunidades marxinais en Nicaragua.

Axente: Fundación Entreculturas–Fe e Alegría
Socio local: Fundación Fe y Alegría Nicaragua
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Zona de actuación: Departamentos de Estelí, León,
Chinandega, Carazo e Managua
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 125.048.00 € (2016:
50.019,20 €; 2017: 75.028,80 €)

10. Mellora das capacidades educativas, organizativas
e emprendedoras de 24 comunidades rurais dos municipios de Chirilagua e Jucuapa. O Salvador.

Axente: Mans Unidas, Comité Católico da
Campaña contra a fame no Mundo
Socio local: Asociación Intersectorial para el
Desarrollo Económico y el Progreso Social–CIDEP
Zona de actuación: Departamentos de San Miguel e
Usulután; municipios de Chirilagua e Jucuapa
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 150.000,00 € (2016:
60.000,00 €; 2017: 90.000,00 €)
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Proxectos no exterior doutros axentes
01. Programa de fomento e formación para o emprendemento sustentable coa xuventude no medio rural
agrario da conca do Chira (Piura-Perú).

Zona de actuación: Ecuador

Axente: Fundación Galicia Innova

Axuda Xunta de Galicia: 80.000,00 € (2016:
32.000,00 €; 2017: 48.000,00 €)

Socio local: Asociación Chira para la formación técnica de la cuenca hidrográfica Catamayo Chira
Zona de actuación: Cunca do Río Chira
País: Perú
Axuda Xunta de Galicia: 49.500,00 € (2016:
19.800,00 €; 2017: 29.700,00 €)

02. Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico
«ARA-Norte» no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e
hidroloxía. Fase IV.

Axente: Innovación, cooperación, cartografía e
territorio (ICARTO)
Socio local: Administraçao Regional de Águas do
Norte (ARA-Norte)
Zona de actuación: Provincia Cabo Delgado
País: Mozambique
Axuda Xunta de Galicia: 142.626,00 € (2016:
57.050,40 €; 2017: 85.575,60 €)

03. ECU3-ACT Ecuador desenvolvemento intelixente.
Coñecemento en Acción para a xestión Territorial
integrada.

Axente: Universidade de Santiago de CompostelaLaboratorio do Territorio (LaboraTe)
Socio local: Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL)

País: Ecuador

04. Prevención da violencia de xénero e mellora
da saúde sexual e reprodutiva das mulleres en 10
comunidades do municipio de El Viejo, Chinandega.
Nicaragua. Fase II.

Axente: Fundación Mujeres
Socio local: Asociación para el desarrollo integral
de la muller (APADEIM)
Zona de actuación: Municipio El Viejo, Departamento
de Chinandega
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 102.762,00 € (2016:
41.104,80 €; 2017: 61.657,20 €)
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4.3 Convenios de colaboración para proxectos de cooperación no exterior
4.3.1 Convenios de colaboración do ano 2017
01. Convenio de colaboración co CETMAR para a
Consolidación, Reforzo Institucional, Liderado e
Gobernanza dos proxectos de cooperación galega
en Mozambique.

Axente: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación
CETMAR
Código/s CRS:
31310 Política pesqueira e xestión administrativa
31320 Desenvolvemento pesqueiro
31381 Educación, formación pesqueira
313 Investigación pesqueira
Zona de actuación: Cabo Delgado
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: desde o ano 2008 o IIP e o actual IDEPA
traballaron de forma conxunta co Centro Tecnolóxico
do Mar-Fundación CETMAR e con financiamento
da Xunta de Galicia a través de cooperación galega,
no desenvolvemento e implementación de proxectos
de acuicultura rural e reforzo da capacidade técnica
de investigación pesqueira e acuícola.
O proxecto contribuirá á gobernanza para que,
ademais de fortalecer ás comunidades acuícolas e
pesqueiras e ás institucións públicas, se teña en conta
a dinámica da relación entre ambas, encamiñada a
unha mellor xestión dos tanques e dos recursos pesqueiros e para a intervención da sociedade civil na
toma de decisións, formulación e xestión de proxectos a curto, medio e longo prazo.
O proxecto pretende apoiar a:
• A consolidación da actividade acuícola
como estratexia de loita contra a pobreza
e reforzo da dieta alimenticia. Nesta ocasión preténdese fortalecer e reforzar o

coñecemento nas institucións implicadas
dos datos produción acuícola para unha
xestión responsable da mesma desde o
punto de vista produtivo, de investigación
e de consumo de recursos hídricos.
• Fomento da investigación cun mellor
coñecemento do estado dos recursos pesqueiros que permitan tomar decisións no
sentido de poder aumentar o número de
embarcacións e xestionar a súa implicación sobre os recursos.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a loitar contra a
pobreza, mellorar as condicións de vida e seguridade alimentaria das comunidades rurais e
áreas costeiras da provincia de Cabo Delgado,
Mozambique.
Obxectivos específicos: Consolidar a actividade
acuícola e pesqueira como estratexia de loita
cotra a pobreza e reforzo da dieta alimentaria a través do fortalecemento das capacidades
institucionais para a toma de decisións e o
desenvolvemento dos/as acuicultores rurais e
pescadores/as artesanais da provincia de Cabo
Delgado, Mozambique.
Poboación beneficiaria:
Directa:
• IDEPA/DPMAIP/ARA-Norte: 6 técnicos/
as destas institucións (dúas de cada unha) .
• IIP: 4 técnicos/as do IIP participarán nesta
actividade.
• Equipo de extensión acuícola: 10 extensionistas da provincia de Cabo Delgado.
• Produtores actuais: Realizarase un seminario de traballo de todos os actores
implicados na produción acuícola no que
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se analice a situación actual, as barreiras
aínda existentes e propoñeranse plans
de seguimento e propostas de traballo
conxuntas dirixidas á mellora da produción actual.
• Comunidades pesqueiras: 10 recolectores/
as de moluscos da zona de intervención.
Indirecta: persoas susceptibles de desenvolver a
actividade acuícola.
Avaliación: non prevista
Axuda Xunta de Galicia: 91.726.61 € (2017)
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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 2016 co CETMAR para o financiamento
do seguinte proxecto:
01. Convenio de colaboración co CETMAR para o
«Aumento de fontes de ingresos sustentables para
as comunidades rurais e áreas costeiras a través da
consolidación da actividade acuícola e reforzo da investigación pesqueira en Cabo Delgado, Mozambique».

Axente: Fundación CETMAR
Socio local: Instituto Nacional de Desenvolvimento
de Pesca e Aquacultura (IDEPA); Instituto Nacional
de Investigação Pesqueira (IIP)
País: Mozambique
Axuda Xunta de Galicia: 100.000,00 € (2016:
40.000,00 €; 2017: 60.000,00 €)
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4.4 Actuacións doutras consellerías
Ademais das actuacións da DXRREE e coa UE previstas no Plan anual 2017, ao longo deste ano outros
departamentos da Xunta de Galicia realizaron actuacións de cooperación para o desenvolvemento con
cargo aos seus orzamentos, que non estaban previstas
no citado Plan. Pódense destacar as seguintes:
• Consellería de Política Social, que transferiu
75.000 € ao programa 331 para cofinanciar o
programa «Vacacións en Paz» dos nenos e nenas
saharauís xestionado pola SOGAPS.
• A Consellería de Sanidade, que asinou dous convenios: un coa Asociación Solidariedade Galega
co Pobo Saharauí para a prestación de asistencia
sanitaria a menores participantes no programa
«Vacacións en paz 2017», cun gasto cuantificado
de 187.559 €, e outro coa Fundación Tierra de
Hombres para o desenvolvemento do proxecto
«Viaje hacia la vida», cun gasto cuantificado
de 27.623 €, o que supón un importe total de
215.182 €.
• 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 distintos países de
Iberoamérica, cuxo custo se cuantifica nun total
de 58.103 €.
Cabe destacar que o CETMAR recibiu no ano 2016 un
financiamento da UE de 403.860 € para un proxecto
para o apoio ao sector do transporte marítimo en
Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nixeria e Camerún.
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No ano 2017, 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, 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 2017 ascendeu a 636.160,00 € o que representa o 15,76 % do orzamento operativo do programa
orzamentario 331A.
Os instrumentos habitualmente utilizados para o
financiamento de actuacións humanitarias e de emerxencia son:
• Convocatoria para proxectos de acción
humanitaria.
• Convenios de colaboración con entidades
especializadas en acción humanitaria.
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5.1 Convocatoria para proxectos de acción humanitaria
No ano 2017 esta convocatoria transformouse cara á
concorrencia competitiva, para garantir unha maior
calidade das propostas, deixando de ter carácter
aberto e permanente, como nos anos anteriores.
O obxecto destas bases é a regulación da concesión
de subvencións ás organizacións non gobernamentais
para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior, entendendo por proxectos de acción
humanitaria, consonte a iniciativa da Boa Doazón
Humanitaria (GHD, nas súas siglas en inglés), aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o sufrimento e
manter a dignidade humana durante e despois das
crises provocadas por seres humanos ou por desastres naturais, así como os destinados á prevención e
reforzo da capacidade de resposta e a resiliencia para
cando se produzan estas situacións. A acción humanitaria debe guiarse polos principios de humanidade,
imparcialidade, neutralidade e independencia.
A Orde que regula estas convocatorias foi publicada
no DOG do 15 de maio de 2017. Trátase dunha convocatoria anual cunha dotación total de 300.000 €.
Presentáronse 8 proxectos dos que foron subvencionados 5 proxectos. A resolución fíxose publica o 29
de agosto de 2017.
Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Resposta sanitaria e psicosocial ás poboacións
beduinas en situación de emerxencia na periferia de
Xerusalén (Área E1) e Área C do Gobernorado de Jericó,
Territorios Ocupados Palestinos.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de acción humanitaria no exterior
Axente: Médicos do Mundo (MdM)
Código/s CRS:
72010 Axuda e servizos materiais de emerxencia
72050 Coordinación dos servizos de protección
da axuda

74010 Prevención de desastres
12191 Servizos médicos
12220 Atención sanitaria básica
12281 Formación persoal sanitario
15162 Dereitos Humanos
Socio local: Ao-IslahSociety
Zona de actuación: Palestina, Área E1 de Xerusalén
periferia e Área C do Distrito de Jericó
País: Territorios Ocupados Palestinos
Rexión: Oriente Próximo
Descrición: a ocupación socava gravemente os
medios de subsistencia da poboación palestina de
diversas maneiras, incluíndo restricións de planificación/desenvolvemento, demolicións e desprazamento
forzado e acceso limitado á terra e os recursos.
Ademais, o goberno israelí mantén o control sobre
a construción e planificación na «Área C», deixando
á Autoridade Palestina (AP) cunha responsabilidade
marxinal sobre os servizos de saúde e educación.
Como consecuencia directa, a poboación palestina
da «Área C» carece de condicións para o desenvolvemento sustentable.
O espazo para as súas oportunidades de desenvolvemento humano é moi limitado. A poboación sofre
restricións á liberdade de movemento, a construción
e expansión dos asentamentos ilegais, réximes restritivos de zonificación e planificación, confiscacións
de terras, non expedición de permisos de construción, demolición das súas propiedades e bens e falta
de aplicación da lei. Estas intricadas limitacións fan
que a poboación beduína estea entre os sectores máis
vulnerables nos Territorios Ocupados Palestinos. A
vulnerabilidade é relevante en relación coa escaseza
de produtos básicos como auga e electricidade, alimentos, así como servizos de saúde e educación.
Dado que a poboación beduína adoita vivir en zonas
moi illadas afastadas das principais cidades ou pobos
con escasos camiños e transporte público, os custos
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de recibir servizos de saúde ou educación son excesivamente altos.
En Cisxordania e en concreto nas comunidades
beduínas da área C e Área E1 de Xerusalén Leste,
rexistrouse un incremento significativo do número
de incidentes críticos. Este aumento ea situación
estrutural de violencia política, teñen consecuencias directas sobre a situación de vulnerabilidade, e
a intensificación ou exposición a novos factores de
risco das comunidades afectadas.
O impacto psicosocial nas persoas e comunidades
maniféstase na cristalización de diferentes problemas, tanto de tipo social, como psicosomático e/ou
psicolóxico. Fronte a esta problemática relacionada,
é fundamental incentivar os esforzos e intervencións
centradas na intervención en situacións de emerxencia, en reforzar a resiliencia e a mitigación dos efectos
da violencia política no benestar psicosocial das persoas e comunidades afectadas.
Con énfase nos grupos máis vulnerables: mulleres,
menores de idade e poboación beduína, a intervención de MdM, alíñase coa Estratexia Nacional
de Saúde Mental 2015-2019 de Palestina (enfoque
específico no trauma e a intervención en crise e emerxencias) e cos obxectivos do Plan Nacional de Saúde e
do grupo de Protección en resposta humanitaria que
ten o obxectivo específico de mitigar os efectos nocivos do conflito israelí-palestino sobre a protección e
a saúde mental e o benestar psicosocial da poboación
máis vulnerables e comunidades en Cisxordania.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: o obxectivo xeral da presente
intervención é protexer o dereito e acceso á
saúde, tanto a nivel sanitario como psicosocial, das comunidades beduínas en situación de
emerxencia ocasionada pola violencia política
na periferia de Xerusalén (Área E1) e Área C do
Gobernorado de Jericó, Territorios Ocupados
Palestinos promovendo a resiliencia e dignidade
das persoas.
Obxectivo específico: mellorar a preparación
e capacidade de resposta da atención sanitaria e psicosocial proporcionada ás poboacións

beduínas en situación de emerxencia ocasionada pola violencia política na periferia de
Xerusalén (Área E1) e Área C do Gobernorado
de Jericó, Territorios Ocupados Palestinos.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 208 persoas, das cales 50 son
mulleres, 31 homes, 62 nenas e 65 nenos. Que
pertencen, polo menos, a 8 comunidades beduínas situadas na Área C e na zona E1 da periferia
de Xerusalén; seleccionando á poboación en
función da situación de especial vulnerabilidade.
Indirecta: unhas 801 das cales 156 son mulleres,
149 homes, 248 nenas e 248 nenos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 €

02. Aliviar o sufrimento e reforzar a capacidade de
resiliencia das persoas refuxiadas máis vulnerables en
Maban (Sur Sudán).

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de acción humanitaria no exterior
Axente: Fundación Entreculturas
Código/s CRS: 72051
Socio local: Servizo Xesuíta ao Refuxiado (JRS a súa
sigla en inglés)
Zona de actuación: O condado de Maban atópase na
parte nororiental do estado de UpperNile en Sudán
do Sur, e comparte fronteira co estado de BlueNile
(Sudán)
País: Sur Sudán
Rexión: África Subsahariana
Descrición: durante o ano 2016, o número de refuxiados/as sursudaneses creceu un 85 %; segundo
o informe de ACNUR, a crise de refuxiados/as de
Sudán do Sur foi a que alcanzou unha magnitude
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máis rápida durante o ano 2016. Unha crise humanitaria que, ademais, golpea especialmente a nenos/
as e rapaces novos, con dous terzos da poboación que
fuxiu do país por baixo dos 18 anos.
O Plan de Resposta Humanitaria de Sudán do Sur
para 2017 (HRP polas súas siglas en inglés), elaborado por UNOCHA–en colaboración/participación
de goberno e organizacións humanitarias–establece
en 7,5 millóns o número de persoas en necesidade
humanitaria cuxa atención require de 1,6 billóns
de USD. Son 7,5 millóns de persoas dun total de 12
millóns que conforman a poboación total.
O tipo de necesidades humanitarias identificadas por
OCHA inclúen a protección fronte á violencia contra civís, poñendo énfases na violencia sexual contra
mulleres, a desnutrición e fame negra, o aumento
da inflación de prezos dificultando un nivel de vida
digno, a propagación de enfermidades como o cólera
e a malaria, así como o desprazamento e o especial
risco ao que están expostos novos e nenos/as.
O condado de Maban atópase na parte nororiental
do estado de UpperNile en Sudán do Sur, e comparte
fronteira co estado de BlueNile (Sudán). Esta rexión
non só estivo duramente golpeada polos combates
durante a guerra de independencia, senón que seguiu
sufrindo as consecuencias do conflito «encuberto»
entre os dous estados despois dos acordos de Paz para
o control dos recursos naturais existentes na zona
(principalmente pozos petrolíferos).
Os combates entre as Forzas Armadas de Sudán
(SAF) e as milicias do exército de Liberación Popular
de Sudán-Norte (SPLA-Norte) nos Estados de Sur
Kordofán e BlueNile, producen un gran número de
vítimas entre a poboación civil e o desprazamento
de miles de persoas alén da fronteira. A isto hai que
engadir que o estado de UpperNile está a ser un dos
máis afectados polo conflito interno que estalou en
decembro 2013.
Ao mesmo tempo, a pesar deste conflito, Sur Sudán
segue sendo lugar de refuxio para aproximadamente
255.000 persoas, a gran maioría Sudaneses que fuxiron das rexións de Abyei, Sur Kordofan e Nilo Azul.

