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Prólogo
Prólogo do vicepresidente e conselleiro de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

P
resentamos neste documento o Informe anual da 
cooperación galega 2018, 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 desenvolve-
mento recollidos no IV Plan director da cooperación galega 
2018-2021 no seu primeiro ano de execución.

 

O ano 2018 supón o inicio do período de execución do 
IV Plan director da cooperación galega 2018-2021. Este 
novo plan toma como base os resultados e recomendacións 
da avaliación final do III Plan director 2014-2017, tendo 
en conta as directrices que establece o V Plan director da 
cooperación española 2018-2021, e está aliñado coa 
Axenda 2030 de desenvolvemento sustentable das Nacións 
Unidas, contribuíndo aos esforzos colectivos da cidadanía 
galega e dos actores públicos e axentes de cooperación 
para a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable.

 

O Plan anual da cooperación galega 2018 contou cun 
orzamento de máis de cinco millóns de euros, o que repre-
senta un incremento dun 11,4% respecto ao consignado en 
2017, conforme o marco orzamentario do IV Plan director 
da cooperación galega 2018-2021 que establece que 
o investimento destinado á cooperación debe medrar 
anualmente nunha porcentaxe igual ou superior ao 11,4%. 
Ao abeiro do Plan anual foron financiados 93 proxectos 
de cooperación no exterior, de acción humanitaria e de 
educación para o desenvolvemento e a cidadanía global, 
traballando en ata 24 países.

 

Un ano máis, a cooperación galega fixo gala do seu tradicio-
nal grao de participación e transparencia e da súa absoluta 
solvencia financeira, e o Plan anual da cooperación galega 
2018 pechouse cun 100 % de execución orzamentaria das 
actuacións previstas e un 100% de compromisos pagos.

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 
no ámbito mundial.

» A Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade 
dos servizos públicos e da boa administración, que 
modificou os artigos 20, 21 e 22 da Lei 3/2003, de coo-
peración para o desenvolvemento, revisando o deseño 
dos espazos de participación previstos nela: o Consello 
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento 
(Congacode), que ve ampliadas as súas competencias e 
asume as que tiña a Comisión Interterritorial de Coopera-
ción para o Desenvolvemento (Cintercode) e a Comisión 
Interdepartamental de Cooperación para o Desenvolve-
mento (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. Este decreto, 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 desen-
volvemento necesario de leis transversais que inciden na 
materia:

› A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de raciona-
lización 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 2/2015, do 29 de abril, do emprego público 
de Galicia, que recolle preceptos en relación coa 
cooperación das entidades locais, cos órganos de 
coordinación e asesoramento da cooperación galega 
e cos empregados públicos, respectivamente, fai nece-
sario desenvolver a devandita normativa.

O Plan anual 2018 da cooperación galega (cuxos resultados 
son obxecto deste informe) enmárcase no IV Plan director da 
cooperación galega 2018-2021, que foi aprobado polo 
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento 
o 18 de abril de 2018, polo Consello da Xunta de Galicia o 
3 de maio de 2018 e, finalmente, polo Parlamento de Galicia 
o 22 de xuño de 2018.

O IV Plan director da cooperación galega para o desen-
volvemento 2018-2021 enmárcase na nova axenda global 
de desenvolvemento, definida pola Axenda 2030 para o 
desenvolvemento sustentable das Nacións Unidas. Este marco 
de acción, que substitúe á Declaración do milenio e os seus 
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), constitúe 
o referente para as políticas de cooperación e desenvolve-
mento, para os instrumentos de financiamento e para as alianzas 
no ámbito mundial. A Axenda 2030 e os seus Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable (ODS) demandan unha política 
pública de cooperación centrada na xeración de cambios 
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positivos e sustentables nas condicións de vida das persoas 
nas comunidades e países cos que se asocia a cooperación 
galega, promovendo alianzas para a conservación do noso 
planeta, a construción da paz, a realización dos dereitos 
humanos e unha prosperidade compartida. Así mesmo, darase 
continuidade aos procesos para fortalecer un sistema galego 
de cooperación máis estratéxico, eficaz, coordinado e com-
plementario, poñendo en valor a experiencia e capacidades 
dos actores públicos e dos axentes de cooperación para a 
consecución de logros colectivos no marco dos ODS.

Dentro do proceso de consolidación da mellora da calidade 
e eficacia da cooperación galega, a nova estratexia presen-
ta as seguintes características diferenciadoras:

» O aliñamento coa Axenda 2030 para o desenvolve-
mento sustentable das Nacións Unidas, contribuíndo aos 
esforzos colectivos da cidadanía galega e dos actores 
públicos e axentes de cooperación para a consecución 
dos ODS.

» A continuidade na planificación estratéxica baseada 
no modelo de xestión orientada a resultados de desen-
volvemento, que reforza, pola súa vez, a identidade, as 
vantaxes comparativas e o valor engadido da coope-
ración galega.

» A previsibilidade dos recursos dispoñibles no marco 
dun crecemento sustentable do Programa 331A de 
cooperación exterior para o desenvolvemento da Xunta 
de Galicia.

» A transparencia e promoción dunha participación ampla 
e activa dos actores e axentes galegos de cooperación 
durante o seu proceso de elaboración, de tal xeito que 
resulte coherente cos principios dunha política pública 
participativa e participada.
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A cooperación 

galega 2018 en cifras

A modo de resumo, a execución do Plan anual 2018 traduci-
da a cifras sería a seguinte:

» Contouse unha dotación inicial de 5.027.160 €, pro-
cedentes 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 Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (en 
diante, DXRREE e coa UE).

» Realizouse un 100 % de execución orzamentaria e das 
actuacións previstas no Plan anual.

» Pagouse un 100 % de compromisos.

» Deuse continuidade aos 39 proxectos cuxo financia-
mento foi aprobado no 2017 (no marco das diferentes 
convocatorias ou a través da sinatura de convenios) e 
que tiñan anualidade 2018.

» Publicáronse e resolvéronse 4 convocatorias públicas 
de axudas para proxectos de cooperación no exterior, de 
educación para o desenvolvemento e de acción humani-
taria, cun total de 37 proxectos aprobados (dos que 32 
teñen continuidade e financiamento comprometido para 
o 2019).

» Publicouse e resolveuse a convocatoria de 6 bolsas de 
formación de persoas expertas en cooperación interna-
cional para o desenvolvemento.

» Asináronse 11 novos convenios de colaboración con 
diferentes entidades.

» Levouse a cabo un total de 93 actuacións financiadas 
con cargo ao orzamento do 2018.

» Financiáronse intervencións de cooperación para o 
desenvolvemento e acción humanitaria en 24 países.
 
» Destinouse un 86 % do orzamento operativo de gastos 
a convocatorias públicas.

» Destinouse un 78 % do orzamento operativo de gastos 
a ONGD.

» Destinouse un 16,2 % do orzamento operativo de gastos 
a actuacións de educación para o desenvolvemento.

» Destinouse un 11,4 % do orzamento operativo de gastos 
a actuacións de acción humanitaria.

» Destinouse un 68,8 % do orzamento operativo de gastos 
a actuacións de cooperación para o desenvolvemento.

» Avaliáronse 19 proxectos de cooperación financiados 
en Mozambique nos últimos anos.

» Destináronse 359.344 € procedentes dos orzamentos 
doutras consellerías a cooperación para o desenvolve-
mento.
 
» Destináronse 5,48 millóns de euros dos orzamentos da 
Xunta a Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) no 
ano 2018.
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Táboa 1. Distribución do orzamento da cooperación galega no ano 2018 1

CAPÍTULO CONCEPTO
Orzamento (€) 

Inicial Final

Capítulo I Gastos de persoal 491.754,00 € 491.754,00 €

Capítulo II Gastos de funcionamento 100.000,00 € 100.000,00 €

Capítulo IV Transferencias correntes 3.513.568,00 € 3.936.324,99 €

Transferencias institucións sen 
fins de lucro

490.000,00 € 490.000,00 €

Transferencias a universidades 115.000,00 € 114.600,01 €

Actuacións de cooperación 
no exterior

2.605.568,00 € 3.037.141,78 €

Convenio CGONGD 90.000,00 € 90.000,00 €

Convenio Fondo Galego 40.000,00 € 40.000,00 €

Bolsas formación en 
cooperación

95.000,00 € 87.000,00 €

SS bolsas formación en 
cooperación

3.000,00 € 2.583,20 €

Convenio Fondo Humanitario 
AECID

50.000,00 € 50.000,00 €

Convenio SOGAPS 25.000,00 € 25.000,00 €

Capítulo VI Investimentos reais 60.000,00 € 74.966,19 €

Capítulo VII Transferencias de capital 961.838,00 € 524.114,82 €

Actuacións de cooperación 
no exterior

911.838,00 € 474.114,82 €

Convenio SOGAPS 50.000,00 € 50.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO DXRREE E COA UE (Área de Coope-
ración para o Desenvolvemento)

5.127.160 € 5.127.160 €

Consellerías 359.344 €

Consellería de Política Social 75.000 €

Consellería de Sanidade 218.344 €

Consellería do Mar 66.000 €

TOTAL ORZAMENTO XUNTA DE GALICIA 5.486.504 €

1 Nas seguintes táboas téñense en conta exclusivamente as achegas da DX de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, non as doutros departamentos da Xunta de Galicia.

Ao final do ano 2018 os recursos totais destinados pola Xunta 
de Galicia a cooperación para o desenvolvemento foron 
superiores aos inicialmente previstos no plan anual, debido ao 
financiamento de actuacións a través de fondos procedentes 

doutros programas orzamentarios diferentes ao específico de 
cooperación exterior.
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Táboa 2. Detalle do gasto por tipo de actividade durante o ano 2018

TIPO DE INSTRUMENTO NÚM. INTERVENCIÓNS IMPORTE (€)

Cooperación ao 
desenvolvemento

Proxectos ONGD 30    2.560.572,80 €

3.121.256,60 €Outros axentes 7 455.683,80 €

Convenios 2 105.000,00 €

Acción humanitaria Convocatorias 5 300.000,00 € 515.000,00 €
Convenios 11 215.000,00 €

Educación 
para o 

desenvolvemento 
e a cidadanía 

global

Educación para o 
desenvolvemento e a 

cidadanía global
24 420.000,01 €

734.600,01 €Convenios 5 242.570,00 €

Investigación para o 
desenvolvemento 5 72.030,00 €

Formación Bolsas 6 89.583,20 € 89.583,20 €

Outros Asistencias técnicas 
(avaliacións, estudos, 

informes… Plan 
director)

74.966,19 € 74.966,19 €

TOTAL 4.535.406,00 €

Tal e como se desprende da táboa 2, no ano 2018 foron des-
tinados a gastos de actividades un total de 4.535.406,00€, o 

que representa un 90,22 % do orzamento final de cooperación 
da DXRREE e coa UE.
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Mozambique  
  
Guinea Bissau  
  
Guinea Bissau/ Senegal 
  
Cabo Verde  
  
Rep. Dominicana  
  
Nicaragua  
  
Honduras   
  
Guatemala

O Salvador
 

Perú  

Táboa 3. Distribución xeográfica da axuda da DXRREE e coa UE

REXIÓN PAÍS IMPORTE (€)
NÚM. 

INTERVENCIÓNS
PORCENTAXE DE 

FONDOS POR PAÍS

América do Sur Perú 278.692,60 € 4 8,93 %

América Central e 
Caribe

O Salvador 510.737,40 € 6 16,36 %

Guatemala 756.712,40 € 9 24,24 %

Honduras 295.000,00 € 3 9,45 %

Nicaragua 381.968,00 € 2 12,24 %

República 
Dominicana

357.968,60 € 2 11,47 %

África

Cabo Verde 33.705,80 € 1 1,08 %

Guinea Bissau/ 
Senegal

105.000,00 € 1 3,36 %

Guinea Bissau 70.000,00 € 1 2,24 %

Mozambique 331.471,80 € 4 10,62 %

TOTAL 3.121.256,60 € 33 100 %

       
       0,00      100.000,00  200.000,00  300.000,00  400.000,00  500.000,00  600.000,00  700.000,00  800.000,00  
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No IV Plan director da cooperación galega 2018-2021 (IV 
PD) ampliouse de 10 a 11 o número de países prioritarios 
e engadiuse de novo Guinea Bissau, xa presente no II Plan 
director. Tal e como amosa a táboa 3 e o seu gráfico 

adxunto, durante o ano 2018 executáronse intervencións 
de cooperación para o desenvolvemento en 10 países, 
logrando un bo grao de concentración.

Táboa 4. Distribución xeográfica da acción humanitaria

REXIÓN PAÍS IMPORTE (€)
NÚM. INTERVEN-

CIÓNS
PORCENTAXE DE 

FONDOS POR PAÍS

África

RDC 49.949,00 € 1 9,70 %

Burkina Faso 70.000,00 € 1 13,59 %

República 
Centroafricana

49.689,00 € 1 9,65 %

Sáhara Occidental 16.665,00 € 1 3,24 %

Alxeria 75.000,00 € 1 14,56 %

Kenya 9.495,77 € 1 1,84 %

Uganda 10.726,17 € 1 2,08 %

Nixeria 8.335,00 € 1 1,62 %

Asia

Siria 29.443,07 € 2 5,72 %

Líbano 20.000,00 € 1 3,88 %

Territorios Palestinos 
Ocupados

90.876,00 € 3 17,65 %

América Central e 
Caribe

Haití 69.986,00 € 1 13,59 %

Guatemala 6.500,00 € 1 1,26 %

América do Sur Varios 8.335,00 € 1 1,62 %

TOTAL 515.000,00 € 17 100 %

Polo que respecta á distribución xeográfica da acción 
humanitaria, como se desprende da táboa 4, financiáronse 
actuacións de axuda humanitaria e de emerxencia en 13 
países, nos territorios palestinos e coa poboación saharauí. 

O IV PD propón unha nova lista de cinco ámbitos estratéxicos 
para a cooperación galega. A delimitación destas prioridades 
sectoriais obedece, por unha banda, á aspiración de promo-
ver a Axenda 2030 e os ODS, abranguendo as súas cinco 
esferas (persoas, planeta, prosperidade, paz e partenariado/
alianzas) e, por outra, á coherencia cos valores diferenciais 
e á especialización da cooperación galega dentro da súa 
experiencia e traxectoria. 

» Promover o exercicio dos dereitos sociais básicos 
(saúde, educación, alimentación, hábitat e auga e sanea-

mento básico) polas persoas e colectivos máis pobres e 
vulnerables. 
» Apoiar a agricultura, a pesca e a acuicultura susten-
tables, preservando os recursos naturais no marco de 
modelos de desenvolvemento rural e territorial integrados, 
inclusivos, solidarios e redistributivos para unha prosperida-
de compartida. 

» Impulsar a equidade de xénero e mais o apoderamento 
e o exercicio de dereitos das mulleres e da infancia. 

» Paliar e reducir a vulnerabilidade respondendo ás crises 
humanitarias con eficacia e calidade. 

» Construír unha cidadanía global comprometida coa 
transformación social, a solidariedade e o desenvolve-
mento humano sustentable.

       
       0,00      100.000,00  200.000,00  300.000,00  400.000,00  500.000,00  600.000,00  700.000,00  800.000,00  
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Establécese que, como mínimo, o 90 % do total da axuda 
que desembolsa a DXRREE e coa UE se destine a estes cinco 
ámbitos estratéxicos, de forma tal que o 60-75 % desta axuda 
irá enfocada a reforzar a especialización sectorial estratéxica 
da cooperación exterior (primeiros tres puntos); o 10-15 % 

a asegurar unha acción humanitaria integral e de calidade 
(punto 4); e o 10-15 % restante a desenvolver operativamente 
a estratexia de educación para o desenvolvemento e a 
cidadanía global da cooperación galega (punto 5).

Táboa 5. Distribución sectorial

SECTOR IV PD 
COOPERACIÓN 

GALEGA
IMPORTE (€)

PORCENTAXE 
ACADADA 2018 

SOBRE ORZAMENTO 
OPERATIVO (cap. IV, 

VI, VII)

PORCENTAXE 
ACADADA 2018 
SOBRE AXUDA 

DESEMBOLSADA A 
TRAVÉS DE 

CONVOCATORIAS E 
CONVENIOS

PORCENTAXE 
OBXECTIVO DO IV PD

1. Promover o 
exercicio dos dereitos 
sociais básicos (saúde, 
educación, alimenta-
ción, hábitat e auga 

e saneamento básico) 
polas persoas e 

colectivos máis pobres 
e vulnerables.

1.608.614,80 € 35,47 % 36,06 %

60-75 %

2. Apoiar a agricultura, 
a pesca e a acui-

cultura sustentables, 
preservando os 

recursos naturais no 
marco de modelos de 
desenvolvemento rural 
e territorial integrados, 

inclusivos, solidarios 
e redistributivos para 
unha prosperidade 

compartida.

869.562,20 € 19,17 % 19,49 %

3. Impulsar a equidade 
de xénero e mais o 
apoderamento e o 

exercicio dos dereitos 
das mulleres e da 

infancia.

 643.079,60 € 14,18 % 14,42 %
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4. Paliar e reducir 
a vulnerabilidade 
respondendo ás 

crises humanitarias con 
eficacia e calidade.

 515.000,00 € 11,36 % 11,55 % 10-15 %

5. Construír unha 
cidadanía global 

comprometida coa 
transformación social, 

a solidariedade e 
o desenvolvemento 
humano sustentable.

 734.600,01 € 16,20 % 16,47 % 10-15 %

TOTAL 4.370.856,61 € 96,37 % 97,99 % 100 %

Se consideramos os intervalos de porcentaxes establecidas 
como obxectivo no IV PD, obsérvase que se acadaron os 

mínimos propostos en todos os sectores. 

Táboa 6. Distribución por tipo de instrumento

TIPO DE INSTRUMENTO IMPORTE (€) DESAGREGACIÓN IMPORTE (€)

Convocatoria 3.897.869,81 €

Proxectos ONGD 2.560.572,80 €

Outros axentes 455.683,80 €

Acción humanitaria 300.000,00 €

Educación para o 
desenvolvemento

420.000,00 €

Investigación 72.030,01 €

Bolsas 89.583,20 €

Convenios 562.570,00 €

Cooperación ao 
desenvolvemento

105.000,00 €

Acción humanitaria 215.000,00 €

Educación para o 
desenvolvemento

242.570,00 €

Cap. VI 74.966,19 € 74.966,19 €

TOTAL 4.535.406,00 €

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. 
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Táboa 7. Distribución por tipo de axente

TIPO DE AXENTE IMPORTE (€) NÚM. INTERVENCIÓNS PORCENTAXE

ONGD 3.093.835,52 € 52 70,78 %

Agrupacións mixtas 369.487,01 € 10 8,45 %

Outros 375.741,98 € 10 8,60 %

Universidades 90.173,50 € 6 2,06 %

Empresas 151.632,60 € 4 3,47 %

CGONGD  90.000,00 € 1 2,06 %

Fondo Galego  40.000,00 € 1 0,92 %

Axencias internacionais  109.986,00 € 2 2,52 %

AECID  50.000,00 € 1 1,14 %

TOTAL  4.370.856,61 € 87 100,00 %

Convocatoria; 
85,93%

Cap VI;
 1,67%

Convenios; 
12,40%

Dado que, a excepción dos convenios e da convocatoria 
doutros axentes para proxectos no exterior e a convocatoria 
de investigación para o desenvolvemento, o resto de convo-
catorias é exclusivo 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 3. Seguimento do cumprimento de obxectivos 

do IV Plan director da cooperación galega 2018-2021 3. 
Seguimento do cumprimento de obxectivos do IV Plan director 
da cooperación galega 2018-2021
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Seguimento 

do cumprimento de obxectivos do IV Plan 
director da cooperación galega 2018-2021 

RESULTADO DE XESTIÓN 1 
A COOPERACIÓN GALEGA ALIÑA O SEU MARCO ESTRATÉXICO COA AXENDA 2030 E OS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES 2 PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.1.1. Reforzar a coherencia 
de políticas en todos os niveis 

da Administración pública 
galega.

1.1.1. Aprobada unha 
declaración institucional no 
Parlamento de Galicia en 

favor da Axenda 2030 para 
o desenvolvemento sustenta-

ble das Nacións Unidas.

1. Declaración institucional do 
Parlamento de Galicia.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2018.

1.1.2. Constituído un grupo 
interdepartamental da Xunta 
de Galicia para a Axenda 

2030.

2. Grupo Interdepartamental 
da Xunta de Galicia para a 

Axenda 2030.

Puxéronse en marcha as coor-
dinacións para a constitución 
do Grupo Interdepartamental 

da Xunta para Axenda 
2030, cuxa coordinación 

lle corresponde á Dirección 
Xeral de Calidade Ambiental 

e Cambio Climático. 

L.A.1.2. Fomentar a 
participación e o diálogo de 
políticas no Consello Galego 

de Cooperación para o 
Desenvolvemento.

1.2.1. Número de reunións 
dos grupos de traballo do 

Congacode.

3. Actas dos grupos de 
traballo.

Unha reunión do Grupo 
de Traballo de Educación 
para o Desenvolvemento e 
Cidadanía Global o 27 de 

novembro.

L.A.1.3. Garantir a 
previsibilidade dos recursos 

orzamentarios.