Segundo cifras de Nacións Unidas, só en
Mabanactualmente atópanse máis de 130.000 refuxiados/as, a case totalidade deles/as son sudaneses/
as hospedados/as en 4 campos: Douro, Batil, Kaya
e Gendrassa.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: a poboación refuxiada, desprazada e local de Mabán reforza a súa capacidade
de resiliencia.
Obxectivo específico: reforzar a atención humanitaria e o benestar psicosocial da poboación
refuxiada, desprazada e local máis vulnerable
en Mabán.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 500 persoas, das cales 240 son
mulleres, 160 homes, 50 nenas e 50 nenos.
Indirecta: unhas 21.000 das cales 4.695 son
mulleres, 4.854 homes, 5.821 nenas e 5.630
nenos. Cálculo aproximado baseado nas estatísticas de ACNUR sobre a poboación hospedada
nos 4 campos.
Axuda Xunta de Galicia: 69.950,00 €

03. Saúde, xénero e refuxio: Garantir a asistencia
básica á saúde da poboación refuxiada urbana en
Nairobi, con énfase na promoción dos DSR de mulleres
e menores de 5 anos.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de acción humanitaria no exterior
Axente: Farmacéuticos Mundi
Código/s CRS: 12220 Atención sanitaria básica e
13020 Atención saúde reprodutiva
Socio local: Foundation for Health and Social
EconomicDevelopmentAfrica (HESED-África)
Zona de actuación: Asentamento de Poboación
Refuxiada de EastleighSouth, Nairobi, Kenia
País: Kenia
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Rexión: África Subsahariana
Descrición: a estratexia proposta fundaméntase nas
seguintes liñas estratéxicas: mellora do acceso a
servizos de saúde para a poboación refuxiada dos
asentamentos informais de Nairobi–a través do
fortalecemento de capacidades, asegurando o reabastecemento de recursos das estruturas de saúde
para a atención e garantindo o respecto dos DDHH
e a pertinencia cultural e de xénero na praxe sanitaria-; incremento da cobertura de asistencia básica
en saúde entre a poboación refuxiada fomentando
accións de prevención e promoción da saúde–articulando servizos móbiles de asistencia básica en saúde
en coordinación coas redes de promotores/as comunitarios/as, reforzando a difusión de mensaxes de
promoción da saúde e contribuíndo a mellorar as
condicións de habitabilidade e hixiene domiciliar
entre a poboación refuxiada en situación de maior
vulnerabilidade-e fortalecemento dos mecanismos
comunitarios de prevención da Violencia baseada en
Xénero (VBG), protección e restitución dos dereitos
das vítimas e promoción de identidades de xénero
igualitarias e libres de violencia–promovendo accións
de sensibilización comunitaria, identificación e referenciar ás mulleres e nenas vítimas de Violencia
Sexual (VS) e de VBG e articulando actividades de
atención e mediación para a restitución de dereitos.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a mellorar a capacidade de resiliencia da poboación refuxiada
en Kenia afectada pola crise do corno de África.
Obxectivo específico: reducir a vulnerabilidade
en saúde da poboación refuxiada urbana en
Nairobi, afectada pola prolongación da crise
no Corno de África, con énfase na protección
e promoción do acceso á saúde de mulleres e
menores.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 4.900 persoas, das cales, 2.343
son mulleres, 795 homes, 922 nenas e 840 nenos.
Que se beneficiarán de: acceso á atención sanitaria provista polos dispositivos móbiles de
atención primaria á saúde; mellor nivel nutricional e condicións hixiénicas básicas domiciliares

a través da distribución de kitshixiénico-sanitarios, pastillas potabilizadoras de auga e kits
nutricionais; fortalecendo os recursos comunitarios a través de capacitacións, sensibilizacións
e promoción de relacións e identidades de
xénero no violentas.
Indirecta: 48.000 persoas das cales 14.332
mulleres, 13.072 homes, 10.772 nenas e 9.824
nenos (25.104 mulleres e 22.896 homes); potenciais usuarios dos servicios sanitarios que verán
mellorada a calidade da atención primaria á
saúde dispoñible no asentamento.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 49.998,00 €

04. Proporcionar acceso a auga potable e segura ás
poboacións máis vulnerables das rexións de Etiopía
afectadas pola seca.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de acción humanitaria no exterior
Axente: UNICEF Comité Galicia
Código/s CRS: 72010
Socio local: UNICEF-Ethiopia
Zona de actuación: Tres rexións do sur de Etiopía:
Somali, Oromia e Nacións, Nacionalidades e Pobos
do Sur (a partir de agora SNNPR pola súa siglas en
inglés)
País: Etiopía
Rexión: África Subsahariana
Descrición: entre 2015 e 2016 Etiopía sufriu a peor
seca en décadas, provocada polo fenómeno meteorolóxico do Neno, que afectou a máis da metade do
país con 454 woredas (circunscricións administrativas) identificadas como prioritarias e 10,2 millóns
de persoas en necesidade de asistencia de emerxencia
durante 2016. As maiores consecuencias tivéronas as
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rexións de Amhara, Afar, Oromía, Somali, Nacións,
Nacionalidades e Pobos do Sur e Tigré. A necesidade de axuda humanitaria foi aínda maior que en
calquera emerxencia anterior, cunha estimación de
420.000 nenos e nenas con necesidade tratamento
nutricional e 3,9 millóns de persoas con necesidade de acceder a servizos de emerxencia de Auga,
Saneamento e Hixiene. Brotes de epidemias, especialmente de cólera, arrasaron o país con máis de 34.568
casos en 10 rexións auxiliadas desde novembro de
2015 e un total de 76 mortes.
Debido á gran resposta coordinada de doantes,
colaboradores/as e o Goberno, dentro da resposta
ao Neno, UNICEF conseguiu prover acceso a servizos de auga, saneamento e hixiene a un total de
3.188.065 persoas afectadas pola seca. A resposta de
UNICEF incluía principalmente o transporte de auga
en camións cisterna (a máis dun millón de persoas),
distribución de produtos químicos domésticos para
tratar a auga (a case 800 mil persoas), distribución
de Estratexias Nacionais de Inclusión Financeira de
Auga, Saneamento e Hixiene (743.404 persoas), sistema de emerxencia de provisión de auga con tanques
de almacenamento de auga (74.288 persoas), rehabilitación dos sistemas de auga existentes (1.153.856
persoas) e, por último, a construciónde novos sistemas (70.969 persoas). Así mesmo, chegouse a máis de
71.730 persoas a través de educación sobre hixiene e
cursos sobre desenvolvemento de capacidades.
Pero, a pesar da resposta en 2016 ao fenómeno do
Neno, o impacto da seca na perda de activos e medios
de vida continúa vixente e a situación está a verse
agravada pola nova seca derivada do Dipolo do
Océano Índico (de aquí en diante IOD polas súas
siglas en inglés). O encadeamento destes dous fenómenos é a principal causa que explica a situación de
emerxencia que está a vivir Etiopía nestes momentos.
Ademais, as previsións indican que a seca empeorará nos próximos meses, con baixas precipitacións
durante a principal estación de choivas para as comunidades de pastores e agro pastorais no actual cinto
de seca. Isto supón ademais un aumento do risco de
contaxio de enfermidades relacionadas coa falta de
acceso a auga potable e a sistemas de saneamento de

calidade, poñendo en risco a vida de miles de persoas,
o que fai necesaria a distribución máis de subministracións básicas.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á redución da mortalidade e a morbilidade infantil asociadas coas
graves ameazas relacionadas coa auga, saneamento e hixiene nas comunidades afectadas
pola seca en Etiopía.
Obxectivo específico: facilitar unha resposta
de emerxencia WASH oportuna e eficaz que
garanta a seguridade e protección das poboacións máis vulnerables fronte ás ameazas
relacionadas coa auga, saneamento e hixiene
das rexións de Somali, Oromia e SNNPR de
Etiopía máis afectadas pola seca.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 48.000 persoas, das cales 13.172
son mulleres, 13.708 homes, 10.348 nenas e
10.772 nenos; das rexións de Somali, Oromia e
SNNPR. As rexións concretas que recibirán os
subministros determinaranse en función das
necesidades rexistradas polas oficinas rexionais,
para garantizar así a distribución nas poboacións en maior situación de vulnerabilidade.
Indirecta: unhas 32.000 persoas, das cales 8.781
son mulleres e 9.139 homes, 6.899 nenas e 7.181
nenos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 €

05. Redución da vulnerabilidade das persoas refuxiadas a causa do conflito sirio e da poboación de acollida
no Líbano, priorizando ás persoas que precisan dunha
atención especial.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de acción humanitaria no exterior
Axente: AIDA, Axuda Intercambio e Desenvolvemento
Código/s CRS: 7201002 medicina e saúde
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Socio local: Arc EnCiel
Zona de actuación: O proxecto abordará as áreas
que rodean os centros de Arcenciel de Halba (Akkar–
Norte do Líbano), Taanayel (Val da Bekaa) e Jisr o
Wati (Beirut)
País: Líbano
Rexión: Oriente próximo
Descrición: tras 6 anos de guerra siria, segundo o
informe do Plan Libanés de Resposta á Crise (LCRP),
das máis de 5,9 millóns de persoas vivindo en Líbano,
ao redor de 3,3 millóns necesitan asistencia, dos cales
1,5 millóns son libaneses/as e 2 millóns son refuxiados/as sirios, iraquís e palestinos. É dicir, 1 de cada
4 persoas que vive no Líbano é desprazada ou refuxiada. Entre eles, as persoas anciás, discapacitadas e
feridas son as máis vulnerables.
Segundo o informe das organizacións Hándicap
International e Help Age International, máis do 30 %
dos/as refuxiados/as enquisados teñen necesidades
especiais (xeralmente por discapacidade, lesións ou
enfermidades crónicas). Estas persoas con necesidades específicas teñen o dobre de posibilidade de
padecer trastornos psicolóxicos que a poboación
refuxiada en xeral e sofren secuelas derivadas da
perda de mecanismos de adaptación, e da carencia de
ambiente de apoio social e físico, que si tiñan nos seus
lugares de orixe e que perden na súa nova situación,
como refuxiados/as, debido a que desaparecen as súas
actividades de socialización; tamén se senten sen ningunha potestade, considerándose a si mesmos como
unha carga para as súas familias e o seu grupo social.
O proxecto atenderá a persoas refuxiadas a causa do
conflito en Siria (70 %) e a libaneses de comunidades
de acollida en situación de vulnerabilidade (30 %).
Garantirase un subministro constante de cueiros
(3 por día durante 6 meses) para persoas adultas e
nenos/as.
Tamén se distribuirán bolsas e bases de colostomía) e proporcionaranse 300 sesións de logopedia. A

selección realizarase sempre priorizando as persoas
máis vulnerables.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a reducir a vulnerabilidade das persoas refuxiadas e da poboación
libanesa de acollida como consecuencia do conflito sirio.
Obxectivo específico: satisfacer as necesidades
de saúde da poboación refuxiada e de acollida,
con especial atención a persoas discapacitadas
nas rexións de Akkar, Bekaa e Beirut.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 194 persoas, das cales 72 son
mulleres, 72 homes, 25 nenas e 25 nenos.
Indirecta: unhas 970 das cales 485 son mulleres
e 485 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 40.052,00 €
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5.2 Convenios de colaboración para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia
Ao longo do 2017 asináronse 5 convenios e unha
addenda no ámbito da acción humanitaria e de
emerxencia; ademais mantívose activo o convenio
asinado entre a Axencia Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento (AECID) e
a cooperación descentralizada para a planificación
conxunta nesta materia, un total de 6 convenios
vixentes, que financiaron 20 intervencións e operativos de resposta:
01. Convenio de colaboración con Farmacéuticos
Mundi para actuacións de acción humanitaria e de
Emerxencia.

Para garantir a adecuada resposta ante emerxencias
e graves crises humanitarias asinouse, por oitavo
ano consecutivo, un convenio con Farmacéuticos
Mundi, que permitiu atender de forma rápida algunhas das crises humanitarias e emerxencias acaecidas
no 2017. O convenio contou cunha dotación inicial de
50.000,00 €, aos que se lle sumaron 39.683,00 € máis,
a través da sinatura dunha addenda, o que permitiu a
posta en marcha de operativos en Perú, Uganda, Siria,
Malí, Gaza, República Dominicana e Nicaragua.
O acordo de colaboración entre a Xunta de Galicia e
Farmacéuticos Mundi ten como obxecto realizar as
actuacións que ambas as partes acorden destinadas a
atender as necesidades máis urxentes das poboacións
afectadas por catástrofes de orixe natural ou humana,
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 na
mellora das condicións de saúde das poboacións
atendidas, a través de dúas estratexias diferenciadas.
En primeiro lugar, compra local ou envío de equipos
estándares (Kits de Acción Inmediata, Kits Sanitarios

para Emerxencias), Non food Items (Kits hixiénicos
ou material de acubillo) e alimentos, que permitiron
atender ás necesidades da poboación. Todo o material adaptouse estritamente ás necesidades, contexto
e patróns epidemiolóxicos do país de destino e da
urxencia concreta que se debe atender. En segundo
lugar, 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: 89.683,00 €
A través deste convenio de colaboración realizáronse
as seguintes actuacións de emerxencia:

Atención socio-sanitaria de emerxencia á poboación
afectada polas inundacións nas zonas de Carapongo
e Jiquimarca no Distrito de Lurigancho-Chisica e San
Juan de Lurigancho-Lima, Perú.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Centro de Estudios y promoción del
Desarrollo, DESCO
Zona de actuación: Distrito de Lurigancho-Chisica e
San Juan de Lurigancho
País: Perú
Rexión: Andina (América do Sur)
Descrición: diversas zonas do Perú están foron afectadas por fortes chuvias, inundacións e deslizamentos
de terra, ocasionadas polo fenómeno coñecido como
«Niño Costero», que se caracteriza por un quecemento anómalo do mar, que aumenta a humidade e
desencadea fortes chuvias causando desbordes, inundacións e aluvións.
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O 3 de febreiro de 2017 declarouse o estado de emerxencia nas rexións de Tumbes Piura e Lambayeque
e o establecemento do estado de alerta de «El Niño
Costero», que se estende por todos os departamentos do litoral peruano, incluíndo o departamento
de Lima.
Informouse de 101 falecementos, 353 feridos, 19 desaparicións, 141.000 damnificados e case un millón de
afectados a nivel nacional dende decembro do 2016.
Na cidade de Lima declaráronse en emerxencia 15
distritos, onde é xeralizada a falta de abastecemento
de auga potable á que se suman pontes caídas, moitas
vías de comunicación pechadas e o desabastecemento
de alimentos e certos insumos, exisistindo zonas de
auga estancada orixinando escenarios propicios para
a proliferación de efermidades como dengue, chikungunya e zika.
Coa posta en marcha deste operativo de resposta
buscouse paliar este risco na cidade de Lima, xa que
concentra un terzo da poboación nacional, estimada
en dez millóns de habitantes, polo que é necesario
contrarrestar unha posible epidemia que podería significar unha nova situación de catástrofe debido ao
nivel de concentración e a fácil propagación, no caso
de que non se apliquen medidas de prevención para
evitar a súa propagación.

Intervención para a atención sanitaria de emerxencia á
poboación sursudanesa refuxiada e solicitante de asilo
no Distrito de Adjumani, Uganda.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: EMESCO
Zona de actuación: Distrito de Adjumani
País: Uganda
Rexión: África oriental

Descrición: o secretario xeral adxunto para Asuntos
Humanitarios e Emergencias da ONU, Stephen
O’Brien, advertiu o 10 de Marzo que o mundo está
sufrindo a maior crise humanitaria nos máis de 70
anos de historia das Nacións Unidas (NNUU), insistindo en que «Nos atopamos nun punto crítico da
historia. Hai máis de 20 millóns de persoas en catro
países que sofren inanición. Sen esforzos globais e
coordinados, morrerán de fame», dixo O’Brien ante
o Consello de Seguridade sobre as misións en Yemen,
Sudán del Sur, Somalia e Kenia.
Concretamente en Sudán do Sur, máis de 7.5 millóns
de persoas necesitan axuda e existen 3.4 millóns son
desprazados e desprazadas.
A pesar do Acordo de resolución do conflito na
República de Sud Sudán asinado en agosto de 2015,
os enfrontamentos continúan e a poboación civil continua fuxindo e atravesando as fronteiras a Etiopía,
Kenia, Sudán e Uganda, en busca de protección internacional como refuxiados.
Segundo datos de OCHA–Uganda, a inicios de
marzo de 2017, había no país 818.254 persoas refuxiadas e solicitantes de asilo sur sudanesas (o que
representa o 53 % da poboación refuxiada total rexistrada no país), convertendo ao país no terceiro como
país receptor en África.
A maior concentración de persoas está actualmente
no distrito de Adjumani, onde hai rexistrados/as
222.475 refuxiados e refuxiadas, segundo os datos
de ACNUR o 28 de Febreiro de 2017. A poboación
refuxiada na zona é, na súa maioría de etnia dinka,
sendo o 80 % mulleres e menores de 18 ano, moitos
non acompañados que chegan a Uganda a través do
paso fronteirizo de Nimule escapando da guerra e
da fame.
Co inicio da época de chuvias, a situación deteriorase día a día, a poboación vive literalmente na
lama, e téñense rexistrado brotes de malaria e cólera,
ademais de altos niveis de malnutrición que afecta
especialmente aos menores de cinco anos.
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Posta en marcha dun operativo de emerxencia para a
asistencia nutricional e socio-sanitaria de emerxencia
á poboación atrapada nos campos de refuxiados de
Khan Eshieh, Siria.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Jafra Foundation for Relief and Youth
Development
Zona de actuación: Campos de refuxiados de Khan
Eshieh
País: Siria
Rexión: Oriente Próximo
Descrición: o sétimo ano de conflito sirio deixa unha
cifra de 4,8 millóns de persoas refuxiadas e 6,5 desprazadas. Durante o ano 2016 e o primeiro semestre
do 2017, o conflito continuou e o grao de brutalidade
agravouse ao tempo que as negociacións de paz fracasan e se disipan as esperanzas de acadar unha solución
política duradeira. As cifras oficiais estiman que máis
de 250.000 persoas morreron nestes anos de conflito, non obstante, organismos como o Observatorio
Sirio de Dereitos Humanos ou o Centro Sirio para a
Investigación Política, elevan esta cifra a 310.000 e
470.000 persoas mortas respectivamente.
Segundo NNUU, 6.150 persoas ao día víronse forzadas a abandonar os seus fogares durante o ano 2016,
das que un 53 % serían menores de idade. Máis dun
millón de persoas desprazadas (411.000 nenos e nenas)
viven en centros colectivos, campos de refuxiados e
asentamentos improvisados baixo cerco, con serias
limitacións no exercicio dos seus dereitos básicos entre
eles a liberdade de movemento e o acceso a auga, a alimentación e a asistencia sanitaria.
Khan Eshieh é unha cidade-campamento no Sur de
Siria, dependente administrativamente do Distrito
de Damasco, que de acordo coa Oficina Central do
Censo Siria tiña en 2004 unha poboación de 12.148
persoas, moitas delas de orixe palestino que chegaron

fuxindo das guerras árabe israelís. Co estalido do
conflito, o campamento converteuse nun punto de
recepción da poboación desprazada interna. Non obstante, como pasara tamén previamente cos outros
campos de poboación refuxiada palestina no país, o
campo deixou de ser seguro en 2013, para pasar a ser
obxecto de ataques de forzas gobernamentais, rebeldes ou islamitas indiscriminadamente en función do
momento do conflito. Por ese motivo, a maioría de
poboación comezou a fuxir en busca doutros refuxios,
quedando atrapadas no interior aproximadamente
14.000 persoas (12.000 palestinos e 2.000 desprazados/
as internos/as, 3.000 menores) vítimas de bombardeos
e violentos enfrontamentos.
Dende o verán de 2016, e máis claramente en outubro dese ano tivo lugar unha ofensiva na área que deu
lugar a dous meses de bombardeos, franco tiroteos, e
o peche de todas as vías de aceso.
11.000 persoas habitan no campo de Khan Eshieh. O
socio local de Farmamundi en Siria, Jafra Foundation
for Relief and Youth Development estima que máis
de 3.000 menores e 1.000 persoas maiores soportan
unha intensa escalada de violencia que ten causado
paralelamente un completo deterioro da situación
humanitaria tanto dentro do campo como no seus
arredores.
A infraestrutura básica do campo ten sufrido danos
significativos, os cortes de electricidade e gas prolónganse durante máis de 20 horas continuadas, os
servizos de comunicación foron suspendidos, a falta e
o elevado incremento dos prezos dos produtos básicos
e alimentos contribúen a deteriorar o déficit nutricional da poboación, o que supón graves repercusións
sanitarias, especialmente para mulleres embarazadas,
lactantes e menores de 5 anos.

Intervención de emerxencia para a preparación e prevención ante o risco de paludismo pola chegada da
época de chuvias en Malí

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
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Socio local: Distrito Sanitario de Sagabary, Área de
Saúde de Gakroukoto
Zona de actuación: Gakroukoto
País: Malí
Rexión: Sahel
Descrición: a malaria ou paludismo é a primeira
causa de mortalidade infantil en África. Estímase
que cada dous minutos un/a neno/a morre a causa
desta enfermidade.
Cunha poboación ao redor de 18,9 millóns de habitantes, Malí é un país onde a malaria é endémica.
A pesar de que toda a poboación está en risco de
padecer esta enfermidade, a malaria afecta particularmente nas rexións do centro e sur e constitúe
ademais, a principal causa de morbilidade e mortalidade no país, especialmente entre a poboación
infantil menor de 5 anos, quen rexistra unha taxa de
incidencia do 47,5 ‰ entre os menores de 1 ano e do
39 ‰ entre a poboación de entre 1 e 5 anos.
Considerada polo Ministerio de Saúde e Hixiene
Pública como un dos maiores problemas de saúde
pública que afronta o país, a malaria constitúe a primeira causa de consulta dos servizos sanitarios de
primeiro nivel, case un 42 % das consultas realizadas,
máis de 3 millóns de casos ao ano que teñen provocado a morte de 2.300 persoas segundo as estatísticas
de 2015.
Máis de dous terzos das mortes son rexistradas entre
as e os menores de 5 anos. A directora Rexional da
Organización Mundial da Saúde en África declara
que «é urxente acelerar o ritmo para alcanzar a meta
mundial de reducir no 2020 cando menos nun 40 %
a incidencia do paludismo e a mortalidade ligada
a esta enfermidade». Á especial vulnerabilidade da
poboación infantil únense as mulleres embarazadas
que poden transmitir a enfermidade ao feto a través
da placenta, sendo tamén un colectivo de atención
prioritario.

A enfermidade no país caracterízase por un período
de transmisión intenso durante a época de chuvias,
cunha duración que varía en función das zonas,
pero que soe coincidir cos meses de xullo ata outubro-novembro, sendo outubro tradicionalmente o
mes no que se rexistra unha taxa de incidencia maior
a consecuencia dun incremento notable das zonas
con augas estancadas, o que favorece o desenvolvemento e propagación dos vectores transmisores da
enfermidade.

Intervención para a asistencia nutricional e socio-sanitaria de emerxencia á poboación desprazada en Gaza.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Labour Resources Center
Zona de actuación: Gaza
País: Territorios Palestinos Ocupados
Rexión: Oriente Próximo
Descrición: no mes de xuño de 2017 cumpríronse
50 anos da ocupación militar israelí sobre o territorio palestino e 10 anos do duro bloqueo que pesa
sobre a Franxa de Gaza. A prolongación desta situación deteriora gravemente as condicións de vida de
máis de 5 millóns de persoas (cando menos 2 millóns
de persoas desprazadas) que se atopan sometidas
a restricións extremas de liberdade de movemento
e acceso aos servizos básicos (educación, saúde,
emprego, aceso á terra, etc.).
Neste contexto, gran parte da poboación non ten
aceso aos alimentos e aos produtos básicos a consecuencia do aumento da pobreza, o desemprego e o
elevado incremento dos prezos dos alimentos.
Na última década, o número de persoas que necesitan asistencia humanitaria supera ao millón,
situándose no ano 2017 en 1,2 millóns de persoas
segundo UNOCHA. A longa duración do bloqueo
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ten socavado a economía gazatí limitando calquera
oportunidade de subsistencia, o que resulta en altos
niveis de desemprego, inseguridade alimentaria e
dependencia da axuda exterior. As taxas de desemprego entre mozos e mulleres acadan case o 70 %, o
57 % dos fogares sofren inseguridade alimentaria, a
porcentaxe de poboación que vive por debaixo da
liña de pobreza sobrepasou o 40 % e o 80 % da poboación depende da cooperación internacional.
Farmamundi leva traballando dende 2014 coa organización local Labour Resources Center co obxectivo de
cubrir as necesidades básicas da poboación desprazada, distribuíndo insumos necesarios para o acubillo
e a alimentación, en coherencia coas liñas de intervención definidas no Humanitarian Response Plan
2016-2017. A presente intervención pretende reforzar
a provisión de servizos básicos á poboación que se
atopa en condicións de extrema vulnerabilidade no
marco da seguridade alimentaria e nutricional, xa
que o 50 % da poboación sofre deficiencias dalgún
micronutriente, e particularmente as mulleres adolescentes sofren carencias en vitaminas D e A (74 %
y 62 %) respectivamente.

Intervención sanitaria de emerxencia nas comunidades máis afectadas polos furacáns Irma e María na
República Dominicana.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Movemento Socio Cultural para os
Traballadores Haitianos (MOSCHTA)
Zona de actuación: Monte Cristi, Puerto Plata e
Valverde
País: República Dominicana
Rexión: Caribe
Descrición: o 5 de setembro de 2017, o Furacán Irma,
de categoría 5 na escala Saffir-Simpson e con récord
de velocidade do vento no Atlántico, afectou a varias

illas do Caribe. Tan so dúas semanas despois, outro
furacán de categoría 5, María, veu agravar a situación de devastación nas illas caribeñas en xeral e na
República Dominicana, en particular.
A Rexión Este e a Rexión Norte foron as máis afectadas polo furacán, sendo as zonas costeiras as que
teñen sufrido o maior impacto. Os altos índices
de pobreza e pobreza extrema, a precariedade das
condicións de habitabilidade e a mala calidade dos
materiais de construción, entre outros, son factores que contribúen a agravar os danos ocasionados
polas fortes chuvias e os ventos que teñen destruído
total ou parcialmente as infraestruturas, vivendas e
medios de vida (colleitas, gando...)
Moitas das comunidades afectadas ás que se vai prestar a axuda na zona de intervención en Monte Cristi,
Puerto Plata e Valverde, están habitadas maioritariamente por poboación haitiana e parten de condicións
previas de extrema vulnerabilidade, o que limita a
súa capacidade de resiliencia.
Nas primeiras avaliacións rápidas realizadas en
terreo polo equipo do socio local, o Movemento
Socio-Cultural para os Traballadores Haitianos,
MOSCTHA, definiron como prioritario o restablecemento de auga potable, xa que está a proliferar o
consumo de auga non segura, aumentando o risco
para a saúde da poboación. A situación hixiénico-sanitaria tamén se ve comprometida e con isto,
a proliferación de vectores de enfermidades infecto-contaxiosas, sendo necesario garantir o acceso
a material hixiénico, desinfectante e á auga potable.
Por outro lado ao verse afectados os medios de vida,
ten aumentado a inseguridade alimentaria e con ela
o aumento na incidencia de malnutrición, fundamentalmente en nenos e nenas menores de 5 anos e
mulleres embarazadas e lactantes.
Farmamundi, leva anos de traballo e colaboración
co Movemento Socio Cultural para os Traballadores
Haitianos, MOSCTHA, institución sen fins de lucro
fundada no ano 1985 por dominicanos e haitianos, que dende entón ven traballando nos bateyes
e zonas vulnerables de República Dominicana con
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inmigrantes haitianos, dominicanos de ascendencia
haitiana, as súas familias e outros sectores empobrecidos da poboación.

(2.32/10mil), e que no 2017 o número de casos ten
aumentado a 2.176 (3.4/10 mil), un incremento do
47 % na taxa de incidencia a nivel nacional, a cal pode
ser maior a nivel local.

Operativo de resposta polo incremento dos casos de
malaria no municipio de Rosita da Rexión Autónoma
da Costa Caribe Norte (RACCN) en Nicaragua.

As autoridades rexionais do Caribe Norte informaron
que na cidade de Bilwi se rexistra unha cifra récord
de casos de malaria confirmados, no primeiro semestre deste ano 2017, manifestando que no monitoreo
estatístico dende 2015 o incremento de casos de malaria é considerable, pasando de cerca de 700 casos en
el 2015, a 2.300 casos en 2016, e a 1.500 so no primeiro semestre de 2017, cifra que podería ser maior,
considerando que son cifras oficiais confirmadas, e
moitos casos nas comunidades illadas non chegan a
reportarse ás autoridades sanitarias.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
Socio local: Acción Médica Cristiana
Zona de actuación: Rexión Autónoma da Costa
Caribe Norte (RACCN)
País: Nicaragua
Rexión: Centroamérica-Caribe
Descrición: a malaria, ou paludismo, é unha enfermidade febril aguda potencialmente mortal causada
por parasitos que se transmiten ao ser humano pola
picadura de mosquitos femia Anopheles infectados.
Nun individuo non inmune os síntomas aparecen aos
10 a 15 días da picadura do mosquito infectado. Os
primeiros síntomas (febre, dor de cabeza e vómitos)
poden ser leves, aínda que, ás veces, a enfermidade
complícase ata provocar a morte.
Entre 2000 e 2015 a incidencia da enfermidade
reduciuse nun 37 por cento a escala mundial, mentres que a taxa de mortalidade diminuíu nun
60 por cento. Nicaragua presenta en 2016 a nivel
nacional un repunte na incidencia de malaria. Nos
últimos anos aumentaron os casos, segundo reporta a
Organización Mundial da Saúde (OMS), que destaca
ao país, xunto con Perú, entre os que teñen experimentado maior incrementos de casos.
Consonte as estatísticas da OMS, o número estimado
de casos de malaria en Nicaragua foi de 4.600 en
2015, fronte a 1.400 casos cinco anos antes (2010). A
estatística do Ministerio de Saúde mostra en 2016
identificáronse 1.466 casos confirmados de malaria

O Ministerio de Saúde ten activado o seu plan de
atención á epidemia de malaria, a través de xornadas
de limpeza e profilaxes antimalárica, principalmente
nos sectores máis afectados como os municipios de
intervención: Rosita e Prinzapolca.
Ás actividades de prevención e atención da epidemia
na RACCN súmase a emerxencia sanitaria causada
pola Tormenta Tropical Nate, que ten provocado
chuvias e inundacións que agravan a emerxencia,
tanto pola merma en recursos sanitarios institucionais, como polo incremento de focos de produción de
mosquitos transmisores de malaria e dengue.
Ante tal situación, Farmamundi, en colaboración co
seu socio local, que conta con importante experiencia
na zona de intervención, teñen solicitado a posta en
marcha deste operativo

Posta en marcha dun operativo de emerxencia para
a asistencia nutricional e sanitaria de emerxencia á
poboación atrapada nos campos de refuxiados de Al
YarmouK e Khan Eshieh, Siria.

Axente: Farmacéuticos Mundi
Tipo de actuación: Axuda de emerxencia
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Socio local: Jafra Foundation for Relief and Youth
Development
Zona de actuación: Campos de refuxiados de Al
Yarmouk e Khan Eshieh
País: Siria
Rexión: Oriente Próximo
Descrición: o sétimo ano de conflito sirio a crise
humanitaria persiste. Máis de 13,1 millóns de persoas dependen da axuda humanitaria para sobrevivir
e 5,6 millóns atópanse en situación de severa vulnerabilidade resultado do desprazamento forzoso, a
exposición á violencia e o limitado acceso aos produtos
e servizos básicos.
Durante o 2017, a poboación siria continuou soportando o peso das hostilidades mentres seguen sen
albiscarse solucións políticas duradeiras para poñer
fin a unha crise humanitaria, definida polo Equipo
País de OCHA en Siria, como a maior crise de desprazamento do mundo.
Tras sete anos de conflito sirio a capacidade de resposta e resiliencia da poboación viuse gravemente
deteriorada consecuencia dos desprazamentos masivos
de poboación, a destrución xeneralizada da infraestrutura básica e a suspensión na prestación de servizos
básicos, a contaminación das principais fontes de abastecemento (campos de cultivo, auga…), a destrución da
cadea de valor (mercado, industria manufactureira), o
esgotamento dos activos produtivos e o aforro, ademais do aumento da débeda. Este contexto remite a
unha situación na que o 70 % da poboación vive en
situación de pobreza extrema e necesita con urxencia
de asistencia humanitaria para encarar o inverno e as
baixas temperaturas.
Actualmente, máis de 2.500 familias (unhas 14.000
persoas) continúan sitiadas en Al-Yarmouk, sobrevivindo baixo circunstancias extremadamente duras.
Tras máis de 30 meses de bloqueo a poboación sofre
fortes restricións de acceso ás subministracións básicas,
alimento, auga e outros artigos de primeira necesidade.
Bombardeos e ataques se repiten e a situación sanitaria

na zona deteriorase gravemente, o que ten ocasionado
a aparición e rápida propagación de brotes de enfermidades infecciosas como a febre tifoidea.
Outras 11.000 persoas habitan no campo de Khan
Eshieh. Segundo o socio local local Jafra, estímase que
máis de 3.000 menores e 1.000 persoas maiores soportan unha intensa escalada de violencia consecuencia
da acción militar entre as forzas gobernamentais
sirias e os grupos armados de oposición, o que ten
ocasionado paralelamente un completo deterioro da
situación humanitaria tanto dentro do campo coma
nos seus arredores.