1.3.1. O Programa 331A de 
cooperación exterior ao 
desenvolvemento estará 

dotado, como mínimo, cun 
volume anual de fondos 

equivalente ao aprobado 
para este programa na Lei 

xeral de orzamentos da 
Comunidade Autónoma 
de Galicia para 2018 

(5.027.160 €), e garantirase 
un crecemento anual deste 
programa igual ou superior 

ao 11,4 %.

4. Orzamento do Programa 
331A de cooperación 

exterior ao desenvolvemento 
aprobado.

Aprobouse un orzamento 
para o programa 331-A 

para 2018 de 5.027.160 €, 
o que supón un incremento 
con respecto a 2017 dun 

11,40 %.

 2 Os indicadores teñen como horizonte temporal o remate da vixencia do IV Plan director no 2018.
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RESULTADO DE XESTIÓN 2
A COOPERACIÓN GALEGA CONCENTRA A SÚA AXUDA CON CRITERIOS DE EFICACIA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.2.1. Concentrar a 
axuda en cooperación ao 
desenvolvemento nos 11 

países prioritarios.

2.1.1. Como mínimo o 90 % 
da axuda desembolsada 

no exterior en cooperación 
ao desenvolvemento pola 

DXRREE e coa UE concéntra-
se nos 11 países prioritarios.

5. Proxectos no exterior 
executados nos países 

prioritarios.

Máis do 96 % da axuda 
desembolsada no exterior en 
cooperación ao desenvol-

vemento pola DXRREE e coa 
UE concentrouse en 9 dos 11 

países prioritarios.

L.A.2.2. Asegurar que unha 
parte da axuda se destina 

aos países menos adiantados.

2.2.1. Un 20-25 % da axuda 
desembolsada no exterior 
pola DXRREE e coa UE 

destinada aos países menos 
adiantados.

6. Proxectos no exterior 
executados en países menos 

adiantados.

A axuda desembolsada nos 
países menos adiantados 
no 2018 (756.821,97 €) 
representa un 20,81 % de 

toda a axuda desembolsada 
no exterior (3.636.256,60 €).

L.A.2.3. Incrementar os fondos 
dirixidos a actuacións con 
marcos de planificación 

plurianuais.

2.3.1. Como mínimo un 20-30 
% da axuda desembolsada 
en cooperación exterior ao 

desenvolvemento e en educa-
ción para o desenvolvemento 

e a cidadanía global pola 
DXRREE e coa UE, dirixida 
a actuacións integradas 

en proxectos ou estratexias 
dos axentes con marcos de 
planificación a medio prazo, 
ou que dean continuidade a 

intervencións previas.

7. Proxectos con marcos 
de planificación plurianual 

financiados.

A porcentaxe de axuda 
desembolsada pola DXRREE 

e coa UE para proxectos 
no exterior e de educación 
para o desenvolvemento 

que foi dirixida a actuacións 
integradas en proxectos ou 
estratexias dos axentes con 
marcos de planificación a 
medio prazo ou que dean 

continuidade a intervencións 
previas elevouse a un 67 % 
(3.037.326,96 €) tendo en 

conta o total da axuda 
desembolsada 

(4.535.406,00 €).
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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 PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.3.1. Reforzar a especializa-
ción sectorial estratéxica da 

cooperación exterior.

3.1.1. O 60-75 % do total 
da axuda desembolsada 
a través de convocatorias 
e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinarase aos 
tres ámbitos estratéxicos 

relativos á cooperación ao 
desenvolvemento.

8. Proxectos e intervencións 
executadas en cada un dos 

ámbitos estratéxicos. 

 O 69,98 % do total da 
axuda desembolsada a 
través de convocatorias 

e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinouse aos 
tres ámbitos estratéxicos 

relativos á cooperación ao 
desenvolvemento: promover o 
exercicio dos dereitos sociais 

básicos (36,06 %), apoiar 
agricultura, pesca e acuicul-
tura sustentables (19,49 %), 
e impulsar a equidade de 

xénero (14,42 %).

3.1.2. O 10-15 % do total 
da axuda desembolsada 
a través de convocatorias 
e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinarase ao 

ámbito estratéxico da acción 
humanitaria.

O 11,55 % do total da 
axuda desembolsada a 
través de convocatorias 

e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinouse ao 

ámbito estratéxico da acción 
humanitaria.

3.1.3. O 10-15 % do total 
da axuda desembolsable a 
través de convocatorias e 
convenios pola DXRREE e 

coa UE destinarase ao ámbi-
to estratéxico da educación 
para o desenvolvemento e a 

cidadanía global.

O 16,47 % do total da 
axuda desembolsable a 

través de convocatorias e 
convenios pola DXRREE e 

coa UE destinouse ao ámbito 
estratéxico da educación 

para o desenvolvemento e a 
cidadanía global.

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

calidade.

3.2.1. Un 20 % dos 
recursos desembolsables no 
exterior da DXRREE e coa 
UE destinarase a acción 

humanitaria.

9. Proxectos financiados en 
acción humanitaria.

17 intervencións de AH 
financiadas en 2018, 
o que representa o 

14,16 % (515.000 €) dos 
recursos desembolsables no 

exterior da DXRREE e coa UE 
(3.636.256,60 €).

3.2.2. Como mínimo, 
un 50 % da axuda desem-
bolsada en acción humani-
taria pola DXRREE e coa UE 
canalizarase por medio de 

convocatoria pública.

10. Convocatorias de acción 
humanitaria resoltas.

O 58,25 % (300.000 €)
 da axuda desembolsada en 

acción humanitaria 
pola DXRREE e coa UE 

515.000 €) canalizouse por 
medio de convocatoria pública.
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3.2.3. Número de 
convenios subscritos pola 

Xunta de Galicia con axentes 
especializados en acción 

humanitaria para a atención 
de emerxencias, crises 

humanitarias e poboación 
refuxiada e desprazada.

11. Convenios en acción 
humanitaria subscritos.

Cinco convenios subscritos 
pola Xunta de Galicia con 
axentes especializados en 
acción humanitaria para a 
atención de emerxencias, 

crises humanitarias e 
poboación refuxiada e 
desprazada cos que se 

financiaron 12 intervencións.

3.2.4. Achegas económicas 
ao Fondo Humanitario común 

coordinado pola AECID 
realizadas pola Xunta de 

Galicia.

12. Achegas económicas 
realizdas ao Fondo Humanita-

rio común.

50.000 € achegados ao 
Fondo de

emerxencias coordinado
pola AECID mediante a 

sinatura o 3-10-2018 pola 
AECID mediante a sinatura o 

3-10-2018 dun convenio.

L.A.3.3. Executar a Estratexia 
de educación para o 
desenvolvemento e a 
cidadanía global da 
cooperación galega.

3.3.1. Grao de execución 
da programación anual do 

marco de resultados da 
Estratexia de educación 

para o desenvolvemento e a 
cidadanía global, aprobada 
polo Grupo de Traballo de 
Educación para o Desen-
volvemento e a Cidadanía 

Global do Congacode.

13. Actas do Grupo de 
Traballo de Educación 

para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global do 

Congacode.

Avanzouse no cumprimento 
do marco de resultados da 

Estratexia de educación 
para o desenvolvemento 

e a cidadanía global 
informando deste no marco 

da primeira reunión do Grupo 
de Traballo de Educación 

para o Desenvolvemento e a 
Cidadanía Global.

14. Programación anual do 
marco de resultados da 
Estratexia de educación 

para o desenvolvemento e a 
cidadanía global.
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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 INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.4.1. Participar activamente 
nos espazos e iniciativas de 
coordinación da coopera-

ción española.

4.1.1. Número de reunións 
da Comisión Interterritorial 

de Cooperación ao 
Desenvolvemento, do Grupo 
de Alto Nivel para a Axenda 

2030 e dos encontros de 
comunidades autónomas 
e cooperación nos que 

participa a Xunta de Galicia.

15. Reunións da Comisión 
Interterritorial de Cooperación 

ao Desenvolvemento da 
cooperación española 

realizadas.

A Xunta de Galicia participou 
nas 2 reunións da Comisión 

Interterritorial de Cooperación 
ao Desenvolvemento da 

cooperación, o 7 e o 14 de 
febreiro.

16. Reunións do Grupo de 
Alto Nivel para a Axenda 

2030 realizadas.

17. Encontros de 
comunidades autónomas e 

cooperación realizados.

A Xunta participou no XI 
Encontro de Comunidades 
Autónomas e Cooperación 
para ao Desenvolvemento, 
que se realizou en Alacante 

os días 26 e 27 de abril.

L.A.4.2. Incentivar a actuación 
conxunta e complementaria 

dos actores e axentes 
galegos de cooperación.

4.2.1. Un 20- 30 % da 
axuda total desembolsada a 
través das convocatorias e 

convenios da DXRREE e coa 
UE aos axentes de coope-
ración financia proxectos en 

agrupación.

18. Proxectos en agrupación 
financiados.

Un 29,01 % (1.294.092,58 €) 
da axuda total desembolsa-
da a través das convocato-
rias e convenios da DXRREE 
e coa UE (4.460.439,81 €) 

aos axentes de cooperación 
financia proxectos en 

agrupación.

L.A.4.3. Reforzar a colabo-
ración transfronteiriza cos 
axentes portugueses de 

cooperación.

4.3.1. Número de actividades 
financiadas pola DXRREE 

e coa UE aos axentes 
de cooperación nas que 

participan axentes de 
cooperación portugueses.

19. Proxectos financiados 
pola DXRREE e UE.

O Fondo Galego, no 
marco do convenio asinado, 
realiza unha formación sobre 
a localización dos ODS e a 
xestión da política pública 
municipal de cooperación 

ao desenvolvemento na que 
participan persoas expertas 

convidadas de Portugal.
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A 

CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.1. Reforzar as capacida-
des técnicas e de xestión da 

DXRREE e coa UE.

5.1.2. Número de asistencias 
técnicas orientadas ao 

reforzamento da capacidade 
da DXRREE e coa UE en 

acción humanitaria, avalia-
ción e educación para o 

desenvolvemento.

20. Asistencias técnicas 
realizadas.

Contratáronse 6 asistencias 
técnicas especializadas, para 

as avaliacións ex ante e ex 
post, así como para a iden-
tificación dunha iniciativa no 
ámbito da pesca artesanal 

en Baía de Sechura, no Perú. 
Así mesmo, contouse coa 

asistencia contratada para 
acción humanitaria.

L.A.5.2. Fortalecer a capacida-
de da Coordinadora Galega 
de ONGD, Fondo Galego e 
das universidades galegas 
integradas na Rede galega 
de cooperación universitaria 

para o desenvolvemento.

5.2.1. Número de convenios 
formalizados pola DXRREE e 
coa UE coa Coordinadora 

Galega de ONGD, Fondo Ga-
lego e universidades galegas 

integradas na Rede galega de 
cooperación universitaria para 

o desenvolvemento.

21. Convenios formalizados 
anualmente coa CGONGD, 
o Fondo Galego e universi-
dades da Rede galega de 
cooperación universitaria 
para o desenvolvemento.

Tres convenios asinados, un 
coa CGONGD (90.000 €), 
outro co Fondo Galego 
(40.000 €) e outro coas 

universidades galegas do 
SUG (82.577,00 €, 42.570,00 

no ano 2018 e 40.007,00 
para o ano 2019). 

L.A.5.3. Apoiar a formación 
e capacitación especiali-

zada dos actores e axentes 
galegos de cooperación.

5.3.1. Número de actividades 
de formación e capacitación 

especializada financiadas 
a través dos convenios 

coa Coordinadora Galega 
de ONGD, Fondo Galego 
e universidades galegas 

integradas na Rede galega 
de cooperación universitaria 

para o desenvolvemento.

22. Informes de execución dos 
convenios formalizados coa 
CGONGD, Fondo Galego 
e universidades da Rede 
galega de cooperación 

universitaria para o desenvol-
vemento.

O Fondo Galego, no 
marco do convenio asinado, 
realiza unha formación sobre 
a localización dos ODS e a 
xestión da política pública 

municipal de cooperación ao 
desenvolvemento. 

A RGCUD realiza catro 
obradoiros sobre ODS e 
Axenda 2030 para PDI 

nas universidades e dous 
sobre Investigación para 
o Desenvolvemento nos 

TFG-TFM. Na UDC levouse a 
cabo o Curso de formación 
específica de posgrao en 
cooperación e educación 
para o desenvolvemento. 
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A CGONGD organizou unhas 
xornadas sobre os ODS e 

o papel da sociedade civil 
organizada. Participaron nas 

Segundas Xornadas Transfron-
teirizas para a Educación 

para o Desenvolvemento en 
Lisboa. Realizaron un curso 
baseado non enfoque de 
dereitos humanos e xestións 

por resultados.

5.3.2. Número de bolsas 
concedidas de formación 
de persoas expertas en 

cooperación para o 
desenvolvemento.

23. Bolsas concedidas 
de formación de persoas 

expertas.

Concedéronse 6 bolsas 
de formación de expertas/
os en cooperación: dúas 

bolsas na sede da DXRREE 
e coa UE e catro bolsas no 

exterior (República Domi-
nicana, Guatemala, Perú e 

 Mozambique).

24. Estudo sobre o impacto 
das bolsas de formación de 

persoas expertas.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2018.

25. Estudo de revisión da 
convocatoria de fortalece-
mento e consolidación, e 
sobre as necesidades de 

fortalecemento e capacita-
ción dos axentes galegos de 

cooperación.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2018.

L.A.5.4. Reforzar a cultura de 
avaliación, investigación 
e aprendizaxe colectiva 
dos actores e axentes de 

cooperación.

5.4.1. Un documento 
marco de avaliación da 

cooperación galega 
elaborado participativamente 

e divulgado.

26. Documento marco de 
avaliación da cooperación 

galega.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2018, 
á espera da revisión dos 

criterios de avaliación que 
está sendo realizada polo 

CAD da OCDE.

5.4.2. Número de encontros 
realizados de socialización, 
presentación de resultados 

e rendición de contas 
dos actores e axentes de 
cooperación abertos á 

cidadanía.

27. Encontros realizados de 
socialización, presentación 

de resultados e rendición de 
contas.

Dos encontros de 
socialización, un no 

marco das novidades das 
convocatorias 2018 e outro 

para a presentación de 
resultados e rendición de 
contas da avaliación da 

última década de proxectos 
da cooperación galega en 

Mozambique.
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5.4.3. Número de proxectos 
financiados a través da 

convocatoria de investiga-
ción para o desenvolve-

mento dirixida aos grupos e 
centros de investigación das 

universidades galegas.

28. Convocatorias resoltas 
de investigación para o 

desenvolvemento.

Deuse continuidade 
ao financiamento de 5 

proxectos subvencionados 
ao abeiro da convocatoria 

de investigación para o 
desenvolvemento do ano 

2017.

5.4.4. Número de avaliacións 
das intervencións financiadas 

nun mínimo de dous 
países prioritarios realizadas e 

difundidas.

29. Avaliacións de proxectos 
no exterior en dous países 

prioritarios.

Realizada unha avaliación 
de proxectos no exterior en 

Mozambique.

L.A.5.5. Darlle continuidade 
ao investimento en recursos 

humanos especializados 
dos axentes galegos de 

cooperación.

5.5.1. Ata o 70 % do 
custo total do proxecto nas 
convocatorias e convenios 
permite financiar gastos en 

recursos humanos.

30. Bases das convocatorias 
publicadas.

Respéctase o límite marcado 
no indicador.

L.A.5.6. Facilitar o acceso dos 
actores e axentes galegos a 
novas fontes de financiamen-

to internacional.

5.6.1. Número de proxectos 
cofinanciados pola Xunta 
de Galicia aos axentes de 

cooperación aprobados por 
organismos internacionais nos 
ámbitos estratéxicos e países 
prioritarios da cooperación 

galega.

31. Convenios de cofinancia-
mento formalizados.

Ao longo de 2018 non se 
recibiron propostas para 
o cofinanciamento destes 

proxectos.

L.A.5.7. Favorecer a 
concorrencia competitiva no 
acceso aos recursos desem-
bolsables da cooperación 

galega.

5.7.1. O 70-75 % da axuda 
desembolsable xestionada 

pola DXRREE e coa UE 
canalizarase a través de 
convocatorias públicas 
e o 25-30 % a través de 

convenios.

32. Informes anuais da 
cooperación galega.

O 85,94 % da axuda des-
embolsada xestionada pola 
DXRREE e coa UE destinouse 
a convocatorias públicas e o 

12,40 % a convenios.
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RESULTADO DE XESTIÓN 6
A CIDADANÍA GALEGA ACCEDE A UNHA INFORMACIÓN DE CALIDADE SOBRE OS LOGROS COLECTIVOS DA COOPE-

RACIÓN GALEGA NA LOITA CONTRA A POBREZA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.6.1. Facilitar o acceso 
público a toda a información 

sobre as actividades de 
cooperación.

6.1.1. Grao de dispoñi-
bilidade de información 

actualizada sobre toda as 
actividades da DXRREE e 

coa UE en cooperación na 
páxina web da cooperación 

galega.

33. Páxina web actualizada 
da cooperación galega.

Actualizouse a páxina web 
da cooperación galega.

6.1.2. Número de publi-
cacións e actividades de 

difusión anual dos resultados 
da cooperación galega. 

34. Informes anuais difundidos 
da cooperación galega.

Publicación do Informe 2017 
da cooperación galega.

6.1.3. Unha análise intermedia 
de seguimento e unha 

avaliación final externas e 
independentes da execución 

do IV Plan director da 
cooperación galega 

realizadas e difundidas.

35. Análise intermedia 
realizada do IV Plan director.

36. Avaliación final realizada 
do IV Plan director.
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Actuacións
de cooperación no exterior

Convocatoria 2018 de 
proxectos de cooperación 
de ONGD e outros axentes

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión de sub-
vencións, por unha parte, ás organizacións non gobernamen-
tais 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 
9 de xaneiro de 2018. A dotación orzamentaria, plurianual, foi 
de 3.262.500 € , conforme a seguinte distribución:

» Proxectos no exterior de ONGD: 2.762.500 € 

» Proxectos no exterior doutros axentes de cooperación: 
500.000 € 

Presentáronse un total de 52 proxectos (41 proxectos de 
ONGD e 11 proxectos doutros axentes), dos que foron 
subvencionados un total de 19 proxectos (15 proxectos de 
ONGD e 4 doutros axentes). 

As convocatorias resolvéronse o día 11 de xuño e a conce-
sión de subvencións publicouse no DOG do 25 de outubro 
de 2018.

A continuación ofrécese información dos proxectos aproba-
dos ao abeiro da citada convocatoria. 

Proxectos no exterior de ONGD

01. Educación básica de calidade, equitativa e loita 
contra as prácticas nefastas e a explotación infantil na 

zona fronteiriza do NE de Guinea Bissau

Axente: AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

Código/s CRS: 11110, 11120, 11130, 11220

Socio local: Comité Nacional para o Abandono de Prácticas Tradi-
cionais Nefastas para a Saúde da Muller e da Infancia e AMIC

Zona de actuación: Guinea Bissau: zona fronteiriza (NE), rexións de 
Bafatá e Oio 

País: Guinea Bissau

Rexión: África subsahariana

Descrición: O obxectivo desta proposta, en liña co ODS 4, é promover o 
dereito a unha educación inclusiva e de calidade para todos os nenos 
e nenas, así como contribuír á erradicación de prácticas tradicionais 
nefastas e loitar contra a explotación infantil. Para a consecución deste 
obxectivo, preténdese mellorar a calidade e equidade educativa, así 
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como promover os dereitos dos nenos e nenas a través do fortalecemento 
dunha rede de escolas rurais de autoxestión comunitaria, especificamente 
no norte das rexións de Bafatá e de Oio.

Analizáronse conxuntamente con actores locais as principais proble-
máticas e identificáronse cinco resultados que cumpría conseguir para 
mellorar a calidade e equidade da educación na zona: 

» (R1) Mitigar os problemas de admisión e frecuencia no ensino 
básico, aumentar a taxa de escolarización infantil, principalmente 
das nenas, e reducir o abandono escolar durante o ciclo de 
ensino primario. 

» (R2) Construír e equipar dous novos centros educativos e 
mellorar as estruturas físicas e equipamentos das restantes 16 
escolas da rede. 

» (R3) Mellorar as competencias pedagóxicas e didácticas dos 
docentes comunitarios e dos coñecementos sobre igualdade de 
xénero e educación inclusiva. 

» (R4) Crear, capacitar, regular e entrar en funcionamento os 18 
comités de autoxestión comunitaria. Estas estruturas serán elixidas 
de forma democrática, coa participación de toda a comunidade 
e sempre procurando garantir a igualdade de xénero. Os comités 
serán responsables da xestión das escolas, ademais participarán 
en sensibilizacións organizadas por AMIC e o CNAPN sobre 
dereitos da infancia e eliminación de prácticas nefastas, para 
que as poidan replicar nas súas comunidades locais. 

» (R5) Levara a cabo unha campaña de sensibilización a través 
de programas radiofónicos e animacións participativas sobre pro-
blemáticas de vulneración de dereitos fundamentais nesta zona: 
abandono escolar, ablación xenital feminina, migración ilegal e 
forzada: nenos talibés, partos non asistidos, violencia doméstica, 
desigualdade de xénero etc. Fomentarase a participación activa 
do alumnado na promoción dos dereitos do neno a través de 
concursos interescolares coordinados coas actividades lectivas.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Promover o dereito a unha educación inclu-
siva e de calidade para todos os nenos e nenas e contribuír á 
erradicación de prácticas tradicionais nefastas.