02. Convenio de colaboración con ACNUR, Axencia de
Nacións Unidas para os Refuxiados para a execución
do proxecto «Asistencia básica para a poboación refuxiada Siria en Xordania».

Axentes: ACNUR (Comité español do ACNUR, axencia das Nacións Unidas para os refuxiados)
Código CRS: 72010 Axuda e servizos materiais de
emerxencia
Socio local: ACNUR Xordania
Zona de actuación: Campo de Zaatari na gobernación de Magraq e campo de Azraq na gobernación
de Zarqá
País: Xordania
Rexión: Oriente Medio
Descrición: o propósito deste proxecto é contribuír
ao proceso de protección internacional dos/as refuxiados/as sirios residentes nos campos de Zaatari
e Azraq asegurando o seu acceso a servizos de
emerxencia. Centrarase esencialmente en prover 88
familias (440 persoas) de materiais básicos non alimentarios segundo estándares internacionais e en
cantidades suficientes para o seu uso doméstico. O
traballo centrarase especialmente coas mulleres e os/
as nenos/as, por ser colectivos que enfrontan numerosos retos.
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Os materiais que se distribuirán nos campos, para a
supervivencia e loita contra as inclemencias, son os
seguintes: mantas de lana térmica (440), colchóns
(440), bidóns colapsables (88), toallas sanitarias (88),
cueiros (88).

Obxectivo específico: prover a 88 familias refuxiadas sirias que residen nos campos de Zaatari
e Azraq de materiais básicos non alimentarios
segundo estándares internacionais e en cantidades suficientes para o seu uso doméstico.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao proceso de protección internacional dos/as refuxiados/as sirios
nos países limítrofes e próximos a Siria (Turquía,
Líbano, Xordania, Iraq e Exipto) asegurando o
acceso a servizos de emerxencia.

Poboación beneficiaria: 88 familias, unhas 440
persoas.
Subvención da Xunta de Galicia: 20.000  €
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03. Convenio de colaboración coa UNRWA (Axencia
das Nacións Unidas para os refuxiados en Palestina)
para o proxecto «Garantir un nivel de vida digno para
a poboación refuxiada de Palestina, que vive en absoluta pobreza».

Axentes: UNRWA (Axencia das Nacións Unidas para
os Refuxiados de Palestina)
Código CRS: Axuda alimentaria e de emerxencia
Socio local: UNRWA
Zona de actuación: Franxa de Gaza
País: Territorio Palestino Ocupado (tPo)
Rexión: Oriente Próximo
Descrición: reducir o impacto do conflito e a crise
humanitaria na vida da poboación en situación de
maior vulnerabilidade da Franxa de Gaza, mediante
o incremento da achega calórica da poboación a través da provisión de 216 cestas alimentarias.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: garantir un nivel de vida digno
para a poboación Refuxiada de Palestina da
Franxa de Gaza que viven en absoluta pobreza.
Obxectivo específico: mitigar o impacto da inseguridade alimentaria entre os/as refuxiados/as
de Palestina da Franxa de Gaza nunha situación
de maior vulnerabilidade a través da provisión
de cestas alimentarias de alto valor calórico.
Poboación beneficiaria: 166 familias, unas 961 persoas, das cales 471 son mulleres e 298 menores.
Subvención da Xunta de Galicia: 20.000  €

04. Convenio coa Asociación Solidariedade Galega co
Pobo Saharauí, SOGAPS, para o «Programa Vacacións
en Paz 2017».

Axente: Asociación de Solidariedade Galega co Pobo
Saharauí

Zona de actuación: Tindouf e Galicia
País: Campamentos Saharauís, Alxeria (suroeste),
España
Descrición: vacacións en paz preséntanse como una
forma de ofrecer aos nenos/as saharauis, nados no
medio dun clima de guerra, unha posibilidade de
coñecer formas distintas de vida; de maneira que iso
contribúa, non só na súa formación, senón tamén a
mellorar e potenciar a comunicación e o entendemento entre os pobos de España e o Pobo Saharauí.
O programa ten unha duración aproximada de dous
meses.
Estes nenos/as naceron nos campamentos de refuxiados/as saharauís situados dende fai máis de 41 anos
na zona da Hamada alxeriana en Tindouf, preto da
fronteira alxeriano-saharauí; é dicir, son fillos/as dos
Saharauís que abandonaron os seus fogares ante a
represión, invasión e ocupación ilegal por parte de
Marrocos do territorio do antigo Sáhara español en
1975.
A vida destes neno/as, nados no exilio, transcorre
nas mesmas circunstancias que o resto da Poboación
Saharauí, privada do máis elemental, sobrevivindo
dificilmente grazas á axuda internacional.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: trasladar a nenos/as saharauís,
procedentes dos campamentos de refuxiados
saharauis en Tindouf (Alxeria), para pasar dous
meses de verán acollidos por familias galegas.
Obxectivo específico:
a) Reivindicar o dereito dos nenos e nenas saharauís a vivir no Sáhara Occidental e poñer de
manifesto a situación na que actualmente viven.
b) Facilitar asistencia médica e de alimentación.
c) Promover, entre a sociedade galega, os valores de tolerancia e solidariedade facilitando así
a convivencia e integración de todas as persoas
na comunidade.
d) Perfeccionar a aprendizaxe da lingua castelá e galega que estudan nos seus programas
escolares.
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e) Ofertar unha alternativa de ocio e tempo libre.
f) Evitar a súa estadía nos campamentos
durante os meses de xullo e agosto por teren as
temperaturas máis altas (máis de 50º).
Poboación destinataria:
Directa: 169 menores, unhas 86 nenas e uns
83 nenos.
Subvención da Xunta de Galicia: 150.000,00 € (75.000
da DX RR EE e coa UE e 75.000 da Consellería de
Política Social)
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05. Convenio de colaboración con UNICEF, Comité
Español para actuacións de acción humanitaria e de
Emerxencia.

As actuacións ante emerxencias e catástrofes naturais requiren dunha resposta rápida, áxil e flexible
que permita atender as necesidades máis urxentes da
poboación afectada, o que require dunha previsión
e preparación previa por parte da Xunta de Galicia.
Este convenio complementa o asinado coa entidade
Farmacéuticos Mundi no ámbito da saúde, permitindo á Xunta de Galicia dar resposta de maneira
urxente e eficaz.
Subvención da Xunta de Galicia: 81.477,00 €
A través deste convenio de colaboración realizouse
unha actuacións de emerxencia en Cuba.

Intervención de emerxencia para atender á poboación afectada polo paso do furacán Mathew e Irma
por Cuba

Axente: UNICEF Comité Español
Código CRS: 72010 Axuda e servizos materiais de
emerxencia
Socio local: UNICEF Cuba
Zona de actuación: Provincia Villa Clara; municipios de Caibarien, Encrucijada, Sagua la grande,
Quemado
País: Cuba
Rexión: Caribe
Descrición: a menos dun ano do impacto do Furacán
Matthew, o Irma (o maior furacán formado no
Atlántico) azoutou a Cuba por máis de 72 horas. O
furacán cruzou o país durante o 8 e 9 de setembro
ocasionando fortes ventos, choivas e inundacións
costeiras. Máis de dous millóns de persoas foron
protexidas durante o paso do furacán en centros
de evacuación e casas particulares. A nivel nacional

reportouse a perda de dez vidas humanas nos territorios da Habana, Matanzas, Camagüey e Cego de
Ávila.
No ámbito educativo as consecuencias do furacán
foron importantes, polo que moitas institucións educativas deberon interromper o seu funcionamento,
deixando a nenos e nenas sen acceso ao servizo educativo. Como consecuencia do impacto do furacán,
fontes oficiais reportaron 2.262 escolas afectadas.
UNICEF, a través de fondos propios e CERF (Fondo
Central de Emerxencia) está a planificar a entrega
de subministracións para a rehabilitación de teitos
afectados por efecto do furacán. Ademais, dotarase
de material educativo para nenos e nenas de 0 a 12
anos (Kits de recreación, Kits de desenvolvemento
infantil temperán, e materiais educativos para traballo na aula). Por medio desta proposta espérase apoiar
a rehabilitación de portas e xanelas destruídas, achegando á integralidade da intervención, e permitindo
que a poboación escolar afectada poida retornar con
normalidade ás actividades educativas.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao cumprimento
do dereito á educación, asegurando o acceso
a infraestruturas educativas seguras para as
nenas e nenos que cursan a educación preescolar e escolar.
Obxectivo específico: dotar de subministracións
ao Ministerio de Educación e Gobernos Locais
para a reparación de portas e xanelas en 25 establecementos educativos afectados da provincia
de Vila Clara.
Poboación destinataria:
Directa: 5.583 nenas e nenos entre 1 e 12 anos
dos 25 establecementos educativos pertencentes aos municipios máis afectados polo paso do
Furacán Irma
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06. Convenio de colaboración entre a Axencia
Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento e as Comunidades Autónomas de
Galicia, A Rioxa, Illas Baleares, Madrid, Estremadura e
Valencia4 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, Estremadura, Galicia,
Illas Baleares, Madrid e Valencia.
Descrición: este 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 por estas 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, que será
financiada polas achegas de cada un dos socios no
convenio. O compromiso de financiamento inicial é
dun millón de euros anualmente por parte da AECID
e cincuenta mil por cada comunidade autónoma.
Para a coordinación das actuacións previstas neste
convenio, creouse unha Comisión de Coordinación,
integrada por dous representantes da AECID e dous
representantes de cada Comunidade Autónoma. A
Presidencia desta Comisión é rotatoria cada 6 meses,
e a secretaría técnica estará sempre nas mans de
AECID.
No primeiro semestre de 2017 tivo lugar en Madrid,
a xuntanza na que se determinaron as intervencións
a financiar neste ano.
4
No ano 2017 participaron neste convenio as comunidades de Galicia, A Rioxa, Madrid e Murcia.

Consonte ao convenio asinado os aportes realizados
irán encamiñados 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 financeira dos programas
previstos para atender a estas crises (sub-financiamento). As intervencións elixíbeis virán
establecidas polos chamamentos humanitarios
internacionais emitidos polas Nacións Unidas e
o Movemento Internacional da Cruz Vermella,
especialmente centrados nos sectores de protección, atención sanitaria, auga e saneamento
e seguridade alimentaria.
• Así mesmo, estas achegas 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 parte en
materia de acción humanitaria.
Intervencións: A dotación total do convenio para
o 2017 reparteuse entre as seguintes intervencións:
• Apoio ao «Programa PRRO (Protracted Relief
and Recovery Operations) do Programa
Mundial de Alimentos (PMA) no Campamentos
Refuxiados Saharauís», destinando 400.000,00 €
nesta intervención, e dando continuidade ao
realizado nas anualidades anteriores.
• Apoiouse tamén con 400.000,00 € a proposta da
Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados
Palestinos (UNRWA)- para a «mellora da
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seguridade alimentaria e medios de vida da
poboación refuxiada de orixe palestino desprazada polo conflito en Siria».
• No marco do Fondo España-ACNUR de asistencia en contextos humanitarios, destináronse
400.000 € para o proxecto «Promovendo soluciones integrais a favor dos solicitantes de asilo
e refuxiados en México».
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 2017 de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global
No ano 2017 esta convocatoria viu modificado o
seu nome, co fin de adaptala á Estratexia Galega de
Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía
Global.
O obxecto desta convocatoria e regular a concesión de
subvencións para proxectos desenvoltos polas ONGD
dentro dalgunha das catro dimensións seguintes:
• Sensibilización e concienciación da opinión
pública en materia de cooperación para o desenvolvemento e causas da pobreza.
• Formación sobre o desenvolvemento e difusión nos ámbitos educativos do coñecemento
da realidade dos países empobrecidos e da cooperación para o desenvolvemento.
• Investigación sobre o desenvolvemento.
• Incidencia, participación e mobilización social
para crear redes de solidariedade na nosa
sociedade.
A Orde que regula estas convocatorias foi publicada
no DOG do 23 de marzo de 2017. Trátase dunha
convocatoria plurianual cunha dotación total de
400.000 €.
Presentáronse 24 proxectos dos que foron subvencionados 11 proxectos. A resolución fíxose publica
o 5 de xullo.
Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras
de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de
secundaria e universitario galego.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de educación para o desenvolvemento e a
cidadanía global
Axente: Asemblea de cooperación pola paz (ACPP)
agrupada coa Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios-AGARESO
Código/s CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto 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, financiado pola DXREeUE nas
súas convocatorias de educación para o desenvolvemento entre os anos 2011 e 2016. As accións inciden
na sensibilización sobre a problemática dos países
empobrecidos e da situación dos colectivos máis desfavorecidos deses países, especialmente das mulleres.
Contribúese a fomentar e fortalecer un clima de tolerancia, solidariedade, democracia e respecto, desde a
conciencia crítica e a pluralidade en 8 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) promovidas desde
ACPP, AGARESO e pola súa comunidade educativa
conxuntamente.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao fortalecemento
da educación e comunicación para o desenvolvemento e a cidadanía global en Galicia.
Obxectivo específico: mellora das capacidades
e ferramentas xeradoras de conciencia crítica
no ensino infantil, de primaria, de secundaria
e universitario galego.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 959 persoas, das cales 36 son
mulleres e 23 homes, ademais de 450 nenas e
450 nenos.
Dentro deste proxecto atopamos dous tipos
de público obxectivo. Aínda que está dirixido
á sociedade en xeral, presta especial atención
aos axentes que forman a comunidade educativa facendo distincións entre os dous niveis de
ensino: ensino non universitario (infantil, primaria, secundaria e familias-ANPAS) e ensino
universitario.
Para o ensino infantil, primario, secundario
e familias-ANPAS, baseámonos no programa
ESR, EPD, dirixido especialmente aos axentes
que forman a comunidade educativa: alumnado,
profesorado, nais e pais. En concreto o presente
proxecto ten como beneficiarias/os a docentes e
alumnado de: educación Infantil (3-6 anos), primaria (6-12 anos), a etapa de Ensino Secundario
Obrigatorio (ESO de 12-16 anos) de 8 centros
de ensino.
No ensino universitario, o público obxectivo é
a mocidade galega interesada na cooperación
internacional; un mínimo de 35 alumnos/as (15
no curso de Introdución á Cooperación e 20 no
Seminario de Xornalismo Social).
Indirecta: as/os beneficiarias/os indirectas/os
serán aproximadamente 3.000 persoas, distribuídas entre: as 8 comunidades educativas onde
se leva a cabo o proxecto, posto que repercute
nunha mellor convivencia nos centros; as familias e grupos de iguais do alumnado; e o sector
da cooperación internacional en Galicia que se
ve reforzado polas accións formativas desenvolvidas por ACPP e AGARESO.
Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 45.000,00 €; 18.000,00 €
(2017) e 27.000,00 € (2018)

02. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, con
especial incidencia en modelos de gobernanza participativos, a través da sensibilización e a educación non
formal de axentes multiplicadores clave e alumnado
de secundaria na cidade da Coruña.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global
Axente: Arquitectura Sen Fronteiras demarcación
Galicia agrupada coa Universidade de Coruña
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o «Proxecto de difusión do dereito ao
hábitat, con especial incidencia en modelos de gobernanza participativos, a través da sensibilización e
a educación non formal de axentes multiplicadores clave e alumnado de secundaria na cidade da
Coruña» (en diante DH 2017-18) xorde coma proceso
natural da acción de ASF-Galicia no cal se agroman
aprendizaxes, dando por unha banda continuidade
a labor de vindicación do hábitat dende o enfoque
de dereitos. O proxecto ten como obxectivo principal sensibilizar e formar sobre os aspectos do hábitat
e as dimensións transversais (xénero, transculturalidade, xestión social e facendo un especial fincapé
na gobernanza a través da participación). O proceso
proposto de traballo reúne diversas dimensións e
escalas conceptuais e metodolóxicas. Por unha banda
amplíase e dase continuidade a procesos anteriores,
e por outro lado incorpórase un enfoque vivencial
de cara a motivar unha aprendizaxe socioafectiva
directa e significativa entre os diversos actores implicados: axentes multiplicadores e alumnado.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a crear unha cidadanía crítica, activa e comprometida coa loita
contra a pobreza e as desigualdades a través de
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procesos de educación que visibilicen aos derei
tos vencellados e comprometidos cun hábitat
digno, promovan actitudes e valores en coherencia e doten de ferramentas para poder incidir
a favor do dereito a un hábitat digno.
Obxectivo específico: incrementar a identificación coas problemáticas relativas ó dereito ao
hábitat desde un enfoque social, e con especial
incidencia nas dimensións dos xeitos de gobernanza e os enfoques multiculturais e de xénero
no contexto educativo de secundaria e entre
axentes multiplicadores clave vencellados a educación, intervención, e xestión social do hábitat
no marco da cidade da Coruña.
Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa será de
465 persoas, (290 mulleres e 175 homes), entre
os cales 60 son nenas e 40 son nenos. O resto é
poboación adulta (365).
Indirecta: a poboación indirecta será de 2.100.
Unhas 1.184 mulleres e 916 homes, entre os
cales 340 son nenas e 300 nenos.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 44.860,00 €; 17.944,00 €
(2017) e 26.916,00 € (2018)

Rexión: Galicia
Descrición: con este proxecto, o equipo territorial da
Campaña Mundial pola Educación (CME) en Galicia
formado por Axuda en Acción, Entreculturas, Educo
e Taller de Solidaridad, queren afondar e levar a cabo
este proxecto no próximo curso escolar 2017–2018 co
Obxectivo de «Promover na comunidade educativa
e na sociedade civil galega respostas sociais, educativas e políticas a favor do dereito á educación e dos
ODS en educación no novo Marco de Acción pola
Educación 2030».
A CME, ten como finalidade última contribuír ao
cumprimento íntegro dos compromisos internacionais asinados polos gobernos para garantir o acceso a
unha educación gratuíta, equitativa, de calidade para
todas as persoas do mundo.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao cumprimento
íntegro dos compromisos internacionais asinados polos gobernos para garantir o acceso a
unha educación gratuíta, equitativa, de calidade
para todas as persoas do mundo.
Obxectivo específico: promover na comunidade
educativa e na sociedade civil galega respostas
sociais, educativas e políticas a favor do dereito
á educación e dos ODS en educación no novo
Marco de Acción pola Educación 2030.

03. Campaña mundial pola educación 2017 en Galicia.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de educación para o desenvolvemento e cidadanía global
Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría, agrupada con Fundación Axuda en Acción, Fundación
Educación y Cooperación–EDUCO, e Fundación
Taller de Solidaridad
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: España
País: España

Poboación beneficiaria:
Directa: a estimación total da participación
directa no proxecto é de 2.840 persoas para dúas
liñas de traballo; das cales 1.665 son mulleres.
O proxecto ten dous segmentos de poboación
destinataria: a comunidade educativa concretada en 30 centros educativos (2.000 estudantes
(60 % mulleres) e 50 docentes (70 % mulleres);
e a sociedade civil galega en xeral, e especialmente o estudantado universitario (800 persoas
nas diferentes actividades asociadas a este
resultado).
Indirecta: como participantes indirectos considerase as comunidades educativas dos 30
centros onde se levará a cabo a CME 2018 dunha
forma máis activa. Cun ámbito de influencia
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estimado de 100 rapaces e rapazas por centro
(50 % mulleres), o que sumaría a 1.500 rapaces
e 1.500 rapazas como participantes indirectos.
Ademais, de forma moderada estimase que
se chegará a 10.000 persoas (50 % mulleres)
en calidade de lectores, oíntes, telespectadores, das novas que se recollan nos medios de
comunicación.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 43.500,00 €; 17.400,00 €
(2017) e 26.100,00 € (2018)

04. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global,
empoderamento e participación para o cambio social
dos grupos solidarios no curso 2017-2018.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e a cidadanía global
Axente: Fundación Entreculturas-Fe y Alegría
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: España
Descrición: o proxecto pretende dar 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), que se executa en Galicia desde 2004. Este
programa ofrece ás comunidades educativas unha
estrutura estable de participación, que facilita procesos de capacitación e empoderamento que, á súa vez,
incrementan as competencias de compromiso social
e cidadanía global dos mozos e mozas galegas 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 2017/2018, a RSM centrarase temáticamente no poder do encontro entre os
xéneros, as culturas e coa natureza para a convivencia

e a paz, 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
para o 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 sostible e o exercicio pleno
dos dereitos, colaborando coa consecución dos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).
Obxectivo específico: as mozas/os e profesorado
da Rede Solidaria da Mocidade exercen o seu
dereito á participación e desenvolven as competencias de cidadanía global para o cambio
social e o empoderamento xuvenil durante o
curso 2017/2018.
Poboación beneficiaria:
Directa: as persoas beneficiarias son 262, das
cales 12 son docentes (11 mulleres e 1 home) e
250 nenas/os (190 nenas e 60 nenos) de entre
12 e 18 anos, estudantes de ensino secundario e
bacharelato; dun total de 10 centros de ensino
de Galicia.
Indirecta: as actuacións terán efectos positivos
en preto de 3.000 persoas, contando as familias
do alumnado e as súas comunidades educativas.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 35.000,00 €; 14.000,00 €
(2017) y 21.000,00 € (2018)
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05. Investigando a dimensión global da educación
para o desenvolvemento na Educación Secundaria
Obrigatoria no ensino superior universitario de Galicia.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e a cidadanía global
Axente: Solidariedade Internacional Galicia agrupada
coa Universidade da Coruña
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto parte das achegas postas de
manifesto nas catro investigacións anteriores levadas
a cabo entre SIG e o grupo de investigación PEHS da
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade
de A Coruña financiadas pola DXRE nas convocatorias 2013, 2014,2015 e 2016.
Trata dun estudo de tipo cualitativo no que se empregan un conxunto de técnicas e procedementos como
a Investigación-Acción Participativa, as observacións,
as entrevistas, análise de datos e informantes chave.
O que se pretende é xerar coñecemento científico
sobre como introducir a dimensión global da EpD
na educación formal en Galicia, así como explorar
as posibilidades de aumentar a implicación do profesorado dos centros.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: traballada transversalmente a
educación para o desenvolvemento e a cidadanía global na educación formal en Galicia.
Obxectivo específico: xerado coñecemento sobre
como introducir a dimensión global da EpD na
Educación Secundaria Obrigatoria e na formación inicial do ensino superior universitario de
Galicia.

Poboación beneficiaria:
Directa: os/as destinatarios/as directos de este
proxecto de investigación serán 649 persoas, das
cales 488 son mulleres.
Os/as destinatarios/as directos de este proxecto
de investigación serán:
• As ONGD que traballan na ED en Galicia,
centradas sobre todo nas súas directivas
e nas súas equipas técnicas. Seguindo os
datos da Coordinadora Galega de ONGD,
son 43 ONGD, se hai unha media de 8
persoas nas xuntas directivas serán 387
persoas, 300 mulleres e 87 homes.
• Seguindo o documentos de Diagnóstico
da ED en Galicia, hai 22 persoas contratadas nas equipas técnicas, das cales 16 son
mulleres e 6 son homes.
• O alumnado e profesorado de Ciencias
da Educación da UDC que asisten ás
Xornadas de EpD. Tendo en conta que a
facultade de educación conta con 3 titulacións de grao con 4 cursos cada unha e
cunha media de 50 persoas por titulación
e curso fai un total de 600 alumnos/as -sen
contar co alumnado dos tres mestrados
que tamén se facilitan nesa facultade- e
estimamos que asista unha cuarta parte
de estudantes fan 150 alumnos/as (dos que
o 70% son mulleres, fai unha distribución
de 105 mulleres e 45 homes).
• O alumnado e profesorado relacionados
que participan dos obradoiros da formación inicial dos graos de E. Social, E.
Infantil, E. Primaria: 20 de cada titulación fan un total 60 persoas (45 mulleres
e 15 homes) e 10 docentes (8 mulleres e 2
homes).
• Os axentes chave participantes no proceso
de consulta participativo, sobre 20 persoas,
o 70% mulleres (14 mulleres e 6 homes).
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• A Dirección Xeral de Relacións Exteriores
e coa Unión Europea.
Indirecta: Os/as destinatarios/as indirectos/as
serán o profesorado e o alumnado co que traballamos nos nosos centros educativos, xa que
cos achados da investigación melloraríamos as
nosas intervencións e a súa formación en EpD.
Serían un total de 1080 alumnos/as (650 nenas
e 430 nenos) e 45 profesores/as (35 mulleres e 10
homes). Estes datos foron sacados do proxecto
de ED de SI Galicia, VAIA TEA!
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 44.915,00 €; 17.966,00 €
(2017) y 26.949,00 € (2018)

06.. Comunidades Educativas transformadoras desde
a ética do coidado por unha cidadanía local e global.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e cidadanía global
Axente: Fundación Intered-Galicia
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: España
Descrición: o proxecto xorde de procesos de intervención anteriores de InteRed Galicia, e pretende
acompañar a incorporación da ética do coidado, a
equidade de xénero e o enfoque afectivo-emocional
a centros educativos de educación formal, así como a
espazos educativos de educación non formal. Grazas
á publicación en 2016 do manual “Percorre o teu
Labirinto” podemos incorporar esta perspectiva afectivo-emocional aos procesos educativos a desenvolver,
abordando un traballo desde unha perspectiva persoal (autoconcepto, autoestima...) para chegar a unha
dimensión social e global (ética do coidado, sustentabilidade da vida e da natureza).

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover unha cidadanía
global comprometida cun modelo de desenvolvemento baseado na sustentabilidade da vida
humana e da natureza.
Obxectivo específico: promover, no ámbito da
educación formal e non formal en dúas provincias galegas, comunidades educativas capaces
de xerar suxeitos transformadores desde a ética
dos coidados por unha cidadanía local e global.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 653 persoas, das cales 237 son
persoas adultas (156 mulleres e 81 homes), e 416
nenas/os (216 nenas e 200 nenos).
A poboación destinataria divídese en dúas liñas
de traballo:
R1. Comunidades Educativas Transformadoras
en Educación Formal:
• Coas ANPAS de 4 centros educativos, traballando con polo menos 51 nais e pais (19
pais e 32 nais).
• Con 21 profesores e 54 profesoras (75 profesoras/es en total).
• Un total de 127 rapaces e 131 rapazas (258
nenas/os) de últimos anos de primaria (6º
primaria) e primeiros anos de secundaria
(1º e 2º da ESO).
R2. Comunidades Educativas Transformadoras
en Educación non Formal:
• Un total de 111 educadoras/es e voluntariado (70 mulleres e 41 homes), así como
de 158 rapazas/es (73 rapaces e 85 rapazas).
Indirecta: unhas 5.220 persoas, das cales 1.861
son persoas adultas (964 mulleres e 897 homes),
e 3.359 nenas/os (1.650 nenas e 1.709 nenos).
Divididos entre nais e pais e profesorado das
nenas/os que participan directamente; nenas/
os e persoas adultas receptoras do traballo formativo das súas educadoras/es ou profesionais
de referencia.
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Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 34.813,00 €; 13.925,20 €
(2017) y 20.887,80 € (2018)

07. Fomento da conciencia social, capacidade de
comunicación crítica e interrelación entre o global e
o local do colectivo adolescente dos municipios de
Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda e A Guarda.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de educación para o desenvolvemento e
cidadanía global
Axente: Asociación galega de reporteiros
solidarios-AGARESO
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto EpD_LAB III é un proxecto
multimedia de comunicación que se desenvolverá
en 5 centros educativos de diferentes puntos xeográficos de Galicia (Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda,
A Guarda) e unha asociación de mozas e mozos de
Latinoamérica (Usulután, 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 de tres bloques temáticos: os
prexuízos raciais e a interculturalidade, o sexismo
e a igualdade de xénero, e as relacións Norte-Sur
e o consumo responsable. Tanto alumnado como
profesorado recibirán formación no uso activo e responsable das TIC para a defensa dos valores como a
igualdade, a tolerancia, a defensa dos dereitos humanos, a co-responsabilidade, o consumo e a loita contra
a desigualdade global.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: sensibilización social respecto
as causas da desigualdade global e o papel de da

comunicación como motor de transformación
social na educación secundaria.
Obxectivo específico: fomento da conciencia
social, capacidade de comunicación crítica e
interrelación entre o global e o local do colectivo adolescente dos municipios de Ames, Bueu,
Viana do Bolo, Silleda e A Guarda.
Poboación beneficiaria:
Directa: o total das persoas participantes é
de 174 persoas, das cales 15 son mulleres e 15
homes, e 75 nenas e 69 nenos.
Desde Galicia o grupo de persoas beneficiarias está composto por 61 alumnas, 58 alumnos,
7 profesores e 3 profesoras, xunto cos 20 profesionais que acudirán as formacións. Desde
o Salvador son un total de 25 persoas, entre
17 nenos e 8 nenas, xa que a participación de
mulleres dentro do voluntariado en Radio TV
Izcanal é menor.
Indirecta: resto de docentes dos centros participantes: 289 docentes (189 mulleres e 100 homes).
Ao finalizar o proxecto realizaranse actos de
presentación en cada centro educativo polo que
aos/ás beneficiarios/as indirectos/as hai que
engadir o alumnado dos centros, neste caso un
total de 2.194 (1.000 nenos e 1.194 nenas).
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 32.886,00 €; 13.154,40 €
(2017) e 19.731,60 € (2018)

08. Tecendo conciencias a través do consumo responsable e o Comercio Xusto no mundo do deporte
galego.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de
proxectos de educación para o desenvolvemento e a
cidadanía global
Axente: Fundación Taller de Solidaridad
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
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Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto busca crear conciencia na
cidadanía galega das cidades de: Lugo, Ourense e
Pontevedra, sobre o impacto que teñen os nosos hábitos de consumo sobre as persoas que producen o que
compramos e consumimos, ligado a un acto san e
cotidiano como é a práctica de deporte. Preténdese
contribuír ao desenvolvemento dunha economía social
e solidaria, rexida polos valores da cooperación, democracia, cidadanía global, igualdade, solidariedade e
medio ambiente, onde as relacións comerciais apóianse
nos principios e valores do Comercio Xusto e dunha
economía global e solidaria, en liña cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostibles (ODS).
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolvemento
dunha economía social e solidaria, rexida polos
valores da cooperación, democracia, cidadanía global, igualdade, solidariedade e medio
ambiente, onde as relacións comerciais apóianse
nos principios e valores do Comercio Xusto e
dunha economía global e solidaria, en liña cos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles (ODS).
Obxectivos específicos: Sensibilizar á poboación
galega do impacto que os nosos hábitos de consumo teñen sobre as persoas que producen o que
compramos e consumimos e ofrecer alternativas
de comercio xusto, ligadas a un acto san e cotiá
como o deporte.
Poboación beneficiaria:
Directa: participarán unhas 3.470 persoas, unhas
1.818 mulleres e uns 1.652 homes; dos cales, 848
son nenas e 802 nenos. Estas cantidades están
conformadas por nenas/os de 12 a 15 anos, de
10 Centros Educativos: 3 en Lugo, 4 en Ourense
e 3 en Vigo. Ademais, as persoas que son usuarias das Escolas Deportivas Municipais (EDM),
de idades comprendidas entre os 20 e os 69 anos.
Indirecta: de maneira indirecta, coas diferentes
actividades chégase a unhas 24.000 persoas; das
cales 9.000 son mulleres e 8.000 homes, e 4.000
nenas e 3.000 nenos.
Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.805,00 €; 13.922,00 €
(2017) e 20.883,00 € (2018)

09. Horizonte 2030: Construíndo liderados positivos
para unha xuventude galega transformadora.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e a cidadanía global
Axente: Solidariedade Internacional de Galicia
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: España
Descrición: o proxecto pretende crear liderados positivos para unha xuventude galega transformadora a
través dun programa que se desenvolverá entre os
anos 2017 e 2020.
Esta iniciativa recolle toda a experiencia de
Solidariedade en ED, sobre todo o coñecemento
xerado nos proxectos de investigación en ED realizados nos catro últimos anos.
Tomarase como referencia a Axenda 2030 para “ser
vixías do cumprimento das políticas públicas de loita
contra a pobreza” tendo en conta a experiencia adquirida en terreo, neste caso, polo Instituto de Liderazgo
de las Segovias (ILLS) de Nicaragua con unha ampla
experiencia en liderados positivos.
A iniciativa tamén fortalece á propia organización,
polo que se traballará en dous planos: nun plano
externo co profesorado e nun plano interno coa
equipa técnica, xunta directiva e voluntariado de
SI Galicia.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: construír liderados positivos
para unha xuventude galega transformadora
(2017/2020).
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Obxectivos específicos: Desenvolvidos os atributos da cidadanía global no profesorado de 9
centros de ensino secundario de Galicia e na
equipa de Solidariedade Internacional.
Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 57 persoas en total, das cales 50
son mulleres e 7 son homes.
A ONGD está formada actualmente por 7 persoas na equipa técnica, 7 persoas na Xunta
Directiva e 34 voluntarios/as ( 6 homes e 42
mulleres). O profesorado participante son 9 persoas ( 8 mulleres e 1 home).
Indirecta: unhas 1.114 persoas, das cales 664
son persoas adultas (400 mulleres e 264 homes)
e 400 rapaces/as (225 nenas e 225 nenos). Entre
alumnado do profesorado participante (uns
50 alumnos/as por profesor/a) e socios/as de
SI Galicia.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 34.996,00 €; 13.863,40 €
(2017) y 20.754,60 € (2018)

10. Repensando o dereito á saúde dende o cine, a
fotografía e o teatro social. Sensibilización do estudantado universitario galego en materia de DD.HH.,
acceso á saúde e equidade de xénero.