» Obxectivo específico: Mellorar o acceso, a calidade e a 
equidade na Rede de escolas rurais de autoxestión comunitaria 
e loita contra prácticas nefastas e a explotación infantil na zona 
fronteiriza do NE de Guinea Bissau.

Poboación Beneficiaria:

» Directa: homes (2.593), mulleres (5.186), profesores (36), nenos 
(1.352), nenas (1.241)

» Indirecta: homes (10.000), mulleres (10.000), profesores (190), 
nenos (664), nenas (668)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2018: 70.000,00 €/2019: 
105.000,00 €)

02. Polo dereito das mulleres a unha vida libre de violencias, 
no concello de San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Axente: Fundación InteRed

Código/s CRS: CRS: 15160 CSE: 1516003

Socio local: Asociación de Estudos e Proxectos de Esforzo Popular 
(EPRODEP)

Zona de actuación: Concello de San Juan Sacatepéquez

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto busca contribuír ao exercicio do dereito a 
unha vida libre de violencias para as mulleres do concello de San 
Juan Sacatepéquez (Guatemala). Para iso, desenvolveranse procesos 
de apoderamento persoal e colectivo de mulleres que son vítimas de 
violencia de xénero ou que son sobreviventes como punto de partida 
para aumentar a súa autonomía económica coa finalidade de que 
saian do círculo da violencia. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Promover o exercicio dos dereitos sociais 
e económicos de mulleres vítimas e sobreviventes de violencia 
de xénero no concello de San Juan Sacatepéquez (Cidade 
Quetzal, Guatemala). 

» Obxectivo específico: Contribuír ao dereito de mulleres vítimas 
e sobreviventes de violencia de xénero de áreas urbano-marxi-
nais do concello de San Juan Sacatepéquez a vivir unha vida 
libre de violencias mediante o seu apoderamento e autonomía 
económica. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: mulleres (100), nenos (12), nenas (13)

» Indirecta: homes (500), mulleres (500), nenos (150), nenas (150)

Avaliación: Prevista
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Axuda Xunta de Galicia: 174.953,00 € (2018: 69.981,20 €/2019: 
104.971,80 €)

03. Fortalecendo autonomía física, económica e polí-
tica, desde o enfoque de medios de vida sustentables 
para mozos e mulleres rurais e indíxenas sobreviventes de 
violencias en seis concellos de Nueva Segovia, Nicaragua

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia, agrupada con Sólida 
e con Solidariedade Galega

Código/s CRS: 15164

Socio local: Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias

Zona de actuación: Seis concellos de Nueva Segovia 

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: No período 2016/17, o Instituto de Liderazgo de Las 
Segovias, xunto con Solidariedade Internacional de Galicia e Solida, 
executou o proxecto Construíndo novas identidades de xénero desde 
o enfoque de medios de vida sustentables para mozas e mulleres 
sobreviventes de diferentes tipos de violencia, en seis concellos en 
condicións de posguerra e pobreza, en Nueva Segovia, co finan-
ciamento de cooperación galega da Xunta de Galicia. Este primeiro 
proxecto deixou importantes resultados e cambios na vida da moci-
dade e mulleres segovianas. Con este interese e nunha perspectiva de 
proceso, propoñemos como seguinte etapa o proxecto Fortalecendo 
a autonomía física, económica e política, desde o enfoque de medios 
de vida sustentables para mozas e mulleres rurais e indíxenas entre 
lideresas e sobreviventes de violencias, en seis concellos de Nueva 
Segovia. Isto co obxectivo de que mulleres e mozas e novos líderes 
e sobreviventes de violencia melloren as súas capacidades e 
habilidades psicosociais, empresariais e de toma de decisións, para 
unha cidadanía activa que contribúa á redución da violencia e da 
pobreza en seis concellos de Las Segovias (Nicaragua). Para iso, pre-
téndese facer unha tripla abordaxe que atenda aos planos persoal 
e comunitario (na promoción de coñecementos, actitudes e valores, 
así como o desenvolvemento de capacidades para o liderado), de 
fortalecemento económico (que contribúan a superar situacións de 
dependencia e, polo tanto, vulnerabilidade) e de participación social 
(a través do traballo de incidencia política de organizacións de base 
e a mobilización social).

As estratexias para lograr estes obxectivos e resultados, así como a 
súa sustentabilidade, céntranse en vincular procesos de fortalece-
mento da autonomía física e política con procesos de autonomía 
económica, a través do protagonismo das mulleres e da mocidade a 
quen está dirixida o proxecto.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á construción dunha cultura de 
respecto dos dereitos de mulleres e homes, á recuperación 
do poder persoal de sobreviventes de violencia, desde o 
fortalecemento dos seus medios de vida e a práctica de novas 

masculinidades e identidades de xénero, nas zonas rurais e 
indíxenas de Nueva Segovia.

» Obxectivo específico: Mellorar as capacidades e habilidades 
psicosociais, empresariais e de toma de decisións de mulleres e 
mozos líderes e sobreviventes de violencia, para unha cidadanía 
activa, redución da violencia e pobreza, en seis concellos de Las 
Segovias, Nicaragua. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (112), mulleres (238)

» Indirecta: homes (4.800), mulleres (5.200)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 171.094,00 € (2018: 68.437,60 €/2019: 
102.656,40 €)

04. Mellora das condicións de acceso a un hábitat 
domiciliaria saudable da poboación máis vulnerable 
do departamento de Retalhuleu (Guatemala), con én-
fase nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun pro-
ceso colaborativo entre comunidades, autoridades 
municipais, organizacións sociais e cooperativas. Fase 5

Axente: Arquitectura sin Fronteras

Código/s CRS: 16030, 16040, 14032, 12261, 15150, 33181

Socio local: Asociación Indígena Prodesarrollo Integral (ASIAPRODI) 
e Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones para el 
Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) 

Zona de actuación: Departamento de Retalhuleu

País: Guatemala 

Rexión: América Central

Descrición: Este proxecto corresponde á quinta fase do programa 
Ban Chuinklal (‘bo vivir ’ en idioma maia mam) que lle dá continuidade 
á intervención en materia de hábitat domiciliario saudable que a 
Xunta de Galicia apoiou desde o ano 2008. Nesta quinta fase do 
programa mantense o espírito dos tres eixes de acción do traballo: 
(1) fortalecemento institucional e comunitario en materia de dereito 
ao hábitat no concello de Champerico, (2) mellora das condicións 
de hábitat domiciliario saudable de 30 familias en condicións de 
alta vulnerabilidade con énfase nas mulleres viúvas e solteiras e (3) 
mellora dos hábitos hixiénicos domiciliarios. Para que as melloras da 
contorna domiciliaria sexan efectivas e teñan un impacto sobre a 
saúde da poboación, é necesario que, paralelamente, se produzan 
procesos adecuados de hixiene, limpeza, xestión de residuos, xestión 
da auga e coidado dos elementos da contorna domiciliaria. Con 
todo, introdúcense en cada unha das liñas accións novas orientadas 
á mellora do impacto da intervención, que foron produto da reflexión 
e as aprendizaxes internas e da visión externa que achegaron as 
avaliacións finais dos últimos proxectos executados.
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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 domiciliario 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: mulleres (284), homes (298), nenas (368), nenos (360)

» Indirecta: mulleres (1.144), homes (1.125), nenas (2.865), nenos 
(2.729) 

 
Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.995,00 € (2018: 69.998,00 €/2019: 
104.997,00 €)

05. Mellora da calidade educativa con pertinencia 
cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos da 
infancia e da xuventude rural de oito comunidades 
do concello de Champerico (Guatemala) - Fase IV

Axente: Arquitectura sin Fronteras, agrupada con Proyde

Código/s CRS: 11110, 11120, 111130, 11220, 11320

Socio local: Asociación Indígena Prodesarrollo Integral (ASIAPRODI) e 
Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA)

Zona de actuación: Concello de Champerico

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: Este proxecto corresponde á cuarta fase do programa 
educativo Noj (Sabedoría) que dá continuidade á intervención en 
materia educativa que a Xunta de Galicia apoiou desde o ano 
2008, primeiro a través do programa de desenvolvemento integral 
Oxlajuj Tz´ ikin (2008-2012) e posteriormente a través dos proxectos 
educativos (Noj) financiados a través da convocatoria de proxectos 
de cooperación (2012-2017).

Esta cuarta fase de traballo dá continuidade ao traballo realizado e 
oriéntase a mellorar, de maneira integral, as condicións e a calidade 
educativa, con pertinencia cultural e de xénero, en 10 centros públi-
cos de Champerico (Retalhuleu) en oito comunidades. Destes centros, 
sete son escolas primarias con preprimaria, unha escola primaria 
sen preprimaria e dous institutos de nivel básico (primeira fase da 
secundaria). Nesta nova intervención recolléronse e incluíronse todas 
as aprendizaxes das etapas anteriores, froito da reflexión interna do 
equipo e da visión externa das avaliacións realizadas. Neste sentido, 
o proxecto continúa, profunda e estende o alcance dos procesos 

iniciados en fases anteriores, a través de catro compoñentes principais 
que se identifican cos correspondentes resultados.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Mellorar a calidade educativa da nenez 
e da 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 concello de Champerico 
(Retalhuleu, Guatemala).

» Obxectivo específico: Garantir as condicións adecuadas 
para que as nenas e nenos de dez establecementos públicos 
de nivel primario e básico de oito comunidades do concello 
de Champerico (Retalhuleu) accedan a unha educación de 
calidade con pertinencia cultural e de xénero.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (133), mulleres (146), nenos (664), nenas (626)

» Indirecta: homes (1.105), mulleres (1.144), nenos (2.729), nenas 
(2.865)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 224.950,00 € (2018: 89.980,00 €/2019: 
134.970,00 €)

06. Fortalecemento das capacidades municipais e de 
organizacións de base para a planificación e xestión 
pública de calidade da compoñente auga e saneamento 
nos sete concellos da mancomunidade Nasmar (Honduras)

Axente: Enxeñería sen Fronteiras Galicia, agrupada coa Universidade 
da Coruña

Código/s CRS: 14010 (1401001, 1401003, 1401004)

Socio local: Mancomunidad de los Municipios del Sur (Nasmar) y 
Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de 
Agua (AHJASA)

Zona de actuación: Mancomunidad Nasmar

País: Honduras

Rexión: América Central

Descrición: Este proxecto é a fase IV do Programa de auga de ESF 
en Honduras, que lles dá continuidade a outros proxectos executados 
polo equipo de ESF-Nasmar-AHJASA-UDC, e financiados pola Xunta 
de Galicia e outros financiadores. Non obstante, marca unha evo-
lución nos proxectos de ESF Galicia e da UDC no sur de Honduras 
con respecto ao acceso á auga, debido a dúas circunstancias que 
se dan no momento actual: a nova normativa de plan municipal e a 
presenza no territorio do proxecto Gobernación Hídrica, da coope-
ración suíza. Ambas as circunstancias ofrecen unhas posibilidades de 
coordinación e potenciación do labor que se viña desempeñando, 
polo que con este proxecto se pretende avanzar singularmente na 
execución do Programa de auga de ESF. 
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Para iso, daráselle continuidade á metodoloxía empregada nos 
proxectos anteriores, integrándoa e compatibilizándoa coas novas 
esixencias de plan municipal marcadas polo Goberno hondureño. O 
proxecto aplicarase fundamentalmente a través da coparte aliada 
de ESF Mancomunidad de Municipios del Sur Nasmar. O proxecto 
incidirá así nos sete concellos da mancomunidade ao mesmo nivel de 
intensidade. Preténdese que a planificación hídrica e as ferramentas 
metodolóxicas que permiten unha xestión transparente e de calidade 
estean integradas nos plans xerais dos concellos. Por outra banda, 
daráselles unha capacitación intensiva aos equipos técnicos dos 
sete concellos para que a capacidade de deseño e execución 
de proxectos de auga sexa efectiva. Estas capacitacións estarán 
participadas por persoal da UDC, a entidade pública Augas de 
Galicia, o departamento de Enerxías Renovables e o Instituto de 
Ciencias da Terra, ambos da Universidade Nacional Autónoma de 
Honduras, entre outros. Acompañarase esta acción da elaboración 
de manuais de xestión pública para fortalecer procesos de calidade 
interna, transparencia e bo goberno, e axudar a que, no caso de 
cambio dos equipos técnicos municipais, quede un procedemento 
guía establecido para proseguir as accións.

O último compoñente será a inclusión de medidas de transparencia, 
veeduría social e bo goberno que impliquen unha esixencia ás admi-
nistracións locais para a rendición de contas.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Ampliar o acceso á auga potable e 
saneamento da poboación rural como dereito humano básico 
mediante a xestión integrada do recurso hídrico con enfoque de 
bacía hidrográfica na rexión do golfo de Fonseca (Honduras).

» Obxectivo específico: Fortalecer as capacidades municipais e 
de organizacións de base para a planificación e xestión pública 
de calidade do compoñente auga e saneamento nos sete 
concellos da mancomunidade Nasmar con enfoque de bacía.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (250), mulleres (165), nenos (1.750), nenas 
(1.750)

» Indirecta: homes (126.892), mulleres (131.486)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 225.000,00 € (2018: 90.000,00 €/2019: 
135.000,00 €)

07. Apoderamento social e económico das mulleres rurais 
de 3 concellos do corredor seco Madriz (Nicaragua)

Axente: Fundación Ayuda en Acción
Código/s CRS: 43040 

Socio local: Movimiento Comunal Nicaragüense 

Zona de actuación: Departamento de Madriz

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: É importante mencionar que a presente proposta se 
enmarca dentro dun plan de actuación e estratéxico máis amplo e 
a longo prazo, pois as estratexias implementadas inclúense nas prio-
ridades definidas na Estratexia país de Ayuda en Acción Nicaragua, 
no cal se establece como mandato a presenza no corredor seco de 
Madriz como unha das tres zonas priorizadas no país.

A fundación Ayuda en Acción mantén presenza na zona de 
intervención desde hai máis de sete anos, nos concellos de 
Totogalpa e San Lucas, implementando accións de cooperación 
ao desenvolvemento nos ámbitos de seguridade alimentaria e 
dereitos das mulleres con emprendementos resilientes adaptados 
ao cambio climático.

O presente proxecto contribuirá, polo tanto, ao exercicio da 
cidadanía económica e política das mulleres rurais, reducindo a súa 
vulnerabilidade persoal e social ante os efectos do cambio climático 
en 10 comunidades de 3 concellos do corredor seco de Madriz: San 
Lucas (La Manzana, Río Arriba, El Porcal), Telpaneca (Los Ranchos, Las 
Trojas) e Totogalpa (Buena Vista El Cuaje, Grupo Wascasoni, Mamel, 
Cayantu, Verapaz). 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír ao exercicio da cidadanía 
económica e política das mulleres rurais, reducindo a súa vulne-
rabilidade persoal e social ante os efectos do cambio climático 
nos territorios de Totogalpa, Telpaneca e San Lucas no corredor 
seco de Nicaragua.

» Obxectivo específico: Promover a participación económica 
e liderado das mulleres novas rurais en 10 comunidades dos 
territorios de Totogalpa, Telpaneca e San Lucas do corredor 
seco de Madriz (Nicaragua).

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (217), mulleres (292)

» Indirecta: homes (485), mulleres (684)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2018: 70.000,00 €/2019: 
105.000,00 €)

08. Fortalecemento dos DESCA de mulleres, nenas e 
nenos Q´amjob´al do concello de San Pedro Soloma no 
departamento de Huehuetenango (Guatemala): dereito 
a unha saúde e alimentación adecuada, sustentable, con 
pertinencia cultural e enfoque de xénero (Guatemala) 

Axente: Farmacéuticos Mundi

Código/s CRS: 12240, 12230, 12261, 12281 

Socio local: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) 
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Zona de actuación: Concello de San Pedro Solomanol, departamen-
to de Huehuetenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: A proposta contribúe ao fortalecemento dos DESCA de 
5.415 mulleres en idade fértil (MEF); 1.560 nenas e 1.649 nenos menores 
de 0-59 meses; pertencentes a doce (12) comunidades rurais de San 
Pedro Soloma (Huehuetenango). A poboación pertence maioritaria-
mente ao pobo maia Q’ anjob’ao, que se enfronta a vulneracións cotiás 
dos seus dereitos económicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA).

Neste sentido, a proposta céntrase especialmente no apoio 
ao exercicio dos dereitos á saúde e á alimentación, condicións 
clave para reducir o atraso no crecemento de nenas e nenos. Este 
atraso, segundo a idade, é consecuencia da desnutrición crónica, 
cuxos efectos a partir dos cinco anos son irreversibles e supoñen un 
evidente límite no desenvolvemento físico (altura alcanzada), aínda 
que tamén das capacidades cognitivas. Desta forma, nenas e nenos 
con desnutrición parten con menos recursos para desenvolver as súas 
posibilidades futuras.

A lóxica de intervención descansa principalmente sobre o desenvol-
vemento de tres eixes:

» A apropiación de mulleres e homes con fillas e fillos menores 
de 5 anos de prácticas clave en SAN. Para iso, desenvólvese 
toda unha estratexia da consellería domiciliaria e grupal para 
a adquisición de boas prácticas clave en hixiene, saúde e 
alimentación; a través de metodoloxías participativas, horizontais 
e que parten do propio compromiso das persoas titulares de 
responsabilidades (nais e pais).

» O fortalecemento de capacidades comunitarias en saúde 
para a atención do risco reprodutivo e enfermidades prevalentes 
na infancia. Esta estratexia baséase no fortalecemento da 
pertinencia cultural da atención en saúde das persoas titulares 
de dereitos.

»  O apoio ao sistema de saúde institucional, en capacidades 
técnicas, produtos médicos, equipos e infraestruturas, para a im-
plementación dos protocolos de atención segundo normativa da 
OMS/OPS, en especial na saúde prenatal, o risco reprodutivo e 
a vixilancia do crecemento de nenas e nenos ata os cinco anos.

Todo iso co obxectivo de mellorar a saúde e o estado nutricional das 
mulleres embarazadas, nenas e nenos Q’ anjob’ao menores de cinco 
anos de San Pedro Soloma.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír a facer efectivo o dereito humano 
á saúde e a unha alimentación adecuada de mulleres, nenas e 
nenos maia Q’ anjob’ao de San Pedro Soloma (Huehuetenango).

» Obxectivo específico: Mellorar a saúde e o estado nutricional 
das mulleres embarazadas, nenas e nenos Q’ anjob’ao menores 
de cinco anos de San Pedro Soloma.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (2.586), mulleres (3.187), nenos (1.048), nenas 
(1.043)

» Indirecta: homes (5.105), mulleres (2.168)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.998,00 € (2018: 69.999,20 €; 2019: 
104.998,80 € )

09. Mellora das capacidades produtivas, políticas 
e organizativas de mulleres maia-kiqués (Guatemala)

Axente: Fundación Educación y Cooperación (Educo)

Código/s CRS: 15170, 52010

Socio local: Asociación Comité Campesino del Altiplano (CCDA) 

Zona de actuación: Concello de Chichicastenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto adopta o enfoque baseado en dereitos: 
recoñece o dereito humano á alimentación e prioriza estratexias 
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agroalimentarias que buscan xerar maior dispoñibilidade e acceso 
aos alimentos das familias máis vulnerables, a promoción da indepen-
dencia económica e un rol máis protagonista na vida comunitaria das 
mulleres, a través do fomento de actividades económico-produtivas 
da muller campesiña e a comercialización de excedentes que permi-
tan a obtención de ingresos económicos. Por último, unha estratexia 
organizativa e política, que fortaleza as estruturas comunitarias, o 
apoderamento das mulleres en espazos públicos, que estableza 
mecanismos de esixibilidade ante autoridades locais e municipais e 
que fortaleza capacidades dos titulares de obrigacións. O proxecto 
sitúase en sete comunidades do concello de Santo Tomás Chichi-
castenango, do departamento do Quitché (Guatemala) e pretende 
reducir a vulnerabilidade alimentaria de 161 familias campesiñas 
a través de parcelas familiares e 7 biofábricas, así como xerar ca-
pacidades instaladas en todos os titulares e establecer espazos 
de participación e concertación para a defensa e promoción dos 
dereitos das mulleres do concello. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á redución da pobreza e 
desigualdade na poboación de Guatemala no marco dun 
desenvolvemento humano sustentable con equidade de xénero 
e interculturalidade.

» Obxectivo específico: Mulleres maia-kichés do concello de 
Chichicastenango do departamento de Quiché, con capacida-
des para o exercicio pleno do seu dereito á participación e á 
alimentación.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (161), mulleres (161), nenas (234), nenos (170)

» Indirecta: familias (2.548)
 
Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2018: 70.000,00 €; 2019: 
105.000,00 €)

10. Mellora do acceso equitativo de mulleres e mocidade 
a recursos económicos do sur de Honduras. Fase 1. Proxecto 
de mellora de capacidades de organizacións e concellos

Axente: Enxeñería sen Fronteiras Galicia

Código/s CRS: 99810 (9981004, 9981005, 9981000), 99820 
(9982003)

Socio local: Mancomunidad de los Municipios del Sur (Nasmar) e 
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Zona de actuación: Sete concellos que conforman a mancomunida-
de Nasmar: Amapala, Nacaome e San Lorenzo no departamento de 
Valle e El Triunfo, Goascorán, Namasigue e Marcovia no departamen-
to de Choluteca. 