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e a cidadanía global
Axente: Farmacéuticos Mundi
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)

saúde e acceso a medicamentos esenciais. Abordamos
así a ausencia de experiencias e capacidades na comunidade da Universidade de Santiago de Compostela
no marco de Dereitos Humanos, acceso á saúde e
equidade de xénero, a través dun proceso de sensibilización, formación e comunicación baseado en
metodoloxías artísticas, participativas e creativas no
marco do Aprendizaxe-Servizo Solidario (ApS).
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á construción
dunha cidadanía galega comprometida e implicada en materia de dereito á saúde e equidade
de xénero para promover o cumprimento dos
Dereitos Humanos.
Obxectivos específicos: formada e sensibilizada
a comunidade universitaria galega das ramas
social e sanitaria sobre a influencia dos condicionantes de xénero no cumprimento do dereito
á saúde favorecendo a xeración dun efecto multiplicador entre a cidadanía.
Poboación beneficiaria:
Directa: o total da poboación directa beneficiaria son 545 persoas (343 mulleres e 202 homes)
pertencentes a graos académicos de disciplinas sanitarias e ramas sociais como: Farmacia,
Medicina, Enfermería, Educación Social,
Ciencias Políticas e Dereito.
Indirecta: unhas 1.635 persoas, das cales 1.029
son mulleres e 606 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 34.995,00 €; 13.998,00 €
(2017) y 20.995,00 € (2018)

Zona de actuación: España

11. Consume Nós! Colectivos sociais, entidades e a
cidadanía de Pontevedra e a súa comarca únense
para garantir modalidades de consumo e produción
sostibles.

Descrición: a presente proposta trata de dar resposta á necesidade de fortalecer as competencias e
capacidades do persoal sanitario e farmacéutico (profesionais e persoas expertas) en materia de dereito á

Instrumento de financiamento: Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de educación para o
desenvolvemento e a cidadanía global
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Axente: Asociación Galega Amarante Setem para o
ecodesenvolvemento
Código CRS: 99820 (Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento)
Zona de actuación: España
Descrición: o presente proxecto busca afondar en
ferramentas que potencien o cambio de hábitos
de consumo na cidadanía de Pontevedra e na súa
comarca que redunden nun impacto positivo na
economía social e solidaria e no medioambiente
tanto local como globalmente. E polo tanto, garantir
modelos de produción e consumo sostibles en liña co
obxectivo 12 do desenvolvemento sostible marcados
polas NN.UU2 para o 2030.
En concreto trabállase no ámbito do consumo
responsable de alimentación e de roupa para un consumo con criterios sociais, ambientais, e de comercio
xusto, como unha alternativa de loita contra as causas
estruturais da pobreza no Norte e no Sur.
Para iso, este traballo vertébrase na realización dunha
serie de accións que poidan ter un impacto máis
profundo e sostible no tempo e gran capacidade de
réplica e impacto social.
Farase en alianza con outros colectivos que traballan
en torno ó consumo responsable e a loita contra a
pobreza na cidade de Pontevedra e comarca e crearemos un espazo común que de visibilidade e fortaleza
a este sector.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír o obxectivo 12 da
ONU para garantir modalidades de consumo e
produción sostibles e ofrecer ferramentas para
un mundo máis xusto e sostible.
Obxectivos específicos: aumentar a sensibilización e cambio nos seus hábitos de consumo en
Pontevedra e comarca a través da formación e
realización dun consumo máis sostible e respectuoso coas persoas e o medio e da solidariedade
cos máis desfavorecidos/as.

Poboación beneficiaria:
Directa: os catro colectivos de Pontevedra
(Asociación 4Ponlas, o grupo de consumo A
Gradicela, Asociación Boa Vida, A Fenda e
Amarante) vencellados ao consumo responsable,
xa que se comparte local e a poboación pontevedresa que acuda.
Indirecta: poboación en xeral, sobre todo persoas consumidoras da comarca de Pontevedra;
productoras/es da comarca, de Galicia e de
países do Sur; Alumnado da Universidade
de Vigo que acuda ás Xornadas; e alumnado
dos IES onde se desenvolven un obradoiro co
profesorado.
Avaliación: non prevista
Axuda Xunta de Galicia: 14.635,00 €; 5.854,00 € (2017)
y 8 .781,00 € (2018)
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6.2 Convocatoria 2016 de proxectos de educación para o desenvolvemento (EpD)
01. Investigando a dimensión global da educación
para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro de ensinanza
secundaria de Galicia. Fase II.

Fundación Entreculturas Fe y Alegría, e Fundación
Taller de Solidaridad

Axente: Solidariedade Internacional Galicia agrupada
coa Universidade da Coruña

Subvención Xunta de Galicia: 39.000,00 €; (2016:
15.600,00 €; 2017: 23.400,00 €)

Zona de actuación: Galicia

Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 44.919,00 €; (2016:
17.967,60 €; 2017: 26.951,40 €)

05. Proxecto de difusión da Tecnoloxía para o
Desenvolvemento Humano na comunidade educativa e profesional de base tecnolóxica e na sociedade
galega en xeral 2016-2017.

02. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global,
empoderamento e participación para o cambio social
dos grupos solidarios no curso 2016-2017.

Axente: Enxeñería sen Fronteiras Galicia agrupada
coa Universidade da Coruña, Centro de Estudos de
Xénero e Feministas-CEXEF

Axente: Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

Zona de actuación: Galicia

Zona de actuación: Galicia

Subvención Xunta de Galicia: 44.996,00 €; (2016:
17.998,40 €; 2017: 26.997,60 €)

Subvención Xunta de Galicia: 35.000,00 €; (2016:
14.000,00 €; 2017: 21.000,00 €)

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

Axente: Asemblea de cooperación pola paz (ACPP)
agrupada coa Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios-AGARESO
Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 45.000,00 €; (2016:
18.000,00 €; 2017: 27.000,00 €)

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

Axente: Asociación galega de reporteiros
solidarios-AGARESO
Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 30.138,00 €; (2016:
12.055,20 €; 2017: 18.082,80 €)

04. Campaña mundial pola educación 2017 en Galicia.

07. Procesos educativos para a construción
dunha Cultura da Sustentabilidade, o Coidado e a
Cooperación en Centros Educativos de Galicia.

Axente: Fundación Educación y Cooperación–
EDUCO agrupada con Fundación Axuda en Acción,

Axente: Fundación Intered-Galicia agrupada coa
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
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Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 27.484,00 €; (2016:
10.993,60 €; 2017: 16.490,40 €)

08. Galicia fronte á desigualdade: respostas desde
unha fiscalidade xusta.

Axente: Fundación Oxfam Intermón
Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 28.940,00 €; (2016:
11.576,00 €; 2017: 17.364,00 €)

09. USC sostible. Comercio xusto, ciclos curtos de distribución e consumo responsable.

Axente: Asociación para o comercio xusto e solidario-Panxea agrupada con Universidade de Santiago
de Compostela (USC)
Zona de actuación: Galicia
Subvención Xunta de Galicia: 29.523,00 €; (2016:
11.809,20 €; 2017: 17.713,80 €)
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6.3 Convenios de colaboración de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global
6.3.1 Convenios de colaboración do ano 2017
No ano 2017 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 (SIG), Asociación Galega de
Reporteiros Solidarios (AGARESO) e Fundación
Educación e Cooperación (EDUCO) para a execución
do proxecto «Cooperación galega: O mundo que queremos 2017-2018» (V edición).

Axente: Solidaridad Internacional de Galicia (SIG)
agrupada con Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (AGARESO) e coa Fundación Educación
e Cooperación (EDUCO)

galega. Os ODS serán a temática condutora da proposta e a comunicación comunitaria a ferramenta
metodolóxica e elemento vertebrador das accións a
desenvolver.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: 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.
Obxectivos específicos: contribuír ao 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.

Código CRS: 99820; Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento

Poboación beneficiaria: Unhas 820 persoas, das cales
20 son profesorado (11 mulleres) e 800 alumnado
(440 rapazas).

Zona de actuación: Galicia

Avaliación: prevista

Descrición: este proxecto constitúese como a V
edición dunha iniciativa que conta con dúas características diferenciais que condicionan 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 e 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 das que, no
momento da presente formulación xa forman parte
6 entidades. Ambos feitos inciden directamente no
obxecto, contidos e metodoloxía do mesmo.

Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 €: (2017:
30.000,00 €; 2018: 40.000 €)

Así pois, cooperación galega: o mundo que queremos,
é unha iniciativa dirixida a 800 alumnas e alumnos
dos centros de ensino galegos xunto ao seu profesorado, 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

02. Convenio de colaboración co Fondo Galego de
Cooperación e Solidaridade para a execución do
proxecto «20 anos a fondo coa Solidariedade».

Axente: Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
(Fondo Galego)
Código CRS: 99820; Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o ano 2017 é un ano clave na historia do
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, posto
que cumpre 20 anos. O 2017 resulta tamén clave para
o Fondo Galego posto que se atopa nunha fase de
expansión e de fortalecemento, tanto a nivel interno
coma externo, resultando clave o apoio institucional
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de diferentes actores a nivel autonómico e estatal.
Preséntase para este ano un plan de actividades que
xira en torno a esta conmemoración. E non só iso,
senón que tamén inclúe actividades novas que dan
un paso máis alá na implicación da Administración
local no eido da cooperación, procurando tamén a
súa formación neste campo.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: xeradas, con sinerxía e coordinación, unhas políticas públicas favorables á
cooperación ao desenvolvemento en todos os
niveis administrativos.
Obxectivo específico: promovida a participación
e implicación das administracións locais galegas
na área de cooperación ao desenvolvemento.
Poboación beneficiaria: Unhas 1.672 persoas, das
cales 890 son mulleres e 782 homes.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 40.000,00 € (2017)

6.3.2 Convenios de colaboración do ano 2016
Co orzamento de cooperación exterior de 2017 deuse
cobertura ao compromiso financeiro correspondente
á anualidade 2017 dun convenio firmado no 2016.
01. Convenio de colaboración con Solidariedade
Internacional Galicia (SIG), Asociación Galega de
Reporteiros Solidarios (AGARESO) e Fundación
Educación e Cooperación (EDUCO) para a execución
do proxecto «Cooperación galega: O mundo que queremos 2016-2017».

Axente: Solidariedade Internacional Galicia (SIG)
agrupada con Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (AGARESO) e Fundación Educación e
Cooperación (EDUCO)
Código CRS: Sensibilización sobre problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 €: (2016:
30.000,00 €; 2017: 40.000 €)
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6.4 Convocatoria 2017 de proxectos e de creación de grupos de investigación
No ano 2017 como acontecera no 2014, publicouse a
convocatoria para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación
en materia de cooperación para o desenvolvemento.
O obxecto desta convocatoria é regular a concesión
de subvencións para proxectos desenvoltos polas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG)
nalgunha das dúas modalidades seguintes:
a) A realización de proxectos de investigación sobre
cooperación para o desenvolvemento, incluída a educación para o desenvolvemento, e sobre a aplicación
da tecnoloxía para o desenvolvemento humano.
É necesario que os proxectos sexan relevantes para
a cooperación para o desenvolvemento, e o seu contido estea claramente relacionado con esta área, non
sendo financiables nesta convocatoria as colaboracións científicas sen esta dimensión.
b) A creación de grupos de investigación, uni ou
multidisciplinares, interuniversitarios ou non, no
ámbito da cooperación para o desenvolvemento, que
teñan como obxectivo principal a especialización
na investigación en cooperación para o desenvolvemento, que consolide liñas de investigación nesta
materia no SUG.
A Orde que regula estas convocatorias foi publicada
no DOG do 14 de xuño de 2017. Trátase dunha convocatoria plurianual cunha dotación total de 150.000  €.
Presentáronse 13 proxectos dos que foron subvencionados 5 proxectos. A resolución fíxose publica o
13 de novembro.
Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. O Turismo Comunitario como instrumento
no desenvolvemento humano das parroquias
Mangahurco e Cazaderos do cantón Zapotillo, provincia de Loja: xeración dun modelo aplicado baseado
na inclusión, sustentabilidade, xénero e natureza.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de proxectos e de grupos de investigación para o
desenvolvemento
Axente: Universidad da Coruña–Campus de Elviña;
a Universidade Técnica Particular de Loja (UTPL)
de Ecuador
Código CRS: Desenvolvemento económico social
Zona de actuación: Provincia de Loja, cantón
Zapotillo, nas parroquias Mangahurco e Cazaderos;
Galicia
País: Ecuador e España
Descrición: neste sentido, a proposta de proxecto que
se presenta baixo o título «O Turismo Comunitario
como instrumento no desenvolvemento humano
das parroquias Mangahurco e Cazaderos do cantón
Zapotillo, provincia de Loja: xeración dun modelo
aplicado baseado na inclusión, sustentabilidade,
xénero e natureza», circunscríbese a dúas zonas
deprimidas tanto económica como socialmente, polo
que o obxectivo principal fundaméntase en describir o escenario actual de ambas as comarcas co fin
de identificar as súas debilidades e fortalezas e desenvolver, segundo proceda, propostas de mellora
que revertan no crecemento económico e social das
mesmas.
A metodoloxía empregada basearase na utilización,
por unha banda, de fontes secundarias, e por outro,
de fontes primarias, mediante o desenvolvemento
neste último caso, de dúas investigacións, unha de
tipo cuantitativo, a través de enquisas e outra de tipo
cualitativo, por medio de entrevistas.
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Os resultados do proxecto permitirán xerar un
modelo, o cal baseado en actividades socialmente
responsables, incidan no desenvolvemento humano,
a través da xeración de, emprego, mediante o deseño
de plans que contribúan a fomentar a inclusión social
e de xénero nas comarcas ámbito de estudo; proxecto
que podería ser replicado noutros destinos de características similares.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: describir o escenario actual
das parroquias Mangahurco e Cazaderos do
Cantón de Zapotillo para identificar debilidades
e fortalezas e así xerar un modelo que reverta
positivamente no crecemento económico e
social das zonas.
Axuda Xunta de Galicia: 27.795,40  € (2017: 13.897,70  €;
2018: 13.897,70  €)
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02. A ED na formación dos profesionais da educación.
Estudo de caso: as titulacións da Facultade de Ciencias
da Educación da USC. Fase I.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de proxectos e de grupos de investigación para o
desenvolvemento
Axente: Universidade de Santiago de Compostela,
Campus vida e Solidariedade Internacional de Galicia
Código CRS: Educación
Zona de actuación: Galicia
País: España
Descrición: o proxecto «A ED na formación dos profesionais da educación. Estudo de caso: as titulacións
da Facultade de Ciencias da Educación da USC. Fase
I» céntrase en coñecer o grao da inserción da EDCG
na formación inicial dos/as profesionais da educación
que se forman na Facultade de Ciencias da Educación
da Universidade de Santiago de Compostela (USC),
co obxecto de potenciar o seu desenvolvemento.
Este traballo focalízase na incidencia da formación
dos perfís profesionais e persoais dos/as universitarios dende a súa formación inicial, dende as propias
aulas universitarias. Os/as actuais estudantes universitarios son os profesionais do futuro e os/as cidadáns
do presente. A súa perspectiva sobre o desenvolvemento, a xustiza social, as desigualdades e a pobreza
perpetuará un modelo insostible ou formulará novas
solucións e novos compromisos. Tan só cunha cidadanía formada e comprometida poderemos aspirar
a cambios reais.
Tomamos como referencia neste traballo aos futuros
profesionais da educación das titulacións:
• Grao en Educación Social.
• Grao en Pedagoxía (única titulación do
Sistema Universitario de Galicia).
• Grao en Mestre de Educación Infantil.

• Grao en Mestre de Educación Primaria.
• Máster Universitario en Profesorado
de Educación Secundaria Obrigatoria,
Formación Profesional e Ensinanzas de
Idiomas.
• Máster Universitario en Investigación
en Educación, Diversidade Cultural e
Desenvolvemento Comunitario.
Tomamos como referencia estos/as profesionais da
educación, porque a educación superior tamén é educación formal, posiblemente un dos sectores máis
esquecidos da ED, e porque cada unha das receptoras e dos receptores da formación será, á súa vez, un
axente multiplicador/a.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: coñecer o grao da inserción
da EDCG na formación inicial dos profesionais da educación que se forman na Facultade
de Ciencias da Educación da Universidade de
Santiago de Compostela, co obxecto de potenciar o seu desenvolvemento.
Obxectivos específicos:
1: Actualizar o estado da arte sobre a ED con
especial atención a traballos ou experiencias que
reforcen a construción dos procesos educativos,
a intervención e a formación dos profesionais da
educación (que non só mestras, mestres e profesorado de e educación secundaria).
2: Desenvolver o marco da explicación da intervención educativa en procesos formais e non
formais a partir da EDCG.
3: Analizar cales son os referentes de coñecemento e as premisas do profesorado e do
alumnado da comunidade educativa obxecto
de estudo asociados ao desenvolvemento, a cooperación, a ED e a sustentabilidade.
4: Dar formación recoñecida polo Plan de
Formación e Innovación Docente a un grupo
de profesores/as de diferentes áreas sobre EDCG.
5: Coñecer o grao de integración da ED nas titulacións da facultade relacionadas coa formación
de mestras e mestres, o profesorado de educación secundaria, as educadoras e os educadores
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sociais, as pedagogas e os pedagogos e o máster
de investigación.
6: Xerar unha valoración da inclusión e, de ser
o caso, da mellora da EDCG nas titulacións
obxecto desta investigación.
7: Por en marcha unha actividade significativa
e coherente coa EDCG como ámbito de educación no centro.
8: Dar a coñecer os resultados da investigación a través de canles de divulgación e canles
académicos.
Sección transversal: A avaliación
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00  €(2017:
15.000,00  €; 2018: 15.000,00  €)

03. Procesos e prácticas educativas para a transición a
unha cultura da sustentabilidade e a cooperación en
Galicia e a República Dominicana–Investigación acción.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de proxectos e de grupos de investigación para o
desenvolvemento
Axente: Universidade de Santiago-Campus vida e
INTERED
Código CRS: Educación para o Desenvolvemento
Zona de actuación: Santo Domingo e Galicia
País: República Dominicana e España
Descrición: a proposta de investigación denominada
«Procesos e prácticas educativas para a transición a
unha cultura da sustentabilidade e a cooperación
en Galicia e República Dominicana–investigación
acción», sintetizado no acrónimo ALIANZA TERRA,
inscríbese no marco conceptual e propositivo da 5ª
xeración da Educación para o Desenvolvemento
(EpD), centrado na configuración dunha cidadanía planetaria, responsable e comprometida coa

superación das inxustizas e dos problemas xerados
pola crise ambiental e económica.
Considerando a perspectiva de sustentabilidade e o
enfoque de aprendizaxe lonxitudinal que garanta o
impacto social da investigación, a presente proposta
constitúe a prolongación dunha liña de estudo no
eido da Educación para o Desenvolvemento e a cultura da sustentabilidade que se inicia en 2014 coa
realización do proxecto de investigación «Cultura da
sostenibilidade e cooperación ao desenvolvemento:
realidades e perspectivas educativas en Galicia e
República Dominicana» (CSC-2014-2015). Un estudo
que acadou información en torno aos coñecementos,
as prácticas, os compromisos e as expectativas da
poboación estudantil e do profesorado de educación
secundaria en relación a cultura da sustentabilidade
e a cooperación no contexto escolar.
Considerando a relevancia dos datos do proxecto
CSC, valorouse a súa aplicación na realidade de
Galicia, dando lugar ao proxecto de intervención
educativa denominado «Procesos educativos para a
construción dunha Cultura da Sustentabilidade, o
Coidado e a Cooperación en Centros Educativos de
Galicia», (+COMUNIDADE, 2016-2017). Dirixido a
xerar procesos formativos, co profesorado e o alumnado dos centros educativos de Galicia, que faciliten
a construción dunha cultura da sustentabilidade, o
coidado e a cooperación a nivel local e global, a partir da configuración de coñecementos, habilidades,
comportamentos e valores que permitan propoñer
alternativas de comprensión, organización e transformación da realidade escolar, comunitaria e global.
A experiencia e os resultados positivos dos proxectos
CSC e +COMUNIDADE, pretenden ser continuados
e ampliados, tanto a nivel temático como territorial,
por medio do proxecto titulado «Procesos e prácticas
educativas para a transición a unha cultura da sustentabilidade e a cooperación en Galicia e República
Dominicana–investigación acción» (2017-2018, en
diante ALIANZA TERRA), orientado á produción
de coñecemento pedagóxico e materiais didácticos
innovadores sobre a cultura da sustentabilidade, e
o deseño e aplicación de estratexias e prácticas educativas que faciliten a transición a unha cultura da
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sustentabilidade e a cooperación, a través da formación do profesorado e alumnado, nos centros
educativos e o seu entorno comunitario en Galicia e
República Dominicana.
Obxectivos:
Obxectivo xeral:
• Xerar coñecemento para mellorar as
prácticas educativas do profesorado de
Secundaria arredor da cultura da sustentabilidade e a cooperación mediante
procesos de reflexión e investigación
colectiva.
• Deseñar, desenvolver e publicar material didáctico e propostas pedagóxicas
innovadoras no eido da cultura da sustentabilidade e a cooperación, proceso que
será dinamizado polo colectivo docente
dos centros educativos participantes.
• Garantir o impacto dos resultados da
investigación «Cultura da Sostenibilidade
e Cooperación ao Desenvolvemento:
Realidades e Perspectivas Educativas en
Galicia e República Dominicana» (CSC,
2014-2015), por medio da organización de
estratexias formativas para a devolución
do coñecemento e a información aos colectivos participantes e á asunción de novos
desafíos en relación á cultura da sustentabilidade e a cooperación no seu contexto
de referencia.
Obxectivos específicos:
1. Organizar en cada centro educativo equipas
de investigación e innovación educativa, para a
xeración de coñecemento e o desenvolvemento
de propostas pedagóxicas innovadoras no eido
da cultura da sustentabilidade e a cooperación.
2. Estruturar grupos de profesorado para a
produción de material didáctico innovador nos
centros educativos de secundaria en relación
á cultura da sustentabilidade e á cooperación.
3. Deseñar estratexias formativas para asegurar
a devolución e o impacto social do coñecemento

explorado e acumulado a través do proxecto
CSC entre o profesorado e o colectivo de estudantes de Galicia e República Dominicana.
4. Xerar nas comunidades de referencia procesos
formativos entre o profesorado e o alumnado
relacionados coa comprensión e superación
das problemáticas ambientais e a construción
dunha cultura da sustentabilidade no centro
educativo e na comunidade local.
5. Perfilar e aplicar un programa de formación inicial para os estudantes de maxisterio
do Centro de Educación Superior Poveda en
República Dominicana, para abordar as problemáticas ambientais e a construción dunha
cultura da sustentabilidade e a cooperación na
súa contorna de referencia.
6. Actualizar e dinamizar a plataforma virtual
do proxecto CSC e publicar a información, os
produtos e as propostas do proxecto de investigación-acción ALIANZA TERRA.
7. Fortalecer a produción de artigos
científicos a nivel autonómico, nacional e internacional na perspectiva de ampliar a difusión e
a consolidación da liña de investigación sobre
cultura da sustentabilidade e a cooperación ao
desenvolvemento.
Poboación beneficiaria:
Directa: a mostra de estudo e intervención educativa estará integrada por profesores/as de 8
centros urbanos e rurais, 4 institutos en Galicia
e outros 4 en República Dominicana, do nivel da
educación secundaria obrigatoria e post-obrigatoria, onde en función da motivación e interese
do profesorado tamén se desenvolveran proxectos de aula sobre cultura da sustentabilidade e a
cooperación co alumnado.
Avaliación: prevista
Axuda Xunta de Galicia: 29.739,76  €(2017: 14.869,88  €;
2018: 14.869,88  €)
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04. Diversidade infantil, sociedade e emigración
maternal en Nicaragua: artellando redes.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de proxectos e de grupos de investigación para o
desenvolvemento
Axente: Universidade de Coruña e SOLIDA,
Asociación de Cooperación ao Desenvolvemento
Código CRS: 15150
Zona de actuación: Las Segovias, Galicia
País: Nicaragua, España
Descrición: o presente proxecto titulado «Diversidade
infantil, sociedade e emigración maternal en
Nicaragua, artellando redes» (DISEMINAR) pretende abordar unha problemática multidimensional:
o contexto da diversidade funcional na infancia. A
nenez con capacidades diferentes nos países en vías
de desenvolvemento teñen dificultades para acceder
ó seu entorno, tanto aos apoios e servizos básicos
para a súa vida cotidiana como a outros dereitos
fundamentais (educación, etc.). Un fenómeno primordial asociado a este é o papel das nais coidadoras
e os efectos da emigración maternal coas consecuencias que ten nos nenos/as e nos membros da
familia «left-behind». Na rexión nicaraguana de Las
Segovias, a situación agrávase nos municipios rurais,
con poboación indíxena e de máxima pobreza. Con
respecto disto, a nosa investigación pretende coñecer
os axentes clave, os recursos e necesidades e os factores influentes da diversidade infantil facendo especial
fincapé no rol das nais e/ou familias, contando coa
colaboración daquelas emigrantes en España. Todo
isto, promovendo accións de visibilización, sensibilización e optimización dos recursos a través da
participación e capacitacións dos actores nesta situación e ferramentas utilizadas. A metodoloxía de
carácter cualitativo inclúe entrevistas semi-estruturadas e grupos de enfoque que dirixe a recollida de
datos en dúas zonas xeográficas (España e Nicaragua)
e a elaboración do material de forma colaborativa
entre membros do equipo de investigación e especialistas no terreo. O proxecto prevese dende outubro de

2017 ata novembro de 2018 esperándose obter coñecemento da realidade que fomente o empoderamento
dos/as axentes chave e as familias co fin último de
optimizar as acción futuras no eido da diversidade
infantil e o seu contexto.
Obxectivos:
• Estudar e describir o contexto social,
educativo e sanitario dos nenos con diversidade funcional na sociedade.
• Estudar e describir o papel das nais e/ou
familias con nenos con diversidade funcional na sociedade.
• Promover accións de visibilización, sensibilización e optimización de recursos na
sociedade.
• Capacitar en materia de técnicas cuantitativas de investigación social aos/ás axentes
chave na discapacidade infantil con vistas
a desenvolver a medio prazo un estudo de
corte cuantitativo.
Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00  € (2017:
15.000,00  €; 2018: 15.000,00  €)
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05. Implementación de índices de secas como
ferramentas de vixilancia e alerta temperá para o
desenvolvemento de plans de preparación e xestión
de secas no Norte de Mozambique.

Instrumento de financiamento: Convocatoria
de proxectos e de grupos de investigación para o
desenvolvemento
Axente: Universidade da Coruña
Código CRS: 14010-Política recursos hídricos e xestión administrativa; 43082-Institucións científicas e
de investigación
Zona de actuación: Provincias de Cabo Delgado,
Niassa, Nampula e Zambezia; Galicia
País: Mozambique e España
Descrición: no contexto do proxecto SECASE preténdese impartir unha formación integral aos técnicos da
Administración Rexional de Augas (ARA-Norte), con
sede en Pemba, Cabo Delgado, no segundo semestre
do ano 2018, que contribúa á aprendizaxe no cálculo e análise dos índices de secas a nivel práctico.
Con isto, o proxecto contribuirá ao fortalecemento
institucional das administracións mozambiqueñas,
permitindo unha proposta innovadora de formación
e implementación no cálculo e análise de Índices
Secas. A formación de cadros técnicos no ARA-Norte,
así como do resto de Aras implicadas é moi importante, xa que unha vez transferida toda a información
necesaria (bases de datos) e realizada a capacitación
cos modelos dos índices de secas, serán eles/as os
encargados de darlle continuidade e seguimento á
evolución temporal dos índices de secas.
Finalmente, preténdese redactar unha Guía Técnica
para o Cálculo e Análise de Índices de Secas e
Recomendacións para a Elaboración de Plans de
Prevención e Alerta Temperá (MATESE), que poida
servir de apoio e manual ao persoal técnico do ARANorte. A presentación desta guía farase aproveitando
o curso de formación que impartirá o Grupo de
Enxeñería da auga e do Medio Ambiente (GEAMA)
na sede do ARA-Norte en Pemba.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: implementación de índices de
secas que sirvan como ferramentas de vixilancia e alerta temperá para o desenvolvemento
de plans de preparación e xestión de secas no
Norte e Centro de Mozambique polo ARANorte ou outras Aras implicadas.
Poboación beneficiaria:
Directa: ten un impacto central na redución da
vulnerabilidade das poboacións das Provincias
de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambezia
ante as secas, e contribuirá á mellora das condicións de vida para un mellor aproveitamento
dos recursos hídricos das zonas.
Axuda Xunta de Galicia: 26.524,86  €(2017:
10.426,68  €; 2018: 16.098,18  €)
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Actuacións de consolidación e fortalecemento de
ONGD

7.1 Convenios de colaboración para actividades de fortalecemento
Coma nos anos anteriores, no 2017 asinouse un convenio de colaboración coa Coordinadora Galega de
ONGD co obxectivo de continuar fortalecendo o
tecido das ONGD galegas e da propia Coordinadora.
Así mesmo, continuouse co apoio ao convenio de
colaboración coas tres Universidades galegas que ten
por obxectivo crear unha rede galega de cooperación
universitaria para o desenvolvemento.

7.1.1 Convenios de colaboración do ano 2017
01. Convenio coa Coordinadora Galega de ONGD
para a mellora das capacidades da coordinadora para
representar e fortalecer ás ONGD galegas e promover os obxectivos compartidos de transformación
social e defensa da política pública de cooperación
ao desenvolvemento.

Instrumento de financiamento: Convenio de colaboración para actividades de fortalecemento
Axente: Coordinadora Galega de ONG para o desenvolvemento (CGONGD)
Código/s CRS: 99820; Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a proposta de traballo da CGONGD na
actualidade desenvólvese nos seguintes ámbitos de
actuación:
• Información e comunicación interna ás
ONGD.
• Asesoramento: a ONGD integradas e
non integradas e información a público

en xeral sobre temáticas vinculadas á
cooperación.
• Formación especializada: en ámbitos
relacionados coa cooperación ao desenvolvemento orientada ao reforzo de
capacidades do sector das ONGD.
• Comunicación externa e sensibilización
social: difusión e visibilización do traballo das ONGD e das causas globais das
desigualdades e pobreza que xustifican a
súa existencia.
• Incidencia política-social pola transformación social: incidencia e seguimento na
defensa dunha política pública de cooperación en Galicia de calidade e da coherencia
de políticas; incidencia en actividades de
loita contra a pobreza e as desigualdade; e
defensa dos DDHH no mundo.
• Fomento do traballo en rede con outros
actores de interese para o sector de ONGD
e de representación institucional.
• Promoción da reflexión e traballo en rede
cara ao interno: a través da promoción das
comisións de traballo, grupos de traballo
e espazos propios para a reflexión, actualización e creación de consensos e tamén
para o traballo conxunto e o intercambio
de experiencias.
• Estudos e publicacións: elaboración e/ou
difusión de informes e estudos sobre a
cooperación galega e outros ámbitos de
interese para o sector das ONGD.
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• Normativa e Código de Conduta das
ONGD e Ferramenta de Transparencia e
Bo Goberno: promoción da transparencia e o bo goberno e o cumprimento do
código de conduta das ONGD integradas na Coordinadora e no propio seo da
Coordinadora.
Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a mellorar o sector galego de cooperación ao desenvolvemento
mediante o fortalecemento da Coordinadora
Galega de ONG para o Desenvolvemento.
Obxectivo específico: mellora das capacidades
da Coordinadora para presentar e fortalecer ás
ONGD galegas e promover os obxectivos compartidos de transformación social e defensa
da política pública de Cooperación ao
Desenvolvemento.
Axuda Xunta de Galicia: 90.000,00 €

126

127

Actuacións de consolidación e fortalecemento de ONGD

7.1.2 Convenios de colaboración do ano 2016
01. Convenio de colaboración coas tres universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para
fortalecemento da Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento.