País: Honduras

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto conforma a primeira fase do Programa de 
intervención en xénero entre Nasmar-CODDEFFAGOLF-ISF para 
2018-2023, que ten como área de aplicación os sete concellos 
que conforman a mancomunidade Nasmar. As súas áreas de acción 
son variadas, desde o apoderamento económico ata a mellora de 
aspectos relativos á xustiza de xénero. Actualmente estase na concre-
ción de accións do programa e presentación de solicitudes de axuda 
a doadores, tendo previsto de momento presentar propostas para ser 
apoiados pola Xunta de Galicia e a AECID. 

Este proxecto, que sería a primeira fase, céntrase na mellora do 
apoderamento económico de mulleres e mozas. Quérese igualmente 
establecer varias accións con vocación de futuro, como a adap-
tación de metodoloxías de traballo, o establecemento de lazos e 
redes para a incidencia, a xeración de espazos de coñecemento e o 
establecemento dun grupo de apoio financeiro a proxectos.

Para mellorar a capacidade de incidencia de mulleres e mozas na 
toma de decisións sobre recursos económicos dentro da familia for-
taleceranse as familias coa aplicación de diversas metodoloxías que 
se adaptarán ás condicións particulares das beneficiarias. Quedará 
definida unha metodoloxía, que se replicará e compartirá en reunións 
e outros espazos de intercambio de coñecementos e estará dispoñi-
ble para outras entidades que traballen en xénero, como as oficinas 
municipais da muller.

Fortaleceranse os gobernos locais sobre equidade de xénero e 
etaria, especialmente as oficinas municipais da muller en temas de 
xestión municipal de xénero, planificación etc. Tamén se dotarán de 
equipamento de oficina. Realizaranse tamén accións de incidencia 
en espazos de concertación de tomadores de decisións, tanto sobre 
o financiamento a emprendementos económicos, buscando incluso 
a participación no fondo financeiro de máis entidades, como no 
relativo á mellora do control do cumprimento dos dereitos laborais 
de mulleres e persoas novas. Para isto último, equipárase á coparte 
CODDEFFAGOLF (Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y 
Fauna del Golfo de Fonseca) con material para campañas.

Por último, crearase un espazo virtual de coñecemento compartido en 
materia de xénero, que será construído e socializado por diferentes 
entidades e ten como obxecto poder compartir metodoloxías, ma-
teriais e ferramentas de traballo etc., para poder optimizar esforzos e 
mellorar as replicabilidade de accións.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á redución da fenda de xénero e 
etaria en Honduras.

» Obxectivo específico: Mellorar o acceso equitativo de mulle-
res e mozos a recursos económicos no sur de Honduras.

Poboación beneficiaria:

» Directa: mulleres (65), mulleres mozas (44), homes mozos (27)

» Indirecta: homes (101.234), mulleres (98.983)

Avaliación: Prevista
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Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2018: 70.000,00 € ; 2019: 
105.000,00 €)

11. Mocidade construtora: Fortalecemento das 
capacidades técnicas, organizativas, económicas, 
innovadoras e sustentables de mulleres e homes 
mozos rurais dos concellos de Somoto, Totogalpa e Las 
Sabanas do departamento de Madriz (Nicaragua)

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 11330

Socio local: Instituto de Promoción Humana INPRHU Somoto

Zona de actuación: Concellos de Somoto, Totogalpa e Las Sabanas 
do departamento de Madriz

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto vai dirixido a fomentar oportunidades para 
un traballo decente e un crecemento económico sustentable, en liña 
co ODS8, a través da implementación dunha estratexia integral de 
habilitación técnica, liderado, emprendemento e desenvolvemento 
económico local, dirixido a 130 homes e mulleres novas rurais (o 23 
% de orixe indíxena), mediante un proceso de formación integral e a 
posta en marcha de iniciativas de negocio individuais e colectivas, 
grupos de autoaforro e préstamos, e a integración destes mozos 
en cooperativas, fomentando o tecido asociativo local. Preténdese 
así mellorar a independencia económica e as oportunidades de 
emprego e autoemprego da poboación nova rural, baixo un enfoque 
de xénero e aplicando prácticas amigables co medio. O proxecto 
insírese dentro do programa Novos Construtores, un programa inter-
nacional promovido por CRS en América Central e implementado en 
Nicaragua a través do INPRHU.

O proxecto presenta tres compoñentes. En primeiro lugar, fortalecer as 
capacidades técnicas da mocidade, a través dun programa formati-
vo composto por tres bloques: 1. Emprendementos e asociatividade, 
2. Habilidades para a vida e 3. Habilidades técnicas. Estes cursos 
dotarán as persoas participantes de ferramentas e habilidades sufi-
cientes para poder levar a cabo máis adiante as súas propias ideas 
de negocio. O segundo compoñente consiste en mellorar o acceso 
aos recursos e a participación no tecido económico local dos titulares 
de dereitos, a través da posta en marcha de iniciativas individuais e/
ou colectivas. Nesta etapa, a mocidade presentará os seus plans de 
negocios e aqueles que sexan viables e conten coa aprobación dun 
comité acreditado conseguirán financiamento para a súa posta en 
marcha.

Por último, o terceiro compoñente vai dirixido a fomentar iniciativas de 
asociatividade a través da integración dos novos graduados nunha 
cooperativa multisectorial e en grupos de autoaforro e préstamos 
(GAAP). Para este compoñente contarase co apoio do Ministerio 
de Economía Familiar Comunitaria e Cooperativa, quen impartirá 
cursos sobre cooperativismo e se poñerán en contacto os titulares 

de dereitos con cooperativas xa existentes na zona, ben para que se 
integren nelas, ben para que o tomen como exemplo para crear a súa 
propia estrutura. De igual maneira promoverase a creación de grupos 
de autoaforro e préstamo (GAAP) nas comunidades, que consisten en 
grupos conformados por mozos participantes no proxecto, familiares e 
outras persoas dentro das súas comunidades que estean interesadas, 
con obxectivos comúns, que aforren cada semana e unan o seu diñeiro 
nun fondo común, do cal os seus membros poderán solicitar préstamos 
segundo regras acordadas de participación, convivencia, achega e 
beneficios. Con este último compoñente preténdese fomentar o tecido 
asociativo local.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír a reducir os niveis de pobreza da 
mocidade rural en situación de exclusión social do Departamento 
de Madriz, a través do acceso a unha educación integral e a 
mellora dos seus niveis de ingresos e empregabilidade, en liña co 
ODS 8. Traballo decente e crecemento económico.

» Obxectivo específico: Promover a inclusión socioeconómica 
de 1.300 mozos rurais de Somoto, Totgalpa e Las Sabanas, 
en Nicaragua (50 % mulleres; 23 % indíxenas), a través dunha 
formación integral e innovadora para mellorar os seus niveis de 
produtividade, capacidades para o emprendemento e nivel de 
ingresos, desde un enfoque de participación, xestión eficiente dos 
recursos e equidade de xénero.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (260), mulleres (260), nenos (130), nenas (130)

» Indirecta: homes (2.051), mulleres (2.052), nenos (1.010), nenas 
(1.010)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 136.707,00 € (2018: 54.682,80 €; 2019: 
82.024,20 €)

12. Proxecto de transformación para o desenvolvemento 
do emprendemento e autoemprego de mulleres produtoras 
agroecolóxicas do concello de Huitán, (Quetzaltenango, 

Guatemala) «qya b´ant b´e (muller facendo camiño)»

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 32161

Socio local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa Rural, SC (CEDEPEM)

Zona de actuación: Concello de Huitán, departamento de Quet-
zaltenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto de transformación para o desenvolvemento 
do emprendemento e autoemprego de mulleres produtoras agroeco-
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lóxicas é unha intervención dirixida a mellorar os ingresos familiares e o 
emprego, prioritariamente, de 276 mulleres campesiñas indíxenas, de 9 
comunidades periurbanas e rurais do concello de Huitán (Quetzalte-
nango, Guatemala).

Para iso, o proxecto presenta cinco compoñentes:

» Fomentar a asociatividade, mediante a creación dunha coo-
perativa que aglutine a todas as persoas beneficiarias.

» Mellorar a calidade e cantidade de produción agroecolóxica 
en hortas ao descuberto, plantacións froiteiras e invernadoiros.

» Darlles valor agregado aos produtos agroecolóxicos mediante 
a súa transformación en xeleas, marmeladas, mollos, froitas deshi-
dratadas, conservas en vinagre etc. 

» Superar o mercado local mediante acordos estratéxicos para 
lograr acceder ao mercado departamental e mesmo ao nacional. 

» Fortalecer as capacidades dos gobernos locais para a incor-
poración de estratexias de desenvolvemento económico local. 
Preténdese xerar procesos de coordinación coa municipalidade 
de Huitán para o fortalecemento dos gobernos locais a través de 
capacitacións que permitan brindar estratexias para identificar as 
potencialidades económicas do concello, así como as adversi-
dades que poden afectar ao desenvolvemento dos procesos 
implementados. 

O proxecto está aliñado cos plans e programas de desenvolvemento 
e xeración de emprego departamentais e municipais, como así queda 
reflectido no Plan de desenvolvemento departamental 2011-2021, 
e o Plan de desenvolvemento do concello de Huitán 2012-2025 
elaborados pola Secretaría de Planificación e Programación da Pre-
sidencia (SEGEPLAN) e a municipalidade. Isto garante que no ámbito 
municipal o proxecto conte cun forte apoio, froito do cal a alcaldía 
cedeu cinco cordas de terreo, así como un espazo de venda no 
mercado municipal. 

Ademais, no ano 2014, aprobouse o Plan de emprego e produtivida-
de, que incluía o fomento de iniciativas produtivas para os concellos 
con maiores índices de pobreza no país, como é o caso de Huitán. 
Así mesmo, o concello realiza accións de seguridade alimentaria 
promovidas desde o Ministerio de Agricultura e a Secretaría de Se-
guridade Alimentaria e Nutricional, polo que as accións do proxecto 
son coherentes e poderán articularse cos plans e políticas nacionais 
dunha maneira harmoniosa. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír a reducir a pobreza e a insegurida-
de alimentaria e nutricional no concello de Huitán (Guatemala), 
a través de emprendementos produtivos e o fomento da aso-
ciatividade, en liña co ODS 8, desde un enfoque baseado nos 
dereitos humanos e a equidade de xénero.

» Obxectivo específico: Aumentar as capacidades produtivas 
agroecolóxicas de transformación de produtos e comerciali-
zación, de 300 produtoras e produtores indíxenas, a través do 
fortalecemento de capacidades e o fomento da asociatividade 
no concello de Huitán (Guatemala).

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (24), mulleres (276)

» Indirecta: nenos (839), nenas (961)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 137.850,00 € (2018: 55.140,00 €; 2019: 
82.710,00 €)

13. Mellora das condicións de habitabilidade e das 
capacidades comunitarias para previr e mitigar riscos 
ante desastres e vulneracións de dereitos de 1.319 
persoas (393 mulleres, 268 nenas, 382 homes e 276 
nenos) das comunidades de La Balsa, La Cubana 
e Olivares, concello de Ramón Santana, provincia 
de San Pedro de Macorí (República Dominicana) 

Axente: Asamblea de Cooperación por la Paz, agrupada con Asocia-
ción Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Código/s CRS: 11130, 15160, 16040, 74010

Socio local: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)

Zona de actuación: Comunidades de La Balsa, La Cubana e Oliva-
res, concello de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís 

País: República Dominicana

Rexión: América Central

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 do Plan 
estratéxico municipal (PEM) desenvolvido desde o ano 2011 polo 
IDAC e ACPP. Concretamente o proxecto exposto desenvolverase en 
3 bateys do concello —La Balsa, La Cubana e Olivares (un total de 
1.319 persoas)— e preténdese mellorar as condicións de habitabili-
dade básica en La Balsa, mediante a erradicación dos barracóns e 
vivenda precaria e o reforzo das capacidades comunitarias (nos 3 
bateys) para previr e mitigar riscos antes desastres e para a protec-
ción das persoas (especialmente de mulleres, infancia e poboación 
migrante) ante a posible vulneración dos seus dereitos, desenvol-
vendo accións orientadas ao fortalecemento de capacidades en 
redución do risco de desastres (RRD) inclusiva. Esta nova intervención 
forma parte, pola súa vez, dunha estratexia de intervención máis 
ampla de transformación e municipalización destes tres bateys, que 
se está levando a cabo grazas ao apoio da Xunta de Galicia nas 
súas convocatorias de 2015 (sistema de auga e mellora da saúde 
comunitaria) e de 2017 (mellora da habitabilidade básica, saúde 
comunitaria e prevención de violencia de xénero).

Para iso, expóñense catro eixes fundamentais de actuación consis-
tentes en:

»  Garantir o acceso a unha vivenda digna e saudable a 35 
persoas (15 son mulleres e 20 homes), a través da construción e 
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entrega a 9 familias de 5 bloques de vivendas acaroadas (cha-
madas vivendas dúplex), cunha rede de depuración e conexión 
á fosa séptica existente con capacidade para 15 vivendas (a 
súa construción está prevista no proxecto de habitabilidade 
subvencionado pola Xunta de Galicia na convocatoria 2017). 

»  Fortalecer a resiliencia comunitaria dos bateys de La Balsa, 
La Cubana e Olivares para facerlles fronte aos impactos antes 
desastres e vulneracións de dereitos humanos.

»  Fomentar a protección da infancia residente nos bateys de La 
Balsa, La Cubana e Olivares ante desastres naturais e vulnera-
ción de dereitos. 

»  Garantir o acceso á información sobre prevención, mitigación 
e resposta ante desastres das poboacións bateyanas, así como 
a un coñecemento dos seus dereitos básicos

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Garantir o dereito a unha vivenda e á pro-
tección das persoas ante desastres e violacións de DIH e DIDH.

» Obxectivo específico: Mellorar as condicións de habitabilida-
de e as capacidades comunitarias para previr e mitigar riscos 
ante desastres e vulneracións de dereitos de 1.319 persoas (393 
mulleres, 268 nenas, 382 homes e 276 nenos) das comunidades 
de La Balsa, La Cubana e Olivares, concello de Ramón Santana, 
provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana).

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (382), mulleres (393), nenos (276), nenas (268)

» Indirecta: homes (4.965), mulleres (3.936)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 200.600,00 € (2018: 80.240,00 € / 2019: 
120.360,00 €) 

14. Participación social no sistema educativo do barrio 
Santa Lucía a través da xeración de capacidades nos 
titulares de dereitos, responsabilidades e obrigas para 
unha educación inclusiva e de calidade en Santa Lucía, 
Santiago de los Caballeros, asociado ao Programa de 
mellora do barrio Santa Lucía IDI República 
 Dominicana-Fase II

Axente: Fundación Balms para la Infancia 

Código/s CRS: 11110, 11220, 11230

Socio local: Fundación Solidaridad e Centro Integral para el Desa-
rrollo Local (CIDEL)

Zona de actuación: Santa Lucía, Santiago de los Caballeros

País: República Dominicana

Rexión: América Central

Descrición: O proxecto de participación social no sistema educativo 
do barrio Santa Lucía a través da xeración de capacidades nos 
titulares dos dereitos, responsabilidades e obrigacións para unha 
educación inclusiva e de calidade en Santa Lucía (Santiago de los 
Caballeros), asociado ao Programa de mellora do barrio Santa Lucía 
IDI República Dominicana-Fase II ten como obxectivo a mellora da 
calidade educativa dunha das zonas máis vulnerables de Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana) para que a educación se 
traduza nunha oportunidade de romper o «círculo vicioso da pobre-
za» e xerar desenvolvemento humano sustentable en Santa Lucía.

En 1996, o Informe Delors 5, A educación encerra un tesouro, 
establece catro alicerces fundamentais sobre os que ha basearse 
a educación, incluíndo a participación social como eixe principal e 
transversal; a participación social na educación contribúe, segundo 
diversos estudos, á construción dun sistema educativo con calidade, 
inclusión e equitativo. Así, a participación para converterse en 
instrumento de desenvolvemento, apoderamento e equidade social 
debe ser significativa e auténtica, debe darse nos diversos ámbitos 
e dimensións do educativo. A participación cidadá na educación é 
unha condición indispensable para soster, desenvolver e transformar 
a educación cara á equidade, a inclusión e a calidade educativa. 
Aumentar a participación social en Santa Lucía pasa por tres eixes de 
acción que enmarcan os tres resultados deste proxecto; en primeiro 
lugar, aumentar a participación social esixe mellorar o nivel educativo 
das persoas debido á existencia dunha correlación positiva entre 
ambas as variables, é dicir, as persoas con niveis máis elevados de 
educación tenden a participar en maior medida na sociedade ca 
aquelas persoas con menor nivel educativo. Se atendemos aos 
datos de Santa Lucía onde existen taxas altas de analfabetismo, 
de deserción escolar na poboación nova e poucas opcións de 
educación fóra do ámbito formal, incrementar o nivel educativo das 
persoas do barrio ha de ser a primeira condición para o aumento da 
participación social que incida na calidade educativa.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á mellora da calidade educativa 
para a xeración de desenvolvemento humano sustentable en 
Santa Lucía (Santiago de los Caballeros).

» Obxectivo específico: Incrementar a participación social no 
sistema educativo de Santa Lucía a través da xeración de de-
reitos, responsabilidades e obrigacións baixo un enfoque integral 
de xénero.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (723), mulleres (680), nenos (548), nenas (949)

» Indirecta: homes (118.220), mulleres (114.800)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.954 € (2018: 69.981,6 €/ 2019: 
104.972,4 €)
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15. Fortalecer os mecanismos de participación 
cidadá e aceso a servizos públicos de saúde de 
calidade, especialmente da sexual e reprodutiva, no 
concello de Jiquilisco, Bajo Lempa (O Salvador)

Axente: Asamblea de Cooperación por la Paz, agrupada con Asocia-
ción Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Código/s CRS: 13040

Socio local: Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños 
(APROCSAL)

Zona de actuación: Bajo Lempa, concello de Jiquilisco

País: O Salvador

Rexión: América Central

Descrición: A presente proposta pretende mellorar o gozo do dereito 
á saúde, incidindo na capacidade de articulación e incidencia co-
munitaria mediante o fortalecemento dos mecanismos de participación 
cidadá para a mellora do acceso e control de 2.188 persoas (1.683 
mulleres e 473 homes) a uns servizos públicos de saúde, especialmente 
de saúde sexual e reprodutiva (SSR) de calidade no concello de Ji-
quilisco, departamento de Usulután (O Salvador). Deste xeito búscase 
xerar mecanismos locais para a sensibilización, detección e derivación 
en materia de saúde sexual e reprodutiva en 10 comunidades iden-
tificadas. Para iso, contribuirase a reforzar a rede de promotoras de 
saúde dos territorios, mediante a formación en saúde sexual e repro-
dutiva de 20 lideresas e axentes destas comunidades seleccionadas 
en asembleas comunitarias e a realización de polo menos 300 visitas 
domiciliarias para a identificación e acompañamento en materia de 
SSR á poboación. Tamén se apoiarán os servizos sanitarios públicos 
de detección e tratamento básico de cancro cérvico-uterino e mama 
para 800 mulleres das 10 comunidades. Así, realizaranse 800 citoloxías 
e 200 mamografías ás mulleres identificadas en risco nestes concellos. 
Á vez recibirán o tratamento médico necesario, así como a realización 
de probas especializadas nos casos detectados de risco de cancro, 
que terminarán sendo referidos ao MINSAL para darlles continuidade 
na atención. As promotoras realizarán un acompañamento continuo 
a estas mulleres para reducir o medo e os niveis de desprotección, 
asegurando un tratamento de calidade e calidez en todo o proceso. 
Articularanse e reforzaranse os mecanismos de participación cidadá 
dentro do Foro Nacional de Saúde (FNS) en materia de saúde e SSR 
para a mellora da calidade e calidez dos servizos sanitarios públicos 
nas 10 comunidades. Por último, preténdese elevar este esforzo de 
articulación coa conformación e funcionamento dunha microrrede da 
rexión sur de Usulután do FNS para a coordinación intermunicipal de 
axentes do sistema nacional de saúde no territorio lindeiro a Jiquilisco. 
Ademais melloraranse os mecanismos de incidencia das organizacións 
que conforman a Mesa de SSR do Foro Nacional de Saúde para o 
cumprimento do dereito á saúde das mulleres.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á capacidade de articulación e 
incidencia comunitaria para gozo do dereito humano á saúde.

» Obxectivo específico: Fortalecer os mecanismos de participa-
ción cidadá e acceso a servizos públicos de saúde de calidade, 
especialmente da sexual e reprodutiva, no concello de Jiquilisco, 
Baixo Lempa (O Salvador).