Axente: Universidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo
Código/s CRS: Política educativa e xestión
administrativa
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto ten por obxecto establecer
as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e as tres universidades galegas no proxecto de fortalecemento da
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 da posición do Sistema
Universitario de Galicia (SUG) como axente de
cooperación ao desenvolvemento.
Obxectivo específico: fortalecidas as capacidades da comunidade universitaria galega para
pór en marcha actuacións en materia de cooperación universitaria ao desenvolvemento e
educación para o desenvolvemento.
Axuda Xunta de Galicia: 100.000,00 € (2016:
60.000,00 €; 2017: 40.000,00 €)
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8.1 Bolsas de formación de expertos en cooperación para o desenvolvemento
A Orde do 15 de maio de 2017 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión de bolsas de
formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017 foi publicada no DOG
o 26 de maio, recibíndose un total de 43 solicitudes. A convocatoria foi resolta con data 31 de agosto,
adxudicándose unha bolsa para a DXRREE e coa UE
e catro bolsas para as OTC do Ecuador, Guatemala,
República Dominicana e Mozambique.
As bolsas de formación de persoal experto en cooperación internacional para o desenvolvemento, contan
cunha duración de 12 meses, e teñen a finalidade
de complementar a formación académica das persoas tituladas universitarias con estadías na sede
da DXRREE e coa UE ou nas Oficinas Técnicas de
Cooperación no Exterior dependentes da Axencia
Española de Cooperación Internacional para o

Desenvolvemento, de acordo co previsto no convenio subscrito entre esta Axencia e a Xunta de Galicia.
O orzamento para estas bolsas foi de 95.000 €
(40.000 € para 2016 e 55.000 € para 2017).
A este orzamento hai que engadir 3.000 € (1.000 €
para 2016 e 2.000 € para 2017) para a cobertura da
Seguridade Social das persoas bolseiras.
O período de formación abranguerá ata o 31 de
agosto de 2018.
Do mesmo xeito, tendo en conta que no ano 2016
foron adxudicadas 6 bolsas de formación de persoal experto en cooperación internacional para o
desenvolvemento, deuse cobertura ao compromiso
financeiro correspondente á anualidade 2017 das
ditas bolsas, desde xaneiro a agosto, por un importe
total de 56.000 €.
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8.2 Outras actividades formativas
• No marco do convenio de colaboración asinado no ano 2016, con anualidade 2017, coas
tres universidades galegas, para o proxecto de
fortalecemento da Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento, deseñouse e implementouse un plan de formación
específica en materia de cooperación ao desenvolvemento destinado á toda a comunidade
universitaria, que contou con cursos, obradoiros e seminarios sobre distintas temáticas como
o Enfoque do marco lóxico, os Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible, o Comercio xusto e
consumo responsable, etc.
• Ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Coordinadora Galega de ONGD

para a execución do proxecto de mellora das
capacidades da coordinadora para representar e fortalecer ás ONGD galegas e promover
os obxectivos compartidos de transformación
social e defensa da política pública de cooperación ao desenvolvemento, impartíronse cursos
de formación para o fortalecemento do persoal
das ONGD galegas, aos que asisten tamén persoas doutras organizacións e colectivos.
• Ao abeiro do convenio de colaboración asinado
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
para a execución do proxecto 20 anos a fondo
coa solidariedade, impartíronse cursos de formación para o fortalecemento do persoal dos
concellos galegos.
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Coordinación interadministrativa

9.1 Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE)
O Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento, creado pola Lei 3/2003, do 19
de xuño, de cooperación para o desenvolvemento,
é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o
desenvolvemento.
No ano 2017 tiveron lugar dúas xuntanzas do pleno
do Congacode: unha o día 31 de xaneiro para aprobar
o Plan anual 2017 e outra o día 19 de decembro na

que se lle deu o visto bo ao Plan anual 2018 e na que
se presentaron os resultados da avaliación final do III
Plan director da cooperación galega.
As xuntanzas do Consello completan ás xuntanzas
bilaterais que tanto o vicepresidente e conselleiro
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
como os representantes da DXRREE e coa UE mantiveron cos representantes do sector ao longo do 2017.
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9.2 X Encontro de comunidades autónomas e cooperación para o desenvolvemento
Andalucía foi a Comunidade Autónoma designada para organizar o X Encontro de Comunidades
Autónomas e Cooperación ao Desenvolvemento, que
tivo lugar os días 6 e 7 de abril en Sevilla e no que
participaron representantes de todas as Comunidades
Autónomas e da AECID.
O director xeral e técnicos da DXRREE e UE participaron nas distintas sesións nas que se puxeron enriba
da mesa as posicións políticas e o « expertisse» técnico sobre distintos temas que preocupan ás CCAA
no actual momento no que se atopa a cooperación
descentralizada, co ánimo de reivindicar a súa vixencia e a súa achega significativa, tanto en fondos como
en valor engadido, ao conxunto da cooperación internacional, a axuda humanitaria e a educación para o
desenvolvemento que realiza o estado.

Os representantes das comunidades autónomas
debateron sobre os retos de futuro da cooperación
descentralizada e a necesidade de avanzar nos procesos de coordinación, ademais da posta en marcha da
Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, que
define o marco global para a promoción do desenvolvemento dos próximos tres lustros.
Ao longo destes dous días repasáronse, entre outros
temas de interese común, a colaboración cos distintos
axentes de cooperación, como as ONGD, as universidades ou os fondos locais, a cooperación técnica que
desenvolven as comunidades autónomas ou a coordinación de actuacións no eido da acción humanitaria.
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9.3 Reunións de coordinación coa cooperación española
Ao longo de todo o ano 2017 representantes da
DXRREE e coa UE asistiron a todas as reunións
que foron convocadas pola Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional e para Iberoamérica e
pola AECID para a coordinación coas CCAA e as
entidades locais en diferentes ámbitos de actuación
(V Plan director da cooperación española, acción
humanitaria, etc.).
• Comisión de Coordinación do Convenio para a
programación conxunta da AH
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE
participou o 18 de maio en Madrid na reunión da
Comisión de Coordinación do convenio asinado no
ano 2015 pola Axencia Española de Cooperación
Internacional para o Desenvolvemento (AECID) e
distintas comunidades autónomas para a programación conxunta de actuacións en materia de acción
humanitaria.
No ano 2017 participaron neste convenio as comunidades de Galicia, A Rioxa, Madrid e Murcia.
Para o 2017, ultimo de vixencia do convenio actual, a
dotación do fondo común, que para este ano ascendeu a 1.200.000 €, repartiuse a partes iguais, con
400.000 € cada un, entre o Programa Mundial de
Alimentos (PMA), para o seu programa de axuda alimentaria nos Campamentos de Refuxiados Saharauís
e á Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados
Palestinos (UNRWA) para un proxecto de seguridade alimentaria e medios de vida para a poboación
refuxiada de orixe palestina desprazada polo conflito de Siria.
Cos 400.000 € restantes decidiuse dotar un Fondo de
Continxencia para atender as emerxencias que poidan
acontecer ao longo do ano. O dito fondo utilizouse
para dar continuidade a un proxecto do ACNUR de
atención á poboación desprazada en México.
Ademais das xuntanzas da comisión de coordinación,
constituíse un grupo de traballo para a elaboración

dun novo convenio que realizou distintas xuntanzas
técnicas no segundo semestre do ano.
• Visita institucional a Galicia do director da
AECID
No mes de outubro unha delegación da AECID encabezada polo director da axencia Luis Tejada visitou
Galicia para manter unha xuntanza co director
xeral e o resto do equipo técnico da dirección xeral
para tratar temas de interese común e afondar na
coordinación e nas complementariedades entre a cooperación española e a cooperación descentralizada.
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Viaxes, visitas e actos institucionais

10.1 Viaxes de cooperación ao exterior
No ano 2017 realizáronse dúas viaxes institucionais
de seguimento de proxectos, debido a que no ano
2016 non se puido realizar a correspondente a ese ano.
Os destinos das viaxes foron os seguintes:
• No mes de xaneiro unha delegación da Xunta
de Galicia composta polo director xeral e
a subdirectora xeral de cooperación exterior visitou a República Dominicana e Cuba
co obxectivo de visitar os proxectos que a
Xunta de Galicia financia nestes dous países
caribeños e manter distintas xuntanzas coas
autoridades das illas.

• No mes de novembro a delegación da Xunta,
percorreu Guatemala co obxectivo de visitar os proxectos que a Xunta de Galicia
financia neste país executados polas ONGD
Arquitectura Sen Fronteiras, Asociación
PROYDE e Farmamundi.
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10.2 Visitas institucionais a Galicia
Durante o ano 2017 recibíronse na sede da Direccion
Xeral visitas de representantes de diversas entidades,
procedentes de terceiros países, contrapartes en terreo
de proxectos financiados pola cooperación galega, cos
que se mantiveron distintas xuntanzas de traballo.
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10.3 Actos institucionais
• Assises da Coopération Décentralisée
No mes de xullo o director xeral interveu na
mesa redonda sobre a «A Axenda Global 2030 e o
Novo Consenso Europeo de Desenvolvemento na
que defendeu o Ditame do Comité Europeo das
Rexións (CdR) sobre o Novo Consenso Europeo
de Desenvolvemento do que foi relator poñendo de
manifesto a importancia do papel que poden desempeñar os gobernos locais e rexionais na consecución
dos ODS debido á súa proximidade cos problemas
reais das persoas.

• 4º Foro Mundial de Desenvolvemento
Económico e Social
No mes de outubro o director xeral interveu na
mesa redonda coa temática da «perspectiva territorial ampla e integrada sobre a localización dos ODS:
pertinencia e aplicabilidade universal do paradigma
de cohesión territorial» na que se salientou o protagonismo que a cooperación descentralizada debe ter
na nova Axenda 2030, ao favorecer o intercambio de
experiencias entre actores e axentes subestataies no
ámbito das súas respectivas competencias e capacidades específicas.
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• Campaña Mundial pola Educación 2017
A Xunta de Galicia colaborou un ano máis na
Campaña Mundial pola Educación.
O acto central da compaña tivo lugar o 26 de abril na
Praza da Quintana de Santiago de Compostela nun
no que participou o presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijoo, acompañado polo Director
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús
Gamallo, xunto con máis de 150 nenas e nenos de 5
centros educativos (CEIP López Ferreiro de Santiago
de Compostela, Colexio Apóstolo Santiago de Vigo,
Colexio Plurilingüe San José de la Guía de Vigo,
Colexio Santa María del Mar de A Coruña e Colexio
Compañía de María de Santiago de Compostela) que
lle trasladaron ao presidente da Xunta as súas peticións e reflexións a prol dunha educación de calidade.
Os nenos e nenas leron un manifesto esixindo ás
autoridades que ninguén quede atrás en materia de
educación e presentáronlle ao presidente Feijoo varias

cuestións acerca da Axenda de Educación 2030 ou as
achegas que a Xunta de Galicia destina á cooperación
para o desenvolvemento.
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.
O lema da Campaña varía cada ano, sendo o do 2017
«PIDO A PALABRA 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 conta dende o
ano 2008 con financiamento da cooperación galega.
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Ditames e estudos

11.1 Ditames
• Comité das Rexións da EU. Elaboración dun
Ditame sobre a nova política europea de cooperación ao desenvolvemento
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE foi
designado relator do ditame do Comité das Rexións
da UE sobre o chamado Novo Consenso Europeo
sobre Desenvolvemento.
A Comisión Europea publicou a finais de 2016 a súa
proposta para adaptar o consenso actual, que data
do 2005, aos cambios acaecidos nos últimos anos.
Trátase dun documento estratéxico que pretende
guiar as políticas de cooperación ao desenvolvemento

dos Estados membros da UE, co obxectivo último de
erradicar a pobreza e construír un mundo máis estable e xusto. O novo consenso adaptarase á Axenda
2030 para un Desenvolvemento Sostible, adoptada
por Nacións Unidas en setembro de 2015, e apoiará á
Estratexia Global da Política Exterior e de Seguridade
posta en marcha pola UE.
O ditame do Comité das Rexións, que reflicte a
opinión dos gobernos rexionais e locais da UE en
canto que actores determinantes na cooperación ao
desenvolvemento, foi aprobado por unanimidade no
plenario celebrado en Bruxelas o 8 e 9 de febreiro
de 2017.
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11.2 Estudos
• Estudo para la implantación da Axenda 2030
na Xunta de Galicia

precedentes por parte da comunidade internacional
para dar resposta aos desafíos que expoñen.

A Xunta de Galicia deu os primeiros pasos cara á
implantación da Axenda 2030 no seu ámbito a través
dun estudo que explorou o enfoque e os procedementos a través de los cales se pode adoptar e adaptar a
dita Axenda 2030 na Administración autonómica.

Unha das principais novidades da Axenda 2030 de
Desenvolvemento Sustentable é o seu carácter universal e multinivel, convocando ao conxunto da
comunidade internacional −incluíndo a países desenvolvidos e a gobernos subestatais, o que interpela
directamente a actores como a Xunta de Galicia.

As transformacións que se produciron nos últimos
anos no sistema internacional, cada vez máis globalizado e interdependente, xeraron novos retos para a
promoción do desenvolvemento. A Axenda 2030 de
Desenvolvemento Sustentable, aprobada no marco
de Nacións Unidas, supón unha clara expresión
deses cambios, á vez que constitúe un esforzo sen

No estudo conclúese que Galicia se sitúa nun bo
punto de partida respecto de moitas das metas expostas polos ODS, algunhas das cales aluden a retos xa
superados por parte da sociedade galega, pero existe
un amplo conxunto de metas que remiten a desafíos aínda presentes na comunidade, que a Xunta de
Galicia debe abordar nos vindeiros anos.
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Transparencia e rendición de contas

12.1 Nova páxina web da cooperación galega
Se ben toda a información relativa ás actividades de
cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia
xa estaba dispoñible na páxina web da cooperación
galega, de xeito que tanto os axentes de cooperación como a cidadanía podían exercer o seu dereito
á información, no ano 2017 procedeuse a súa actualización e mellora coa creación dun novo portal máis
moderno, intuitivo e accesible que facilita o acceso a
toda a información. A nova web aplica melloras notables en termos de accesibilidade, xestión de contidos
e visualización en dispositivos móbiles.
Este novo portal web está dispoñible dende o mes
de xullo.
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12.2 Publicacións
Tomando como referencia o obxectivo de realizar
unha política activa e integral de educación para o
desenvolvemento da sociedade galega, no ano 2017
editouse en formato dixital o Informe 2016, que
recolle as actividades financiadas nese ano pola cooperación galega.
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12.3 Avaliacións
• Plan anual de avaliacións de proxectos no
exterior

• Avaliación final do III Plan director da cooperación galega 2014-2017

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 no Perú dende o ano 2009 ao 2016,
coa finalidade de coñecer o grao de consecución dos
obxectivos propostos e obter ensinanzas a aplicar nas
intervencións avaliadas e valorar a continuidade do
apoio específico da cooperación galega a intervencións similares executadas no mesmo territorio e coas
correspondentes contrapartes.

En prol da transparencia e de acordo co establecido
no propio Plan director, este someteuse a unha análise
final, externa e independente, do período de execución do Plan, empregando os datos do sistema de
seguimento que terá por obxecto revisar en profundidade o progreso no cumprimento dos compromisos,
valorar a adecuación das previsións do Plan director
aos novos contextos e servir de base para a elaboración do IV Plan director 2018-2021, cuxos traballos
foron iniciados no último trimestre do 2017.

O Perú foi considerado como país prioritario da cooperación galega en todos os plans directores, pois
trátase dun país no que existen condicións favorables
para que Galicia realice unha cooperación transformadora debido aos especiais vínculos históricos e
culturais coa rexión de América Latina.
Avaliáronse 29 intervencións impulsadas por 16
axentes de cooperación no Perú financiadas a través
de convocatorias públicas de axudas e subvencións e
de convenios de colaboración.
Os informes da avaliación de cada proxecto están
dispoñibles para a súa consulta na páxina web da
cooperación galega.