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (473), mulleres (1.683), nenas/adolescentes (32)

» Indirecta: homes (2.273), mulleres (9.795)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 183.096,00 € (2018: 73.238,40 € / 2019: 
109.857,60 €) 

Proxectos no exterior doutros axentes

01. PROGEBOSQUE (Programa de xestión económica 
de produtos orgánicos e aseguramento alimentario 
en comunidades que habitan zonas de bosque na 
subbacía do río Chipilico, na rexión de Piura —Perú—)

Axente: Fundación Galicia Innova

Código/s CRS: 31120

Socio local: Asociación Chira para la Formación Técnica de la 
Cuenca Hidrográfica Catamayo Chira

Zona de actuación: Piura

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: O obxecto deste proxecto é o de fortalecer as capaci-
dades organizativas e de xestión produtiva de tres comunidades de 
bosque da subbacía do río Chipilico na rexión de Piura (Perú), co 
liderado das mulleres e dos mozos, mediante a promoción de iniciativas 
sustentables e innovadoras para a xeración de ingresos económicos 
e aseguramento alimentario, no marco das políticas públicas locais en 
desenvolvemento económico, ambientais e de planificación ordenada 
do territorio para a xestión de riscos, mitigación e adaptación ao cam-
bio climático. A través da execución do presente proxecto preténdese 
apoderar as comunidades, en xeral, e a cinco asociacións de mulleres 
e mozas de tres comunidades, en particular, desenvolvendo as súas 
capacidades mediante o apoio técnico especializado, a formación 
e capacitación e a dotación de medios para que poidan aplicar o 
manexo integral sustentable e produtivo do bosque e deste xeito mello-
rar os seus ingresos económicos e, polo tanto, a súa calidade de vida. 

De maneira máis específica, as accións están enfocadas ao fortalece-
mento e organización de tres comunidades mediante a capacitación 
dos seus líderes, logo da realización de estudos do potencial forestal 
e produtivo dos bosques das devanditas comunidades, para que 
desenvolvan o plan de xestión dos bosques, fortalecendo así mesmo 
o Centro de Formación Técnica Binacional (CFPB) das Lombas como 
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entidade de referencia en xestión produtiva sustentable do bosque 
seco e os estudantes do centro. O proxecto brindaralles apoio 
técnico especializado e recursos aos actores locais (5 asociacións 
de mozas e de mulleres) das tres comunidades, que permitirá o desen-
volvemento de emprendementos sustentables de produtos derivados 
do bosque seco.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Mellorar o desenvolvemento económico, 
social e planificación territorial de tres comunidades de bosque 
da subbacía do río Chipillico na rexión de Piura (Perú), mediante 
o aseguramento de produción alimentaria, fomento produtivo e 
comercial de produtos ecolóxicos do bosque, con impacto favo-
rable na sustentabilidade ambiental e prevención de desastres.

» Obxectivo específico: Fortalecer as capacidades organizati-
vas e de xestión produtiva de tres comunidades de bosque da 
subbacía do río Chipillico na rexión de Piura (Perú), co liderado 
de mulleres e mozas, mediante a promoción de iniciativas susten-
tables e innovadoras para a xeración de ingresos económicos e 
aseguramento alimentario, no marco de políticas públicas locais 
en desenvolvemento económico, ambientais e de planificación 
ordenada do territorio para a xestión de riscos, mitigación e 
adaptación ao cambio climático. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (234), mulleres (186)

» Indirecta: homes (230), mulleres (210), nenos (290), nenas (290)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 156.916,00 € (2018: 62.766,40 €; 2019: 
94.149,60 €) 

02. 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 VI. Mozambique

Axente: Innovación, Cooperación, Cartografía e Territorio (ICARTO)

Código/s CRS: 14010

Socio local: Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul)

Zona de actuación: Maputo

País: Mozambique

Rexión: África subsahariana

Descrición: Este proxecto constitúe a fase VI do proxecto SIXHIARA: 
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, financiado pola 
Xunta de Galicia nas convocatorias de 2012 (fase I), 2014 (fase II), 
2015 (fase III), 2016 (fase IV) e 2017 (fase V) en Mozambique.

O proxecto ten como fin mellorar a xestión do recurso hídrico en Mo-
zambique a través do fortalecemento institucional das administracións 
rexionais responsables da xestión dos recursos hídricos (ARA-Sul e 
ARA-Norte) e da Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 
(DNGRH). Este fortalecemento terá como eixe fundamental a mellora 
do coñecemento do recurso e a potenciación das capacidades de 
xestión a través da consolidación dun sistema de información nacional 
do recurso hídrico (en diante, SIRH) e da implementación de metodo-
loxías e procedementos de análise e cálculo innovadores.

Nesta nova fase intégrase á ARA-Sul como socio local do proxecto, 
dándolle un forte impulso a este e acadando así unha maior dimen-
sión, ao ser a ARA de referencia de todo o país, que establece as 
pautas e metodoloxías de traballo para o resto das ARA. 

As principais liñas de traballo son:

» Desenvolvemento de melloras e consolidación do SIRH formado 
por tres módulos: inventario, utentes e visor web. O sistema, creado 
nas anteriores fases do proxecto, aumentará as súas funcionalida-
des e automatizará máis procesos.

» Formación presencial á ARA-Sul (incluíndo as unidades de 
xestión de bacías hidrográficas) e a DNGRH sobre o emprego 
do SIRH, mantemento informático dos sistemas nos que se aloxa o 
SIRH e metodoloxías innovadoras de cálculo hídrico.

» Ampliación e actualización da base de datos nacional no SIRH 
con información actualizada dos recursos hídricos, principalmente 
de fontes, ríos e bacías (estacións hidrolóxicas), presas, embalses 
e usuarios demandantes de uso de auga.

» Estudo e elaboración dunha metodoloxía de cálculo da 
demanda hídrica dos principais cultivos en Mozambique e de 
caracterización climatolóxica das bacías.

» Difusión do SIRH, estudos realizados e cartografía participativa 
OpenStreetMap (OSM) a outras ARA do país e a institucións 
relacionadas coa xestión dos recursos hídricos.

Obxectivos:

» Xeral: Mellorar a xestión do recurso hídrico en Mozambique. 

» Específico: Fortalecer as capacidades técnicas das administra-
cións rexionais responsables do recurso hídrico en Mozambique e 
DNGRH no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (388), mulleres (115)

» Indirecta: homes (5.099.671), mulleres (5.651.329)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 154.287,00 € (2018: 61.714,80 € ; 2019: 
92.572,20 € )
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03. Transferencia e emprendemento mariño en Cabo 
Verde como estratexia de crecemento de emprego 
e desenvolvemento económico, social e ambiental. 

EMPRENDER EN AZUL

Axente: Universidade de Vigo-Campus do Mar

Código/s CRS: 11110, 11130

Socio local: Universidade de Cabo Verde (UniCV) e Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento das Pescas (INDP) 

Zona de actuación: Cabo Verde

País: Cabo Verde

Rexión: África 

Descrición: EMPRENDER EN AZUL xorde da colaboración entre a 
entidade solicitante e as contrapartes locais ao longo dos anos en 
materia de cooperación e transferencia de coñecemento para o 
desenvolvemento do sector mariño costeiro de Cabo Verde. O des-
envolvemento económico endóxeno e inclusivo é un dos obxectivos 
das estratexias de transferencia das universidades e organizacións 
científicas. A máxima expresión desta transferencia é precisamente a 
promoción de emprendementos, que no caso das áreas mariñas cos-
teiras deben basearse no aproveitamento sustentable dos recursos 
mariños.

Preténdense reforzar as iniciativas en marcha entre os socios e outras 
organizacións públicas e privadas, coas que se establecen alianzas 
e existe unha colaboración actual en materia de transferencia de 
coñecemento desde CdMar. Iso dirixido ao reforzo da identificación 
de oportunidades de negocio no ámbito mariño e a súa canalización 
a través de formación en materia de emprendemento a colectivos 
vulnerables ou con capacidade de xerar un cambio nas comunidades 
costeiras: reforzar as capacidades das universidades e centros de 
investigación como axentes do ecosistema de emprendemento mariño 
desde o coñecemento científico e a súa aplicación ao desenvolve-
mento da súa contorna.

Obxectivos:

» Xeral: Contribuír ao desenvolvemento social, económico e am-
biental de Cabo Verde a través do aproveitamento dos recursos 
mariños de forma sustentable como estratexia de crecemento e 
xeración de emprego.

» Específico: Reforzar as capacidades das universidades e 
centros de investigación como axentes do ecosistema de em-
prendemento inclusivo baseado no aproveitamento dos recursos 
mariños.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (30), mulleres (30)

» Indirecta: Poboación dependente do uso dos recursos do 
mar de Cabo Verde (no ano 2011 había 73 comunidades de 
pescadores, 3.084 pescadores artesanais, 840 pescadores 
semiindustriais/industriais e 985 vendedoras de pescado)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 84.264,50 € (2018: 33.705,80 € ; 2019: 
50.558,70 € )

04. Mulleres salvadoreñas avanzando cara ao cum-
primento dos dereitos sexuais e reprodutivos e dunha 

vida libre de violencia. O Salvador

Axente: Fundación Mujeres

Código/s CRS: 13020, 15170 

Socio local: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, 
Las Mélidas

Zona de actuación: Rexións Occidente, Central e Paracentral

País: O Salvador

Rexión: América Central e Caribe

Descrición: O proxecto Mulleres salvadoreñas avanzando cara ao 
cumprimento dos dereitos sexuais e reprodutivos e dunha vida libre de 
violencia ten como obxectivo xeral contribuír ao exercicio dos dereitos 
sexuais e reprodutivos, á erradicación da violencia contra as mulleres 
e ao apoderamento da cidadanía de mulleres novas e adultas no 
Salvador. Para a contribución a este obxectivo xeral, Fundación 
Mujeres e Las Mélidas farán unha aposta concreta sobre o obxectivo 
específico Fortalecendo o movemento asociativo de mulleres para a 
incidencia política en materia de dereitos sexuais e reprodutivos no 
Salvador, a través dun proceso de apoderamento cuxos principais 
compoñentes son:

» Fortalecemento da conciencia crítica de xénero da cidadanía 
para diminuír as desigualdades de xénero, facendo énfase nos 
dereitos sexuais reprodutivos e prevención da violencia de xéne-
ro. Para iso, proxéctanse accións de sensibilización con homes e 
mulleres en equidade, coidados, respecto e incidencia colectiva.

» Fortalecemento do tecido asociativo das mulleres salvadoreñas 
e das capacidades colectivas para a incidencia en materia de 
dereitos sexuais e reprodutivos no ámbito local. 

» Xeración de espazos de intercambio e articulación entre 
organizacións de mulleres que permitan coñecer e recoñecer o 
problema en toda a súa magnitude e extensión, así como orientar 
as intervencións dos diferentes actores, para unir esforzos dirixidos 
a avanzar na garantía dos dereitos sexuais e reprodutivos das 
mulleres salvadoreñas.

Obxectivos:

» Xeral: Contribuír ao exercicio dos dereitos sexuais e reprodutivos, 
á erradicación da violencia contra as mulleres e ao apoderamento 
da cidadanía de mulleres novas e adultas no Salvador. O proxecto 
contempla como eixe central a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes, integrando a perspectiva de xénero de forma trans-
versal en todos os seus compoñentes, aspectos que favorecerán, 
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a medio e longo prazo, unha maior participación de mulleres nas 
asociacións de mulleres para a defensa dos seus dereitos.

» Específico: Fortalecer o movemento asociativo de mulleres para 
a incidencia política en materia de dereitos sexuais e reprodutivos 
no Salvador.

Poboación beneficiaria:

» Directa: homes (87), mulleres (1.914)

» Indirecta: homes (3.145), nenos (690), nenas (718)

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 173.529,00 € (2018: 69.411,60 € ; 2019: 
104.117,40 € )

Convocatoria 2017 de proxectos de 
cooperación de ONGD e outros axentes

Proxectos no exterior de ONGD

01. Mellora das condicións técnicas e materiais para o 
aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, 
acuícolas, pesqueiros e ambientais dos concellos de 
San Luís, La Herradura e Tecoluca (O Salvador)-Fase V

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP), agrupada con 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO)

Socio local: Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarro-
llo Comunal de El Salvador (CORDES) 

Zona de actuación: Zona do esteito Jaltepeque e Bajo Lema, con-
cellos de San Luís, La Herradura e Tecoluca (O Salvador) 

País: O Salvador

Axuda Xunta de Galicia: 225.000,00 € (2017: 90.000,00 €; 2018: 
135.000,00 €)

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 agro-
pecuaria en zonas vulnerables ante a seca, de Las Segovias

Axente: Amigos da Terra

Socio local: Instituto de Promoción Humana-INPRHU Somoto

Zona de actuación: Rexión de Las Segovias

País: Nicaragua

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 forta-
lecemento da atención integral e da sensibilización 

comunitaria en Matola (Mozambique)

Axente: Médicos do Mundo

Socio local: Nhamai, DHMC-Associação dos Direitos Humanos da 
Mulher e Criança

Zona de actuación: Distrito de Matola

País: Mozambique

Axuda Xunta de Galicia: 174.732,00 € (2017: 69.892,80 €; 2018: 
104.839,20 €) 

04. Proxecto de fortalecemento das capacidades de 
incidencia política e xeración de alternativas produti-
vas sustentables de organizacións da sociedade civil 
vinculadas ao sector pesqueiro e agrícola de pequena 
escala en 7 concellos costeiros da Rexión 13–golfo 
de Fonseca (Honduras), con enfoque de soberanía 

alimentaria e defensa do territorio

Axente: Enxeñería sen Fronteiras, agrupada coa Universidade da 
Coruña (Cartolab)
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Socio local: Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Zona de actuación: Golfo de Fonseca

País: Honduras 

Axuda Xunta de Galicia: 225.000,00 € (2017: 90.000,00 €; 2018: 
135.000,00 €) 

05. Fortalecemento dos mecanismos locais de prevención 
de violencia social e de xénero entre a poboación infantil 
e xuvenil do concello de Tonacatepeque (San Salvador)

Axente: Cruz Vermella Española

Socio local: Cruz Roja Salvadoreña

Zona de actuación: Área metropolitana de San Salvador. En concre-
to, proxéctase como unha acción de continuidade da experiencia no 
concello de Tonacatepeque 

País: O Salvador

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2017: 70.000,00 €; 2018: 
105.000,00 €) 

06. Mellora das condicións de habitabilidade, de aten-
ción á saúde comunitaria e á violencia contra as mulleres 
no batey La Balsa, concello de Ramón Santana, provincia 
de San Pedro de Macorís (República Dominicana)

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz, agrupada coa Asocia-
ción Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Socio local: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)

Zona de actuación: Concello de Ramón Santana, provincia de San 
Pedro de Macorís

País: República Dominicana

Axuda Xunta de Galicia: 178.804,00 € (2017: 71.521,60 €; 2018: 
107.282,40 €) 

07. Mellora das condicións de acceso a un hábitat do-
miciliario saudable da poboación máis vulnerable do 
departamento de Retalhuleu (Guatemala), con énfase 
nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso co-
laborativo entre comunidades, autoridades municipais, 

organizacións sociais e cooperativas-Fase 4

Axente: Arquitectura sen Fronteiras

Socio local: Asociación Indígena Prodesarrollo Integral (ASIAPRODI); 
Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones para el Desa-
rrollo del Hábitat Popular (FODHAP) 

Zona de actuación: Departamento de Retalhuleu, concello de Cham-
perico, que se atopa na costa suroeste de Guatemala. O concello 
de Champerico está situado ao sur do departamento de Retalhule e 
conta cunha poboación aproximada de 35 400 habitantes. 

País: Guatemala

Axuda Xunta de Galicia: 153.700,00 € (2017: 61.480,00 €; 2018: 
92.220,00 €) 

08. Comunidade educativa do barrio Santa Lucía apo-
derada para a súa participación activa no sistema edu-
cativo 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

Axente: Fundación Balms para a Infancia

Socio local: Fundación Solidaridad e Centro Integral para el Desa-
rrollo Local (CIDEL) 

Zona de actuación: República Dominicana, Santiago de los Caba-
lleros, Barrio Santa Lucía 

País: República Dominicana

Axuda Xunta de Galicia: 167.441,00 € (2017: 66.976,40 €; 2018: 
100.464,60 €) 
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09. Mellora da atención integral e da pertinencia cul-
tural en servizos de saúde sexual e reprodutiva e saú-
de materna para mulleres e adolescentes indíxenas nos 
concellos de Neba , Chajul e Cotzal na área Ixil, rexión 

norte do Quiché (Guatemala)

Axente: Farmacéuticos Mundi

Socio local: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) 
Zona de actuación: Quiché

País: Guatemala

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 da mocidade rural de 8 comunidades do con-

cello de Champerico (Guatemala)–Fase III

Axente: Asociación PROYDE (Promoción y Desarrollo), agrupada con 
Arquitectura Sen Fronteiras

Socio local: Proxecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA)

Zona de actuación: Concello de Champerico

País: Guatemala

Axuda Xunta de Galicia: 224.990,00 € (2017: 89.996,00 €; 2018: 
134.994,00 €) 

11. Impulsando boas prácticas de gobernación insti-
tucional, social e comunitaria na provincia de Kwanza 

Norte (Angola)

Axente: Médicos do Mundo (MdM)

Socio Local: Assosiação Angolana Salvadora Dos Povos (ASASP)

Zona de actuación: Kwanza Norte

País: Angola

Axuda Xunta de Galicia: 60.000,00 € (2017: 60.000,00 €) 

12. Mellora da seguridade alimentaria na liña trans-
fronteiriza entre Guinea-Bissau e Senegal a través dun 
modelo integrador de hortas comunitarias e acuicultura 

xestionado por mulleres campesiñas

Axente: Aida Ayuda Intercambio y Desarrollo

Socio local: Federação Camponesa KAFO e Mouvement des Jeunes-
pour a Paix et l’Intégration (MJPI)

Zona de actuación: Rexións de Oio e Kolda

País: Guinea Bissau/Senegal

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 concellos de Nicaragua

Axente: Fundación Oxfam Intermón

Socio local: Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas 
María Elena Cuadra

Zona de actuación: O proxecto desenvolverase nos concellos de 
Juigalpa, Posoltega, Estelí, Tipitapa, distrito VI de Managua 

País: Nicaragua

Axuda Xunta de Galicia: 139.746,00 € (2017: 55.898,40 €; 2018: 
83.847,60 €) 

14. TajimatPujut: Contribuír a mellorar o exercicio do de-
reito á alimentación en comunidades indíxenas awajún 
(Amazonas, Perú) mediante a promoción da soberanía 
alimentaria nas familias, a consolidación das súas capa-
cidades para diversificar as súas parcelas produtivas e a 
comercialización dos seus produtos en mercados locais

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Socio local: Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción 
Económica (SAIPE)

Zona de actuación: Comunidades indíxenas awajún (departamento 
Amazonas, Perú)

País: Perú

Axuda Xunta de Galicia: 124.821,00 € (2017: 49.928,40 €; 2018: 
74.892,60 €) 

15. Articulación da produción e do consumo dos produ-
tos agropecuarios locais, mediante o desenvolvemento 
dunha ruta agroalimentaria gastronómica ao longo da 
estrada interoceánica sur, entre os distritos de Ccatcca 

e Ocongate, Cusco (Perú)

Axente: Fundación Taller de Solidaridad, agrupado coa Fundación 
Entreculturas-Fe e Alegría

Socio Local: Asociación Jesús Obreiro (CCAIJO)

Zona de actuación: Ao longo da estrada interoceánica sur, entre os 
distritos de Ccatcca e Ocongate, Cusco (Perú)
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País: Perú

Axuda Xunta de Galicia: 168.256,00 € (2017: 67.302,40 €; 2018: 
100.953,60 €) 

Proxectos no exterior doutros axentes

01. Programa de apoio ao novo modelo de xestión da for-
mación técnico-produtiva agropecuaria da rexión de Piura

Axente: Fundación Galicia Innova

Socio local: Asociación Chira para la Formación Técnica de la 
Cuenca Hidrográfica Catamayo Chira

Zona de actuación: Piura

País: Perú

Axuda Xunta de Galicia: 66.800,00 € (2017: 26.720,00 €; 2018: 
40.080,00 €) 

02. Contribuíndo ao apoderamento das mulleres nos 
dereitos sexuais e reprodutivos e dunha vida libre de 

violencia no occidente do Salvador

Axente: Fundación Mujeres

Socio local: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, 
Las Mélidas

Zona de Actuación: Occidente do Salvador (concellos de Santa 
Ana, Sonsonate, Izalco, Ataco, Atiquizaya e San Lorenzo)

País: O Salvador

Axuda Xunta de Galicia: 163.479,00 € (2017: 65.391,60 €; 2018: 
98.087,40 €) 
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03. Fortalecemento das capacidades técnicas da Dire-
cção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e das 
administracións rexionais de auga no ámbito dos SIX, da 

hidroxeoloxía e hidroloxía-Fase V

Axente: Innovación, Cooperación, Cartografía e Territorio, SL (ICARTO)

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

Axuda Xunta de Galicia: 149.863,00 € (2017: 59.945,20 €; 2018: 
89.917,80 €) 

Convenios de colaboración para 
proxectos de cooperación no exterior

Convenios de colaboración do ano 2018

01. Convenio de colaboración co Centro Tecnolóxico 
do Mar para a execución do proxecto Fortalecemen-
to da empregabilidade dos participantes no curso de 
Modelismo: Modelaxe manual de embarcacións para a 

pesca artesanal no Salvador

Axente: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR

Código/s CRS: 31310, 31320, 31381, 313

Zona de actuación: Zonas costeiras do Salvador

País: O Salvador

Rexión: América Central

Descrición: Esta intervención pretende apoiar e asesorar a FUNDE-
MOSPAZ no desenvolvemento de competencias para o emprego e 
as institucións con competencias en emprego para a identificación 
de nichos de traballo que reduzan a dependencia das importacións 
de produtos e equipos para o sector marítimo pesqueiro construídos 
en poliéster reforzado en fibra de vidro (PRFV). Traballarase para 
fortalecer a empregabilidade das persoas que se están a formar na 
parte técnica para a construción do modelo e molde dunha embar-
cación (3 mulleres e 7 homes) no marco doutro proxecto que conta 
co financiamento da AECID. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Reducir o desemprego xuvenil a través da 
xeración de ingresos por parte dos mozos e mozas salvadoreñas, 
contribuíndo á redución dos índices de violencia e á emigración.

» Obxectivo específico: Contribuír a mellorar a empregabilidade 
da poboación en situación de pobreza e exclusión.

Avaliación: Non prevista

Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00 € (2018)

02. Convenio de colaboración co Centro Tecnolóxico 
do Mar para a execución do proxecto Ampliar as opor-
tunidades de emprego e fontes de ingresos sustentables 
para as comunidades rurais e costeiras a través do for-
talecemento da acuicultura rural e pesca artesanal na 

provincia de Cabo Delgado, Mozambique

Axente: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR

Código/s CRS: 31310, 31320, 31381, 313

Zona de actuación: Cabo Delgado

País: Mozambique

Rexión: África

Descrición: Desde o ano 2008 o IIP e o actual IDEPA traballan 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 presente proxecto vén dar continuidade ás 
intervencións previas realizadas no marco dos proxectos AFIS (2016-
2017) e CRIL (2017) e que, pola súa vez, se integran na Estratexia 
de desenvolvemento nacional 2015-2035 de Mozambique e nos 
plans directores sectoriais como: Plan director da pesca 2010-2019 
e Estratexia para o desenvolvemento da acuicultura en Mozambique 
2008-2017.

O proxecto contribuirá a loitar contra a pobreza, mellorar as condi-
cións de vida e seguridade alimentaria das comunidades rurais e áreas 
costeiras da provincia de Cabo Delgado, mediante o fortalecemento 
ás comunidades acuícolas e pesqueiras e ás institucións públicas, 
tendo en conta a dinámica da relación entre ambas encamiñándoas 
a unha mellor xestión dos recursos pesqueiros e acuícolas e para a 
intervención da sociedade civil na toma de decisións, formulación e 
xestión de proxectos a curto, medio e longo prazo. Prevese o apoio a 
tres liñas de intervención prioritarias: 

O fortalecemento institucional para a xestión da información e a 
consolidación de DPMAIP/IDEPA como organización coordinadora e 
centralizadora de información. 

A formación, capacitación e apoio ao sector como estratexia de 
apoio ao desenvolvemento económico, social e ambiental sustenta-
ble da provincia. 

O apoio ao aproveitamento sustentable de recursos-estratexias 
de diversificación, sendo necesario realizar unha análise de fontes 
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alternativas de ingresos para as comunidades pesqueiras sen 
esquecer a perspectiva ambiental.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír a loitar contra a pobreza, mellorar 
as condicións de vida e seguridade alimentaria das comunida-
des rurais e áreas costeiras da provincia de Cabo Delgado 
(Mozambique).

» Obxectivo específico: Ampliar as oportunidades de emprego 
e fontes de ingresos sustentables para as comunidades rurais e 
costeiras a través do fortalecemento da acuicultura rural e pesca 
artesanal na provincia de Cabo Delgado (Mozambique).

Avaliación: Non prevista

Axuda Xunta de Galicia: 75.000,00 € (2018)

Actuacións doutras consellerías

Ademais das actuacións da DXRREE e coa UE previstas no 
Plan anual 2018, 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:

» A Consellería de Política Social, que asinou un con-
venio coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí para financiar o programa Vacacións en Paz 
dos nenos e nenas saharauís, por un total de 75.000 €.

» A Consellería de Sanidade, que asinou dous conve-
nios: un coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí para prestarlles asistencia sanitaria aos menores 
participantes no programa Vacacións en Paz 2018, cun 
gasto cuantificado de 181.526 €, e outro coa Fundación 
Tierra de Hombres para o desenvolvemento do proxecto 
Viaxe cara á Vida, cun gasto cuantificado de 36.818 €, 
o que supón un importe total de 218.344 €.

» 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 e África, cuxo custo se 
cuantifica nun total de 66.000 €.
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Axuda 

humanitaria e de emerxencia 

No ano 2018, dando cumprimento aos obxectivos e indica-
dores que o IV Plan director da cooperación galega estable-
ce neste ámbito, desde a DXRREE e coa UE traballouse co fin 
de realizar unha acción humanitaria integral e de calidade, a 
través dunha acción 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 humanita-
ria que foi xestionada a través da DXRREE e coa UE no 2018 
ascendeu a 515.000,00 €, o que representa o 11,36 % 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 especializa-
das en acción humanitaria.

Convocatoria para proxectos 
de acción humanitaria

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, conforme 
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 16 de abril de 2018. Trátase dunha convocatoria anual 
cunha dotación total de 300.000 €.

Presentáronse 8 proxectos dos que foron subvencionados 5. 
A convocatoria resolveuse o día 13 de xuño e publicouse 
a concesión de subvencións no DOG do 25 de outubro de 
2018.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Saúde e DSR: Protección e promoción do dereito á 
saúde e os DSR de vítimas de violencia sexual, mulleres e 
menores en situación de desprazamento consecuencia 

do agravamento do conflito en RDC

Axente: Farmacéuticos Mundi 
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Código/s CRS: 12220 e 13020 

Socio local: Programme de Promotion de Soins de Santé Primair

Zona de actuación: Comunas de Ruwenzori (área de saúde de 
Boikene e Kasabinyole), Mulekera (área de saúde de Mabakanga e 
Mabolio) e Bungulu (área de saúde de Budji e Mukulya), zona de 
saúde de Beni, provincia de Kivu Norte (República Democrática do 
Congo) 

País: República Democrática do Congo 

Rexión: África subsahariana 

Descrición: A lóxica da intervención proposta fundaméntase nas se-
guintes liñas estratéxicas: garantir a atención sanitaria de emerxencia 
á poboación desprazada vítima do agravamento da violencia, con 
énfase na atención a vítimas de violencia sexual (VVS) e menores de 
5 anos —a través do fortalecemento de capacidades, asegurando o 
reabastecemento de recursos das estruturas de saúde para a aten-
ción de emerxencia e garantindo o respecto dos DDHH, a pertinencia 
cultural e de xénero na praxe sanitaria—; fortalecer as capacidades 
comunitarias para a promoción dos dereitos sexuais e reprodutivos 
das mulleres e das nenas, garantindo a recuperación e reinserción 
comunitaria das vítimas de violencia sexual —como estratexia prefe-
rente de prevención e protección, garantindo a dispoñibilidade de 
recursos de proximidade con novas capacidades instaladas que 
garantan o asesoramento e derivación das vítimas aos servizos de 
atención, recuperación e protección dispoñibles, reforzando a difu-
sión de mensaxes relacionadas coa promoción dos dereitos sexuais 
e reprodutivos e mediación comunitaria para facilitar a reinserción— e 
articular unha estratexia local en rede de testemuño, denuncia e 
advocacy, como instrumento preferente de protección, restitución de 
dereitos e promoción da cultura de paz —como elemento fundamental 
de incidencia política e instrumento de presión cara ás autoridades 
locais co obxectivo de desenvolver accións concertadas coa 
sociedade civil e a poboación en xeral para a adopción de accións 
inmediatas que garantan a protección, reparación e restitución dos 
dereitos humanos das persoas suxeitas a abusos consecuencia da 
situación de crise humanitaria e emerxencia complexa que caracteriza 
a zona de intervención. Convense que as intervencións realizadas ao 
redor destes tres eixes permitirán alcanzar o obxectivo específico do 
proxecto, que é o de contribuír a rehabilitar as condicións de saúde 
da poboación afectada polo aumento da actividade armada no 
territorio de Beni, provincia Nord Kivu, con énfase na protección e 
promoción dos dereitos sexuais e reprodutivos das vítimas de violencia 
sexual, mulleres e menores de 5 anos. Intentar articular unha resposta 
integral para facer fronte ás necesidades sanitarias máis urxentes da 
poboación vítima desta situación de crise humanitaria debe susten-
tarse, pois, nunha estratexia que conxugue a atención sanitaria e a 
asistencia para contribuír a garantir o dereito á saúde das persoas 
afectadas polo agravamento da actividade armada na zona de 
saúde de Beni, facendo especial fincapé na promoción e protección 
dos dereitos sexuais e reprodutivos de mulleres e nenas. 

Obxectivos: 

» Obxectivo xeral: Contribuír a garantir a protección e o exerci-
cio do dereito á saúde das persoas desprazadas internas (PDI) 

en Beni, consecuencia do agravamento da actividade armada 
na provincia de Kivu Norte (RDC).

» Obxectivo específico: Contribuír a rehabilitar as condicións de 
saúde da poboación afectada polo aumento da actividade 
armada no territorio de Beni, provincia Nord Kivu, con énfase na 
protección e promoción dos dereitos sexuais e reprodutivos das 
vítimas de violencia sexual, mulleres e menores de 5 anos. 

Poboación beneficiaria: 

» Directa: A poboación suxeito de dereitos sobre a que se 
focaliza a presente intervención comprende tanto a poboación 
de acollida como a poboación desprazada interna das áreas 
de saúde de Boikene, Kasabinyole, Mabakanga, Mabolio, Bunduji 
e Mukulya, nas comunas urbanas de Rwenzori, Muleka e Bungulu, 
pertencentes á zona de saúde de Beni. O colectivo beneficiario 
deste proxecto constará de 4.060 beneficiarios directos, dos 
cales 1.858 serán mulleres, 983 homes, 796 nenas e 421 nenos. 
Trátase de desprazados internos, retornados, poboación local e 
grupos de especial vulnerabilidade. 

» Indirecta: 55.662 persoas, das cales 20.260 son mulleres, 
18.702 homes, 8.683 nenas e 8.015 nenos, en tanto que poten-
ciais usuarios dos servizos sanitarios situados nun rango inferior a 5 
km de estruturas de saúde participantes, na medida na que verían 
mellorada a calidade da atención primaria á saúde dispoñible 
nas tres áreas de saúde participantes. Igualmente configúranse 
como potenciais receptores das mensaxes ligadas á promoción 
da saúde e á prevención da violencia sexual e da violencia 
baseada no xénero, favorecendo o seu acceso a información 
pertinente e relevante que potencie o desenvolvemento de 
competencias que incidan na adopción de prácticas máis 
responsables coa saúde e coa adopción de identidades de 
xénero non violentas. 

Axuda Xunta de Galicia: 49.949,00€

02. Redución da incidencia do cólera en Haití

Axente: Fundación UNICEF-Comité Galicia 

Código/s CRS: 72010 

Socio local: UNICEF Haití 

Zona de actuación: Departamentos Oeste, Centro e Artibonito

País: Haití

Rexión: América Central e Caribe

Descrición: A estratexia de UNICEF, do mesmo xeito ca o Plan na-
cional de eliminación do cólera, diríxese aos dez departamentos do 
país. Con todo, para este ano 2018 e coa contribución da Xunta 
de Galicia, o plan está orientado a fortalecer a supervivencia, a 
prevención, o tratamento e as capacidades de resposta rápida nos 
tres departamentos clave que inflúen na dinámica nacional do cólera 
(departamentos Oeste, Centro e Artibonito).
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O Plan de resposta humanitaria de 2018 baséase na fase intermedia 
do Plan de eliminación do cólera que abarca o período de metade 
de 2016 ata finais de 2018. 

A estratexia deste proxecto para reducir o contaxio de cólera nas 
comunidades implementa unha estratexia de resposta de alerta, ase-
gura o acceso a auga e saneamento e logra a promoción sanitaria 
mellorando os coñecementos e hábitos de hixiene da poboación. 
UNICEF quere contribuír con este proxecto á redución da incidencia 
do cólera en Haití, ata lograr o 0,1 % antes de finais de 2021, de 
acordo cos obxectivos do Plan nacional de eliminación do cólera.

Para iso, UNICEF Haití propón continuar traballando nas zonas 
de maior risco con actividades de sensibilización sobre hixiene. No 
2017, coa intervención realizada no departamento Oeste, dirixida 
a involucrar as autoridades locais, organizacións comunitarias e a 
poboación na prevención do cólera, logrouse un control permanente 
da enfermidade no departamento, o máis poboado de Haití. 
 
Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Alcanzar un nivel de incidencia de cólera, no 
eido nacional, menor de 0,1 % a finais de 2021. 

» Obxectivo específico: Contribuír a reducir a transmisión do 
cólera en tres departamentos do oeste de Haití (Carrefour, Croix 
des Bouquets e Cabaret). 

Poboación beneficiaria:

» Directa: 343.580 persoas, das cales 111.400 son nenos e 
nenas, 120.236 mulleres e 111.944 homes

» Indirecta: 286.125 persoas

Axuda Xunta de Galicia: 69.986,00 € (2018)

03. Asistencia e protección de nenos menores de 5 
anos contra a desnutrición aguda nos distritos de saúde 

de Djibo e na rexión de Dori (Sahel)

Axente: Médicos do Mundo

Código/s CRS: 7201002; 1224001 

Socio local: Médicos do Mundo-Burkina Faso

Zona de actuación: Distritos sanitarios (DS) de Dori e Djibo, provincias 
de Séno e Soum, respectivamente, da rexión do Sahel de Burkina Faso

País: Burkina Faso

Rexión: África occidental

Descrición: Este proxecto vén reforzar as actuacións xa en marcha 
de MdM no Sahel, con presenza e traballo contra a malnutrición 
aguda desde hai anos. MdM-BF traballa contra a malnutrición 
aguda no Sahel desde 2012; actualmente, en consorcio coa Cruz 
Vermella-Bélxica (CRB) e a Cruz Vermella-Burkina Faso (CRBF), executa 
o proxecto Projetd'assistance, de protection des ménages déplacés 
et des enfants de moins de 5 ans contre a malnutrition aigüe dans les 

districts sanitaires de Djibo et de Dori/Région du Sahel au Burkina-Faso, 
financiado por ECHO. 

Ademais, en consorcio con Humanité&Inclusion (HI, ex Handicap Inter-
national), Cruz Vermella Española (CRE) e Veterinarios Sen Fronteiras 
Bélxica desenvolve o proxecto Renforcement durable de la résilience 
des communautés et des ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire 
et nutritionnelle de la province du Yaghadans a région Sahel au 
Burkina Faso, que inclúe loita contra a malnutrición no eido do PCA e 
promoción dos dereitos de saúde sexual e reprodutiva.

Na zona de intervención (DS de Dori e Djibo), a través do xa 
mencionado proxecto, o consorcio MdM-BF e CRBF é o principal 
titular de responsabilidades na loita contra a malnutrición aguda, 
en apoio do sistema de saúde oficial. Este proxecto busca o apoio 
e o apoderamento do sistema de saúde. A CR traballa no ámbito 
comunitario, fomentando as boas prácticas alimenticias e nutricionais 
(ANJE), o diagnóstico temperán (PB-Mere e domicilio) e a referencia 
dos enfermos aos centros de saúde, mentres que MdM-BF se encarga 
de apoiar os aspectos relativos á atención sanitaria en PCA e PCI. No 
mesmo marco, xa se colabora con sinerxías e complementariedades 
con todos os actores presentes.

O presente proxecto completará esta acción de desenvolvemento, 
preparando e respondendo á crise nutricional deste ano. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á redución da mortalidade infantil 
debida á malnutrición aguda en Burkina Faso

» Obxectivo específico: Reforzar e manter as capacidades 
do sistema sanitario da zona de intervención no diagnóstico e 
tratamento da MAG nos nenos e nenas de 0 a 59 meses.

Poboación beneficiaria:

» Directa: 15.684 persoas, das cales 2.010 son mulleres, 1.910 
homes, 6.035 nenos e 5.729 nenas. Trátase de poboación local 
especialmente vulnerable. 

O colectivo beneficiario directo desta acción serán os nenos 
(± 48,7 %) e nenas (± 51,3 %) de 0 a 59 meses con malnutrición 
aguda, cun enfoque específico cara aos MAIS (malnutrición aguda 
severa) e MASC (malnutrición aguda severa con complicacións) 
dos distritos sanitarios de Dori e Djibo na rexión do Sahel, así 
como as súas familias. A súa vulnerabilidade vén dada pola súa 
propia idade, o pobre contexto no que viven, a imposibilidade 
de valerse e alimentarse por si mesmos, a fraxilidade desta etapa 
de crecemento e as enfermidades propias da súa etapa etaria. 
Ademais, considéranse os seus representantes (nais, pais etc.) 
na estratexia do proxecto como titores dos devanditos menores, 
sufridores dos seus padecementos e titulares de responsabilidade 
do seu benestar e, polo tanto, da súa correcta alimentación.

» Indirecta: 43.132 persoas, das cales 4.022 son mulleres, 3.818 
homes, 17.187 nenas e 18.105 nenos. 

Axuda Xunta de Galicia: 70.000€ (2018)
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04. Garantir o acceso a unha educación de calidade 
e a unha contorna comunitaria pacífica e protexida na 

localidade de Bambari (República Centroafricana)

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Código/s CRS: 7205001 

Socio local: Servizo Xesuíta ao Refuxiado (JRS)

Zona de actuación: Dez comunidades da localidade de Bambari

País: República Centroafricana

Rexión: África subsahariana

Descrición: As situacións vitais e as relacións interpersoais en contornas 
cronificadas por conflitos armados constrúense desde unha violencia 
que se atopa enquistada en todos os substratos sociais. Desta manei-
ra, as únicas opcións viables para a resolución dos conflitos cotiáns e 
inevitables pasan pola agresividade, a rudeza e a violencia ante a 
incapacidade de alternativas de carácter pacífico no imaxinario so-
cial. A presente intervención pretende contribuír a construír e promover 
un imaxinario novo, que transite do que destrúe ao que constrúe. Para 
iso, os espazos de educación formal e non formal concíbense como 
os lugares idóneos para promover ese encontro entre comunidades 
desprazadas, retornadas e de acollida. Así, e tendo como colectivo 
meta da intervención as persoas desprazadas de 10 comunidades 
da localidade de Bambari, a intervención pivota ao redor de tres 
eixes fundamentais: a mellora das condicións educativa, a promoción 
da cohesión social e a promoción de medios de vida para as persoas 
máis vulneralizadas pola guerra en República Centroafricana. Estas 
tres liñas de intervención están atravesadas polo acompañamento 
psicosocial que o JRS incorpora de maneira transversal e sectorial a 
todas as súas intervencións, xerando espazos de protección, seguri-
dade e curación. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á promoción duns estándares míni-
mos de calidade de vida das persoas desprazadas pola guerra 
na localidade de Bambari (República Centroafricana).

» Obxectivo específico: Garantir o acceso a unha educación 
de calidade e a unha contorna comunitaria pacífica e protexida 
para 6.449 persoas desprazas internas (41 % mulleres) poñendo 
o foco nos grupos poboacionais máis vulnerados polo conflito 
crónico na prefectura de Bambari (República Centroafricana). 

Poboación beneficiaria:

» Directa: A poboación beneficiaria directa é de 4.699 persoas, 
das cales 364 son mulleres, 656 homes, 1.615 nenas e 2.064 
nenos.

» Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta é de 1.760 
persoas, das cales 1.056 son homes e 704 mulleres. 

Axuda Xunta de Galicia: 49.689,00 € (2018)

05. Previr e mitigar o impacto de riscos humanitarios e 
as crisis asociadas con violacións de DIH/DIDH sobre 
os dereitos e a dignidade de 2.258 persoas (1.075 
mulleres/nenas, 1.183 homes/nenos) da comunidade de 

Rafat, zona C, Salfit, Cisxordania (Palestina)

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz

Código/s CRS: 1516000 

Socio local: Agricultural Development Association (PARC), Psycho-
social Counselling Center for Women (PSCCW)

Zona de actuación: Franxa de Gaza, zona C e algunhas partes da 
zona B de Cisxordania

País: Palestina

Rexión: Oriente Próximo

Descrición: O proxecto é produto dun estudo diagnóstico que se 
realizou entre decembro de 2017 e marzo de 2018 por un consultor 
externo palestino, e co apoio do persoal de ACPP expatriado e 
en sede, un agrónomo de PARC, un enxeñeiro do PHG e técnicas e 
traballadoras sociais de PARC e PSCCW. Levouse a cabo en 5 co-
munidades na gobernación de Salfit, seleccionadas con base nunha 
identificación previa realizada por ACPP, PARC ou PHG e PSCCW, en 
función da alta vulnerabilidade das comunidades a violacións de DIH/
DIHI e a riscos relacionados coa protección, como resultado da súa 
proximidade cos principais asentamentos e industrias israelís e o Muro. 
Exponse unha intervención na que se enfronte a sistemática violación 
dos DDHH da poboación palestina, xerando capacidades locais 
(preventivas como os plans de protección de DDHH ou a formación 
á comunidade educativa para detección de problemas psicolóxicos, 
reactivas como o soporte vital básico ou a asistencia psicolóxica a 
colectivos vulnerables, por último, de coordinación e denuncia con 
outras organizacións tanto palestinas como israelís que garantan un 
acompañamento básico en situacións críticas como as que vive a po-
boación de Rafat). A intervención realizarase con dúas contrapartes 
locais, con alto nivel de especialización: no caso de PARC, focalizará 
na elaboración participativa do Plan de protección e conformación 
do comité responsable do seu desenvolvemento, no de PSCCW, 
ocuparase da asistencia psicosocial e da integración da perspectiva 
de xénero e infancia en toda a intervención.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á protección dos dereitos e á 
dignidade da poboación palestina baixo ocupación conforme 
ao DIH e ao DIDH, con especial énfase na loita contra a violencia 
de xénero, a protección da infancia e o RRD.

» Obxectivo específico: Previr e mitigar o impacto de riscos 
humanitarios e as crises asociadas con violacións de DIH/DIDH 
sobre os dereitos e a dignidade de 2.258 persoas (1.075 mulle-
res/nenas, 1.183 homes/nenos) da comunidade de Salfit, zona C, 
Cisxordania (Palestina).



61

2018 INFORME
da cooperación galega

Poboación beneficiaria:

» Directa: 2.258 (769 mulleres, 852 homes, 331 nenos e 306 
nenas) da comunidade de Salfit, zona C, Cisxordania (Palestina).

» Indirecta: 16.397 (5.486 mulleres, 5.704 homes, 2.685 nenos e 
2.522 nenas).

Axuda Xunta de Galicia: 60.376,00€ (2018)

Convenios de colaboración para actuacións 
de acción humanitaria e de emerxencia

Ao longo do 2018 asináronse 5 convenios no ámbito da 
acción humanitaria e de emerxencia que financiaron 12 
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 noveno ano consecutivo, un 
convenio con Farmacéuticos Mundi, que permitiu atender de 
forma rápida algunhas das crises humanitarias e emerxencias 
acaecidas no 2018. O convenio contou cunha dotación de 
50.000,00 €, o que permitiu a posta en marcha de operativos 
en Uganda, Kenya, Gaza, Guatemala e Siria.

O obxecto deste convenio é o de realizar as actuacións 
que ambas as partes acorden, coa finalidade de atender as 
necesidades máis urxentes das poboacións afectadas por 
catástrofes de orixe natural ou humana, con especial énfase 
nos colectivos máis vulnerables, mediante a provisión inmedia-
ta de bens e servizos esenciais para a supervivencia (auga, 
abrigo, medicamentos, atención sanitaria ou outro material de 
primeira necesidade) e paliar o sufrimento das poboacións 
afectadas por crises de longa duración e desequilibrios 
crónicos e estruturais, con énfase en países e poboacións de 
menor índice de desenvolvemento humano (IDH).

O convenio de colaboración actívase cada vez que 
acontece unha emerxencia, logo da negociación e solicitude 
por parte de Farmamundi. A activación destes convenios nos 
anos anteriores permitiu dar resposta inmediata e coordinada 
coa Axencia Española de Cooperación Internacional para o 
Desenvolvemento (AECID), e o sistema das Nacións Unidas, a 
diferentes emerxencias acaecidas, entre elas: os tifóns Ketsana 
e Haiyan en Filipinas, o furacán Ida no Salvador, o terremoto e 
a epidemia de cólera en Haití, a crise humanitaria en Somalia 
e República Democrática do Congo, as emerxencias por 

causa da choiva no Salvador e Nicaragua, a crise alimentaria 
no Sahel ou o conflito en Siria.

Subvención da Xunta de Galicia: 50.000,00 €

A través deste convenio de colaboración realizáronse as 
seguintes actuacións de emerxencia:

» Atención sanitaria de emerxencia á poboación 
congolesa refuxiada no distrito de Kyegewa (Uganda)

Axente: Farmacéuticos Mundi

Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Socio local: EMESCO

Zona de actuación: Distrito de Kyegewa 

País: Uganda

Rexión: África

Descrición: A República Democrática do Congo vive sumida nun con-
texto de crise complexa e de longa duración que se prolonga durante 
case trinta anos e que afecta maiormente aos territorios de Beni e 
Lubero, na provincia de Kivu Norte, onde teñen sufrido importantes 
brotes de actividade armada e violencia, con graves consecuencias 
para a poboación civil debido á grave deterioración da situación 
humanitaria da poboación afectada pola violencia armada, os 
ataques, saqueos, a violencia sexual, secuestros e outros abusos e 
vulneracións de dereitos humanos.

A chamada «megacrise» na RDC ocasionou un éxodo masivo de 
persoas que foxen da violencia , que supera o de Siria, Iemen e Iraq. 
Durante o primeiro semestre do ano 2017, unha media diaria de 5.500 
persoas víronse obrigadas a abandonar os seus fogares en busca de 
refuxio e superan os 1,7 millóns de persoas na actualidade, segundo o 
último informe do Centro de Monitoreo de Desprazamento Interno do 
Consello Noruego para os Refuxiados (CNR), mandatado por ACNUR 
para esta tarefa. No último informe do Centro de Monitoreo sobre 
desprazados internos reflíctese que unicamente durante a primeira 
metade do ano 2017 se produciron 997.000 desprazamentos aso-
ciados ao conflito da RDC, mais ca en todo o ano 2016.

Cabe sinalar, ademais, que a crise de refuxiados congoleses ocorreu 
no ano no que o Goberno de Uganda, ACNUR e o resto de axencias 
involucradas —incluídos os nosos socios EMESCO e Farmamundi— se 
atopaban tratando de dar resposta á crise da poboación sur suda-
nesa no norte do país. Con recursos xa limitados para dar resposta a 
esa crise, a recente crise con poboación congolesa puxo aínda máis 
se cabe en apertos o orzamento existente e mandou un chamamento 
de axuda internacional no que se enmarca esta proposta.

O proxecto localízase no campo de refuxiados de Kyaka II, onde 
recentemente Farmamundi, xunto ao seu socio local EMESCO e en 
continua coordinación con ACNUR e o Goberno ugandés, levou a 
cabo unha misión de identificación, na cal puideron comprobar que 
este campo estivo parcialmente inactivo polo que numerosos servizos 
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e infraestruturas presentan abandono e non se atopan en bo estado, 
a pesar do cal 200 persoas están chegando diariamente e crese que 
chegará a albergar a 100.000 persoas ao longo de 2018.

Estímase que a presente intervención alcanzará un mínimo de 9.000 
persoas, das que o 53 % (4.680 persoas) serán menores de idade e 
o 32 % (2.880 persoas) mulleres. Na súa selección priorizaranse as 
unidades de convivencia en situación de maior vulnerabilidade, con 
maiores restricións de acceso aos medios de vida, maior presenza de 
menores e mulleres embarazadas e maior risco de padecer algún tipo 
de enfermidade.

Os medicamentos e produtos médicos que se van adquirir cubrirán 
as necesidades médicas de 9.000 persoas (4.680 menores de idade 
e 2.880 mulleres) durante o período de execución da intervención, 
previsto para os próximos 3 meses.

» Atención sanitaria de emerxencia á poboación 
etíope refuxiada en Nairobi (Kenya)

Axente: Farmacéuticos Mundi

Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Socio local: HESED

Zona de actuación: Asentamento informal de Eastleigh South, no 
barrio de Eastliegh, subcondado de Kamukumji, condado de Nairobi

País: Kenya

Rexión: África 

Descrición: A presente intervención localízase no asentamento informal 
de Eastleigh South, no barrio de Eastliegh, subcondado de Kamukumji, 
condado de Nairobi (Kenya), un dos principais lugares onde se foi 
asentando progresivamente a poboación refuxiada, maioritariamente 
procedente de Somalia e ultimamente de Etiopía, que foxe da situa-
ción de violencia e inseguridade que persiste nos países da rexión, 
pero tamén polas penosas condicións de vida e seguridade nos 
campos de refuxiados kenyanos, concretamente no de Dadaab en 
relación co cal se emitiu unha orde de peche.

En marzo de 2018, arredor de 10.000 refuxiados etíopes, segundo 
as primeiras estimacións de ACNUR, buscaron protección en Kenya 
fuxindo da violencia desatada no sur do país e asentáronse espe-
cialmente en Nairobi. Arredor do 80 % desta poboación son mulleres 
e nenos, incluíndo 1.500 menores de 5 anos. As estatísticas oficiais 
aínda non reflicten estes fluxos, pero as organizacións que traballan 
na zona e o socio local HESED xa informaron sobre a súa chegada 
e difícil situación, polo cal se comezaron a coordinar plans de axuda 
de emerxencia.

Segundo ACNUR, Kenya acolle actualmente un total de 488.698 
persoas refuxiadas e solicitantes de asilo. Nos últimos anos, e con 
maior intensidade nos últimos meses, estase a consolidar un fenómeno 
de urbanización da poboación refuxiada, que se establece funda-
mentalmente na capital. As últimas estatísticas (o informe de ACNUR 
para Kenya do 30 de setembro de 2017) remítennos a unha cifra de 
64.208 persoas refuxiadas en Nairobi.

Esta cifra está infravalorada en tanto que moitas das persoas non 
acceden aos servizos de rexistro dispoñibles, así como se dá un 
aumento do fluxo de poboación refuxiada chegada tras o anuncio 
por parte do Goberno do peche de Dadaab.

Actualmente, ACNUR estima en máis do dobre o número de persoas 
refuxiadas e demandantes de asilo establecidas nos asentamentos 
informais da capital.

Co obxectivo de alcanzar un maior número de poboación refuxiada, 
prevese a articulación dun dispositivo móbil de asistencia que se ten 
previsto que atenda a un mínimo de 1.000 persoas (850 mulleres e me-
nores de 5 anos) que incluirán as seguintes atencións: probas de VIH e 
malaria, control do azucre en sangue, control nutricional e inmunización 
de nenos, atención prenatal, planificación familiar, servizo de terapia 
e de administración de medicamentos para aqueles pacientes que 
requiran dun tratamento específico. O seu carácter móbil virá facilitar 
o acceso da poboación refuxiada aos servizos de saúde, evitando a 
asunción de custos asociados ao desprazamento. 

» Mellora das condicións de saúde e nutrición da 
poboación da provincia de Gaza Norte

Axente: Farmacéuticos Mundi

Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Socio local: Labour Resources Center

Zona de actuación: Gobernación de Gaza do Norte

País: Territorios Palestinos Ocupados

Rexión: Oriente Próximo

Descrición: No mes de xuño do 2017 fixéronse 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 deste contexto 
deteriora gravemente a situación humanitaria de máis de 5 millóns 
de persoas (polo menos 2 millóns de persoas desprazadas) que se 
atopan sometidas a restricións extremas de liberdade de movemento 
e aceso aos servizos básicos (educación, saúde, emprego, aceso á 
terra etc.).

Desde o 30 de marzo de 2018, a Franxa de Gaza presenciou un 
aumento significativo de vítimas palestinas nun contexto de manifes-
tacións masivas que tiveron lugar ao longo do muro perimetral que 
separa Israel de Gaza. 

Segundo UNOCHA, no 2017, 1,2 millóns de persoas necesitaban 
asistencia humanitaria (un 70 % da poboación). A longa duración 
do bloqueo socavou a economía gazatí limitando calquera 
oportunidade de subsistencia, o que resulta en altos niveis de inse-
guridade alimentaria e dependencia da axuda exterior. Máis do 70 % 
da poboación en Gaza recibe axuda humanitaria, o 47 % padece 
inseguridade alimentaria.

O proxecto localízase na Gobernación de Gaza do Norte, unha das 
cinco provincias palestinas nas que se divide administrativamente a 
Franxa de Gaza. Segundo datos da Oficina Central de Estatística 
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palestina, a provincia conta cunha poboación estimada de 377.126 
persoas e constitúe o 17 % do territorio da Franxa de Gaza.

Esta intervención é posible grazas á colaboración con Farmamnundi 
e o seu socio local, Labour Resources Center, unha ONG palestina 
establecida en 2004 que se crea para dar resposta ás necesidades 
da clase traballadora palestina. Dada a situación específica, a orga-
nización centrouse activamente na subministración de útiles básicos e 
kits nutricionais a familias de escasos recursos e poboación refuxiada.

Estímase que a presente intervención alcanzará un mínimo de 1.100 
persoas, 545 nenos e nenas e 350 mulleres e 205 homes. Na súa se-
lección priorizaranse as unidades de convivencia en situación de maior 
vulnerabilidade, con maiores restricións de acceso aos medios de vida, 
maior presenza de menores e mulleres embarazadas e maior risco de 
padecer malnutrición. Os produtos médicos e nutricionais que cómpre 
adquirir cubrirán as necesidades destas persoas durante o período de 
execución da intervención, previsto para os próximos 2 meses.

» Atención sanitaria de emerxencia ás persoas damnifi-
cadas pola erupción do volcán de Fuego en sete co-
munidades do departamento de Escuintla (Guatemala)

Axente: Farmacéuticos Mundi

Tipo de actuación: Axuda de emerxencia

Socio local: Asociación de Servicios Comunitarios en Salud (ASECSA)

Zona de actuación: Departamentos de Sacatepéquez, Escuintla e 
Chimaltenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: O pasado día 3 de xuño, o volcán de Fuego iniciou a 
segunda erupción do ano con fortes explosións, elevando columnas 
de cinza a 15.000 metros sobre o nivel do mar, desprazándose en 
dirección oeste e suroeste, segundo o boletín vulcanolóxico especial 
BEFGO # 29-2018, emitido polo Instituto Nacional de Sismoloxía, 
Vulcanoloxía, Meteoroloxía e Hidroloxía (INSIVUMEH).

Ante esta situación declarouse a alerta vermella nos departamentos 
de Sacatepéquez, Escuintla e Chimaltenango e a alerta laranxa para 
todo o territorio nacional.

O Goberno guatemalteco solicitou colaboración a través da 
Embaixada de España no país, quen en coordinación coa AECID e 
outros actores humanitarios xa entregaron catres e ponchos e activa-
ron algún dos convenios para a atención de emerxencias. 

Pola nosa banda, atendendo á solicitude de axuda do Goberno de 
Guatemala e a súa definición de necesidades, e en coordinación 
coa AECID, decidimos activar o convenio de resposta ante emerxen-
cias con Farmamundi, tomando tamén como referencia o informe de 
situación de OCHA e contando coa experiencia e presenza na zona 
da Asociación de Servizos Comunitarios en Saúde, ASECSA, socio 
local de Farmamundi no terreo.

O proxecto localizarase en 5 das comunidades máis necesitadas de 
La Trinidad, El Rodeo, El Zapote, La Reunión, El Porvenir, Candelaria e 

las Lajas, que serán definidas en coordinación coa resposta despre-
gada por CONRED. Estímase que a presente intervención alcanzará 
un mínimo de 1.000 persoas, que proveñen de familias da área rural 
próxima ao volcán, priorizando a colectivos de maior vulnerabilidade. 

O operativo de resposta ten prevista unha duración de dous meses 
nos que se implementará unha clínica móbil con persoal médico, de 
promoción da saúde e comadroa, e apoio postraumático, se realiza-
rán xornadas de desparasitación e se entregarán produtos para a 
mellora da nutrición e o acceso a auga potable, ademais de abas-
tecer con kits hixiénicos, femininos e infantís, as persoas albergadas. 

» Asistencia á poboación retornada aos campos de 
refuxiados de Sbeineh e 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 Sbeineh e Khan Eshieh

País: Siria

Rexión: Oriente Medio

Descrición: A punto de cumprir os oito anos de conflito, a crise de 
Siria segue sendo unha das maiores crisis de refuxiados actualmente 
no mundo, con 465.000 persoas falecidas, máis dun millón foron 
feridas e 12 millóns fuxiron forzosamente das súas casas. Ademais, os 
informes das axencias da ONU do 31 de outubro de 2018 sobre 
Siria reflicten 5.631.309 refuxiados rexistrados por ACNUR no Líbano, 
Xordania, Turquía, Iraq e Exipto e unha intensificación das hostilidades, 
en particular en Idleb, Afrin, Ghouta Oriental, o sur de Damasco, Homs 
e partes do noreste de Siria.

Nos primeiros seis meses de 2018 ocasionáronse 1,2 millóns de 
novos desprazamentos internos, chegando a 6,1 millóns as persoas 
desprazadas a longo prazo en Siria na actualidade. O ritmo do des-
prazamento segue sendo implacable, con centos e miles de familias 
desprazadas internamente por segunda ou terceira vez.

Os informes de OCHA e do socio local, Jafra, estiman que máis de 
3.000 menores e 1.000 persoas maiores están en situación alimentaria 
crítica. O servizo de asistencia alimentaria do Programa mundial de 
alimentos é a principal e case única fonte de alimentos para o 66 % 
dos fogares. Estímase que o 91,5 % da poboación siria e o 94,5 % da 
poboación palestina se atopa en situación de inseguridade alimenta-
ria. Entre a poboación palestina as taxas de inseguridade alimentaria 
aguda son as máis elevadas e acadan o 63 %. As elevadas taxas de 
inseguridade alimentaria teñen unha importante repercusión sobre o 
estado nutricional de menores de 5 anos e bebés, por afectar ao seu 
posterior desenvolvemento físico e cognitivo. 

A intervención desenvolverase nos campos de refuxiados de Khan Eshieh 
e Sbeineh, nos que se espera poder atender 1.830 persoas, priorizando 
as persoas maiores, feridas, mulleres embarazadas e lactantes, nenas e 
nenos de 0 a 36 meses e menores non acompañados aos que se lles 
distribuirán mantas, cestas nutricionais e leite infantil.
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02. Convenio de colaboración con ACNUR, Axencia de 
Nacións Unidas para os Refuxiados, para a execución 
do proxecto Asistencia básica para a poboación refu-

xiada siria no Líbano

Axentes: ACNUR (Comité español de ACNUR, Axencia das Nacións 
Unidas para os Refuxiados)

Código CRS: 72010

Socio local: ACNUR Líbano

Zona de actuación: Zonas urbanas de Mount Lebanon

País: Líbano

Rexión: Oriente Medio

Descrición: O propósito deste proxecto é contribuír ao proceso 
de protección internacional das persoas refuxiadas sirias nos países 
limítrofes e próximos a Siria (Turquía, Líbano, Xordania e Exipto), asegu-
rando o aceso a servizos de emerxencia. Centrarase esencialmente en 
garantir a cobertura de necesidades básicas, a través da prestación 
de Cash Assistance, durante 6 meses a 22 familias refuxiadas sirias 
(132 persoas), que residen nas zonas urbanas de Mount Lebanon 
(Líbano).

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír ao proceso de protección interna-
cional dos refuxiados sirios nos países limítrofes e próximos a Siria 
(Turquía, Líbano, Xordania, Iraq e Exipto), asegurando o acceso 
a servizos de emerxencia. 

» Obxectivo específico: Garantir a cobertura de necesidades 
básicas a 22 familias refuxiadas sirias (132 persoas), que residen 
nas zonas urbanas de Mount Lebanon, durante 6 meses.

Poboación beneficiaria: 22 familias, unhas 132 persoas. 

Subvención da Xunta de Galicia: 20.000 €

03. Convenio de colaboración coa UNRWA (Axencia 
das Nacións Unidas para os Refuxiados en Palestina) 
para o proxecto Garantir o dereito humano a un nivel 
de vida adecuado para a poboación refuxiada de Pa-

lestina a través da distribución de alimentos

Axentes: UNRWA (Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados 
de Palestina)

Código CRS: 72.040 

Socio local: UNRWA

Zona de actuación: Franxa de Gaza

País: Territorio Palestino Ocupado 

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 o dereito humano a un nivel de vida 
digno para a poboación refuxiada de Palestina da Franxa de 
Gaza que vive en pobreza absoluta.

» Obxectivo específico: Reducir a inseguridade alimentaria das 
persoas refuxiadas de Palestina na Franxa de Gaza que viven en 
pobreza absoluta e supoñen casos de especial protección a 
través da distribución de cestas alimentarias.

Poboación beneficiaria: 195 familias, unas 1.072 persoas que viven 
en situación de pobreza absoluta, das cales 525 son mulleres e 332 
menores.

Subvención da Xunta de Galicia: 20.000 €

04. Convenio coa Asociación Solidariedade Galega 
co Pobo Saharauí (SOGAPS), para Prestación de axu-
da sanitaria na Wilaya de Bojador e construción dun 

dispensario na Daira de Mheiriz 

Axente: Asociación de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí 

Código CRS: 12.230, 12.250, 12.281 e 12.282 

Zona de actuación: Wilaya de Bojador e Daira de Mheiriz

País: Campamentos saharauís, Alxeria (suroeste)

Descrición: Coma en anos anteriores, continuarase co apoio sani-
tario nos campamentos, nesta ocasión a través da construción dun 
dispensario na Daira de Mheiriz, e prestando atención sanitaria á 
poboación da Wilaya de Bojador, con especial atención ás mulleres 
embarazadas e aos nenos e nenas. Está prevista a conformación dun-
ha comisión médica de SOGAPS que se trasladará ao terreo e fará 
o seguimento sanitario en función dos expedientes do ano anterior, e 
atenderá os novos casos que se poidan presentar. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida 
da poboación refuxiada saharauí da Wilaya de Bojador e da 
Daira de Mheiriz.

» Obxectivo específico: Mellorar as condicións de saúde da 
poboación da Wilaya de Bojador con especial énfase en nenos 
e mulleres embarazadas, e mellorar as condicións de saúde da 
poboación da Daira de Mheiriz.

Poboación beneficiaria:

» Directa: 7.290 persoas, das que unhas 1.000 son nenos/as, 
1.000 mulleres embarazadas e 1.000 persoas maiores
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» Indirecta: Os beneficiarios indirectos incluirán todas as dairas 
que se atopan ao redor e que pola súa proximidade poderán 
aproveitar o proxecto. Estamos a falar das 200.000 persoas que 
habitan os campamentos de refuxiados, ademais do sistema 
sanitario saharauí en xeral, grazas á formación dos médicos e ás 
melloras materiais.

Axuda Xunta de Galicia: 75.000 € 

0.5. Convenio de colaboración entre a Axencia Española 
de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento 
e as comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Can-
tabria, A Rioxa, Murcia, Valencia, Canarias, Illas Baleares, 
Madrid, Castela e León e FEMP, para a programación 

conxunta en materia de acción humanitaria

Axente: Axencia Española de Cooperación Internacional para o 
Desenvolvemento (AECID) e as comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, A Rioxa, Murcia, Valencia, Canarias, Illas Baleares, 
Madrid, Castela e León e FEMP, para a programación conxunta en 
materia de acción humanitaria

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 devan-
dita colaboración, así como os compromisos financeiros asumidos por 
estas, para a consecución dos obxectivos do convenio marco de 
cooperación para a articulación, coordinación e complementarieda-
de da cooperación descentralizada coa SGCID, que foi asinado o 
día 3 de outubro de 2018 polas comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, A Rioxa, Murcia, Comunidade Valenciana, Cana-
rias, Baleares, Comunidade de Madrid, Castela e León e a Federación 
Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Para a coordinación das actuacións previstas neste convenio existirá 
unha comisión de coordinación, seguimento, vixilancia e control, co 
obxecto principal de coordinar e decidir as actuacións que se apoia-
rán no seu marco, así como de resolver os problemas de interpretación 
e cumprimento que poidan xurdir, integrada por dous representantes 
da AECID e dos representantes de cada unha das comunidades 
autónomas. A presidencia desta comisión é rotatoria, por períodos 
semestrais e a secretaría técnica corresponderalle sempre á AECID.

No marco deste convenio, a AECID adquiriu o compromiso de des-
tinar anualmente 1 millón de euros, e cada unha das comunidades 
autónomas 50.000 euros, para actuacións de organismos multilaterais 
especializados en materia de acción humanitaria. Como novidade 
inclúese a reserva dunha porcentaxe de polo menos un 30 % para 
un fondo de continxencia que será obxecto de activación ante unha 
emerxencia sobrevida.

Consonte o convenio asinado, as achegas realizadas irán encami-
ñadas a: 

» Financiar a actuación de organismos multilaterais especiali-
zados 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 pro-
gramas previstos para atender a estas crises (subfinanciamento). 
As intervencións elixibles 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 a financiar a 
actuación de organismos multilaterais especializados para inter-
vencións 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.

Os fondos achegados durante o exercicio 2018 destináronse ao 
financiamento das intervencións en crisis humanitarias da Axencia de 
Nacións Unidas para os Refuxiados Palestinos (UNRWA), do Programa 
mundial de alimentos (PMA), a Oficina de Coordinación para Asuntos 
Humanitarios (OCHA) e a Federación Internacional da Cruz Vermella 
(FICR), catro organizacións internacionais especializadas en acción 
humanitaria, seleccionadas de acordo cos criterios de necesidade, 
pertinencia das accións propostas, capacidade de intervención e 
nivel de cobertura financeira dos programas.

Obxectivo xeral: Regular a colaboración da AECID e as comunida-
des autónomas parte en materia de acción humanitaria.

Intervencións: A dotación total do convenio para o 2018 repartiuse 
entre as seguintes intervencións:

» Apoio ao Programa Algeria Transitional Interim Country Strategic 
Plan 2018-mid 2019 do Programa mundial de alimentos, co 
obxectivo de paliar a fame, protexer o acceso a alimentos e 
mellorar a nutrición en 5 campos de refuxiados en Tindouf (Alxeria). 
Destináronse 500.000 €.

» Apoio ao Plan de emerxencia en Siria da UNRWA para a 
protección da poboación refuxiada de orixe palestino en Siria. 
Destináronse 500.000 €.

Con cargo ao fondo de continxencia creado a través do convenio, 
seleccionáronse as intervención seguintes:

» Apoio ao programa Movemento de poboación en América 
da Federación Internacional de Sociedades da Cruz Vermella 
e da Media Lúa Vermella, co fin de proporcionarlles asistencia e 
protección urxente e inmediata ás persoas que viaxan ao longo 
das rutas migratorias, nos puntos de migración e en destino, en 8 
países de América. Destináronse 250.000 €.

» Apoiouse o fondo humanitario de Nixeria para atender a crise 
humanitaria do Lago Chad no Nordeste de Nixeria con 250.000 €.

Subvención da Xunta de Galicia: 50.000,00 € (2018)
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Actuacións 
de educación para o desenvolvemento e 

a cidadanía global 

Convocatoria 2018 de proxectos de 
educación para o desenvolvemento e 

a cidadanía global

O obxecto desta convocatoria é 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 desen-
volvemento.

» 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 24 de abril de 2018. Trátase dunha convocatoria 
plurianual cunha dotación total de 450.000 €.

Presentáronse 22 proxectos dos que foron subvencionados 
13. A convocatoria resolveuse o día 19 de xullo e foi publica-
da a concesión de subvencións no DOG do 25 de outubro 
de 2018.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

 01. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, 
apoderamento e participación para o cambio social 

dos grupos solidarios no curso 2018/19

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto pretende darlles 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 ofrécelles ás comunidades educativas unha estrutura 
estable de participación, que facilita procesos de capacitación e 
apoderamento que, pola súa vez, incrementan as competencias de 
compromiso social e cidadanía global da mocidade galega 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 marco dos ODS. En Galicia, 
desde 2004 teñen participado no programa 35 centros de ensino, 
4.000 mozos e preto de 70 docentes. No curso 2018/19, a RSM 
centrarase tematicamente na igualdade de xénero, en coherencia 
cos contidos educativos de Entreculturas para o devandito período. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Promover en Galicia a construción dunha cida-
danía global concienciada, crítica, participativa e comprometida 
coa xustiza e a solidariedade, coa erradicación da pobreza e das 
desigualdades, a promoción do desenvolvemento humano sustenta-
ble e o exercicio pleno dos dereitos, colaborando coa consecución 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).

» Obxectivo específico: As mozas e profesorado da Rede 
solidaria da mocidade exercen o seu dereito á participación e 
desenvolven as competencias de cidadanía global para o cam-
bio social e o apoderamento xuvenil durante o curso 2018/19.

Poboación beneficiaria:

» Directa: As persoas beneficiarias directas do proxecto serán 
250 mozos e mozas entre 12 e 18 anos do ensino secundario 
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e do bacharelato e 12 docentes de 10 centros educativos 
galegos; ademais de 8 voluntarios da RSM entre 18 e 27 anos.

» Indirecta: As actuacións terán efectos positivos en preto de 
3.000 persoas, contando as familias do alumnado e as súas 
comunidades educativas e sociais máis próximas.

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 35.000,00 € (2018: 14.000,00 €; 2019: 
21.000,00 €)

02. Tecendo Redes: promovendo a agricultura 
e a alimentación sustentables en Galicia

Axente: Amigos da Terra Galicia-Xuventude

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: Este proxecto parte da experiencia previa e dos ámbitos 
de actuación de Amigos da Terra, que continúa o seu traballo para 
afondar na análise da problemática alimentaria e na posta en marcha 
de alternativas de alimentación e agricultura sustentable. A proposta 
que expoñemos ten como obxectivo específico promover unha 
cidadanía concienciada e participativa na construción de modelos 
alimentarios máis sustentables. Traballarase a partir de dúas liñas de 
acción enfocadas ao traballo na educación formal e non formal, con 
especial atención aos seus axentes clave, e contribuíndo á creación 
de redes de traballo solidarias e cooperativas que contribúan á cons-
trución dunha maior xustiza alimentaria no ámbito global. Estas liñas de 
acción son: a promoción de proxectos de agricultura e alimentación 
sustentables (cun enfoque global), na comunidade educativa, por un 
lado, e na poboación adulta, por outro, co obxectivo último de pro-
mover e participar dun modelo de alimentación sustentable. Todo isto 
baixo un enfoque integral que introduza previamente a reflexión sobre 
o modelo actual de alimentación e consumo e as desigualdades que 
produce.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Implementar a cultura da alimentación susten-
table na sociedade galega.

» Obxectivo específico: Promover unha cidadanía concienciada 
e participativa na construción de modelos alimentarios máis 
sustentables.

Poboación beneficiaria:

» Directa: A estimación de poboación participante é de 1.276 
persoas beneficiarias directas, das cales aproximadamente 400 
serán nenas e nenos, 16 serán docentes, arredor de 20 persoas 
de perfil diverso (incluíndo profesionais da agricultura e persoas 
sen experiencia previa) serán participantes dun curso sobre méto-
do de cultivo biointensivo, unhas 40 persoas participarán tamén 
ás actividades de divulgación e reflexión organizadas sobre a 

temática e aproximadamente 800 serán o público destinatario 
do material que se divulgará.

» Indirecta: Como participantes indirectos estímanse as comu-
nidades educativas dos centros que se integrarán na Rede de 
hortas escolares (300 alumnos/as de media por cada un dos 
centros, en total 2.400).

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 31.030,00€ (2018: 12.412,00 €; 2019: 
18.618,00 €) 

03. Comunidades educativas transformadoras desde a 
ética dos coidados por unha cidadanía local e global II

Axente: Fundación Intered

Código/s CRS: 99820

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto Comunidades educativas transformadoras 
desde a ética do coidado por unha cidadanía global e local II vén 
de anteriores procesos de intervención de InteRed Galicia no que se 
pretendeu acompañar para a incorporación da ética do coidado e 
a equidade de xénero en espazos educativos, tanto escolares como 
fóra do ámbito escolar. Este traballo permitiu, ademais de introducir a 
ética dos coidados e a equidade de xénero nos espazos educativos, 
identificar novas necesidades e considerar reaxustar as intervencións 
tendo en conta as diferentes casuísticas, recursos e ritmos dos grupos 
participantes. Polo tanto, malia este proxecto continuar na liña de tra-
ballo anterior, pretende realizar intervencións máis axustadas froito do 
anterior proceso co fin de acadar, desde o máis local, unha cidadanía 
comprometida coa sustentabilidade da vida humana e da natureza. 
En definitiva, este proxecto vai enfocarse tanto en espazos escolares 
como non escolares, mais en cada un deles axustándose a cada un 
dos axentes implicados e ás súas necesidades e/ou demandas.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Promover unha cidadanía crítica, activa e 
responsable, comprometida coa defensa dos dereitos humanos, 
a xustiza global, a igualdade de xénero e o desenvolvemento 
sustentable. 

» Obxectivo específico: Impulsar comunidades educativas 
transformadoras —do ámbito escolar e non escolar— desde os 
coidados e a equidade de xénero para a construción dunha 
cidadanía local-global acorde coa axenda 2030 e os Obxec-
tivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS). 

Poboación beneficiaria:

» Directa: Unhas 379 persoas, das cales 255 son persoas adultas 
(166 mulleres e 89 homes) e 124 nenos (53 nenas e 71 nenos).

A poboación destinataria divídese en dúas liñas de traballo: 
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› R1. Comunidades educativas transformadoras en educación 
formal:

Entre alumnado, profesorado e familias estímanse 67 nenos (32 
nenas e 35 nenos) e 139 persoas adultas (95 mulleres e 44 
homes). 

› R2. Comunidades educativas transformadoras en educación 
non formal:

Un total de 116 educadores e voluntariado (71 mulleres e 45 
homes), así como de 57 rapaces (36 rapaces e 21 rapazas). 

» Indirecta: Unhas 2.091 persoas, das cales 721 son persoas 
adultas (394 mulleres e 327 homes) e 1.370 nenos (655 nenas 
e 655 nenos). 

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.941,34 € (2018: 13.976,54 €; 2019: 
20.964,80 €)

 04. Fame Cero: Sensibilización cidadá e formación, 
participación e mobilización educativa polo dereito 

humano á alimentación no marco dos ODS-Fase I

Axente: Manos Unidas

Código/s CRS: 99820

Zona de actuación: Galicia
Descrición: Este proxecto desenvolve a fase 1 dunha intervención 
trienal (2018-2021) en educación para o desenvolvemento (EpD) e 
a cidadanía global promovida por Manos Unidas (MU) en Galicia nas 
dimensións de sensibilización, formación e educación, e mobilización 
social polo dereito humano á alimentación no marco do ODS 2 “Fame 
cero. Para o deseño e planificación do proxecto realizouse unha 
identificación participativa externa entre abril e maio de 2018 que 
permitiu identificar os colectivos implicados e participantes no proxec-
to, os seus intereses, os problemas que aborda a intervención e os 
seus obxectivos, resultados e actividades. Para a mellora do impacto 
da intervención está prevista a realización dunha liña de base e para 
a mellora da súa calidade inclúese a realización dunha avaliación 
externa final participativa. O proxecto presenta un dobre curso de 
acción: unha proposta educativa transformadora ao abeiro da cam-
paña trienal contra a fame de MU, no marco do ODS 2 e o dereito 
humano á alimentación, e con base na experiencia previa de MU 
en EpD; e un itinerario de fortalecemento institucional e reforzamento 
de capacidade técnica e estratéxica da área de EpD de Manos 
Unidas en Galicia (elaboración de Plan de mellora da área de EpD e 
contratación de persoal técnico especializado en EpD). 

As actividades do proxecto desenvolveranse entre maio de 2018 
e agosto de 2019, especialmente durante o curso académico 
2018/19, xa que o proxecto prevé actividades de sensibilización e 
de formación e mobilización no eido educativo formal de primaria, 
secundaria e universitario e no eido educativo informal (catequese 
parroquial). 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Construír unha cidadanía global crítica e 
comprometida coa transformación social, a solidariedade e o 
desenvolvemento humano sustentable no marco da loita contra 
a fame e a promoción da realización do dereito humano á 
alimentación.

» Obxectivo específico: Promover entre a cidadanía e a co-
munidade educativa galega valores, hábitos, actitudes e estilos 
de vida máis solidarios e sustentables no marco do ODS 2. Fame 
Cero.

Poboación beneficiaria:

» Directa: As persoas participantes no proxecto serán 440.700, 
das cales 220.502 son mulleres e nenas: 62 docentes de primaria 
e secundaria, 470 estudantes de primaria e secundaria, 8 cate-
quistas parroquiais e 60 nenos e nenas de grupos de catequese 
parroquial, 80 estudantes universitarios e 20 persoas voluntarias 
de MU. Ademais, a campaña de sensibilización (Campaña 
anual contra a fame) chegará a 400.000 persoas beneficiarias 
adultas e 40.000 nenos e rapaces. Cóntase con compromisos 
de participación de profesorado de primaria e secundaria, de 
catequistas parroquiais, e de 6 centros educativos de primaria 
nos que se desenvolverán parte das actividades do proxecto. 
Ademais, para a súa execución contarase coa colaboración da 
Asociación Lentura de agricultura sustentable e ecolóxica, da 
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ONGD PROYDE e da Universidade de Santiago de Compostela. 
A capacidade de multiplicación e réplica do proxecto queda 
garantida pola natureza do público obxectivo e pola programa-
ción trienal da intervención.

» Indirecta: Aproximadamente 482.980 persoas veranse benefi-
ciadas indirectamente por este proxecto. 

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 35.000,00 € (2018: 14.000 €; 2019: 21.000 €)

05. Entreno Conciencia: Deporte, comercio xusto e con-
sumo responsable comparten valores en Galicia-Fase II

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 99820

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto busca crear conciencia na cidadanía 
galega nas súas catro provincias —Lugo, Ourense, A Coruña e Pon-
tevedra— sobre o impacto que teñen os nosos hábitos de consumo 
nas persoas que producen o que compramos, a través dun acto san 
e cotián 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 respecto ao medio ambiente, onde as relacións co-
merciais se apoian nos principios e valores do comercio xusto e dunha 
economía global e solidaria, en liña cos Obxectivos de Desenvolve-
mento Sustentable (ODS). Trátase dunha segunda fase dun proxecto 
que comezou en setembro do ano 2017, grazas á subvención da 
Xunta de Galicia a través da súa convocatoria de subvencións para 
proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía 
global Un proxecto global de sensibilización e educación para o 
desenvolvemento: educativo, de investigación e mobilización social 
e que actualmente se está desenvolvendo en 4 cidades galegas, 7 
centros educativos, 8 escolas deportivas municipais e máis de 1.000 
participantes. Son 10 actividades deportivas que axudan a achegar 
o consumo responsable e o comercio xusto aos máis novos, desde 
un enfoque de igualdade de xénero. Todo iso acompañado por un 
estudo sociolóxico inicial con liña de base e unha actividade final de 
presentación de resultados deste a través dun foro municipal, que se 
acompaña dunha exposición interactiva. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír ao desenvolvemento dunha 
economía social e solidaria, rexida polos valores da coopera-
ción, democracia, cidadanía global, igualdade, solidariedade 
e medio ambiente, onde as relacións comerciais se apoian 
nos principios e valores do comercio xusto e dunha economía 
global e solidaria, en liña cos obxectivos de desenvolvemento 
sustentables (ODS).

» Obxectivo específico: Sensibilizar a comunidade educativa 
de centros educativos e usuarios de escolas deportivas munici-
pais galegas sobre o impacto que os nosos hábitos de consumo 

teñen sobre as persoas que producen o que compramos, e 
ofrecer alternativas de comercio xusto e consumo responsable 
desde un enfoque inclusivo e igualitario, ligadas a un acto san e 
cotiá como o deporte. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: Participarán unhas 1.845 persoas, unhas 618 mulleres e 
uns 1.227 homes; dos cales, 615 son nenas e 1.160 nenos. Estas 
cantidades están conformadas por nenas e nenos de 12 a 15 
anos, de diversos centros educativos: 4 en Lugo, 3 en Ourense e 
3 en Vigo e 2 na Coruña. Ademais, as persoas que son usuarias 
das escolas deportivas municipais (EDM), de idades comprendi-
das entre os 20 e os 69 anos. 

» Indirecta: De maneira indirecta, coas diferentes actividades 
chégase a unhas 5.570 persoas; das cales 2.900 son mulleres e 
2.670 homes, e 2.500 nenas e 2.000 nenos.

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.780,58 € (2018: 13.912,23 €; 2019: 
20.868,35 €)

06. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat desde un 
enfoque transdisciplinar e de xénero a través da forma-
ción e sensibilización de axentes multiplicadores clave e 

alumnado de secundaria na cidade da Coruña

Axente: Arquitectura sen Fronteiras, demarcación Galicia, agrupada 
coa Universidade de Coruña

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia
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Descrición: O Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, desde un 
enfoque transdisciplinar e de xénero a través da formación e sensibi-
lización de axentes multiplicadores clave e alumnado de secundaria 
na cidade da Coruña, xorde como un proceso natural da acción de 
ASF-Galicia no cal agroman aprendizaxes. Dáse así, por unha banda, 
continuidade ao labor de vindicación do hábitat desde o enfoque 
de dereitos, traballo que, sostido no tempo durante máis de 20 anos, 
conforma un dos eixes estruturais do noso labor. De xeito máis directo 
é concibido como a continuación, a modo de fase II, do proxecto 
que a ASF e a UDC están a desenvolver no período 2017/18 co 
financiamento da DXRREE e coa UE. Proxecto de difusión do dereito 
ao hábitat, con especial incidencia en modelos de gobernación 
participativos, a través da sensibilización e a educación non formal de 
axentes multiplicadores clave e alumnado de secundaria na cidade 
da Coruña, incidindo no logro en esencia dos mesmos obxectivos e 
resultados, traballando cos mesmos perfís de poboación destinataria, 
e incorporando pequenas modificacións froito das necesidades dos 
actores involucrados, dunha mellor adaptación ao contexto, así como 
das capacidades e aprendizaxes adquiridas ata o momento e das 
debilidades identificadas, a falta dos resultados da avaliación externa 
(en proceso de iniciarse) mediante os mecanismos de coordinación, 
seguimento e avaliación interna previstos. 

Así, o proxecto ten como obxectivo principal sensibilizar e formar sobre 
o dereito ao hábitat atendendo ás súas dimensións diversas (física, 
social, política, simbólica e cultural), cunha abordaxe transdisciplinar 
(desde a perspectiva da arquitectura-urbanismo, sociolóxica, educa-
ción en valores, memoria histórica…) e desde un enfoque de dereitos. 
Neste proxecto faremos especial incidencia de xeito transversal nas 
dimensións de xénero e nas formas de gobernación que promoven 
unha cidadanía crítica, axente de cambio, responsable e solidaria
.
Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír a crear unha cidadanía crítica, 
activa e comprometida na loita contra as desigualdades a través 
de procesos de educación que visibilicen os dereitos vinculados 
e comprometidos cun hábitat digno, promovan actitudes e 
valores en coherencia, e doten de ferramentas transversais para 
poder incidir a favor do dereito a un hábitat digno.

» Obxectivo específico: Incrementar a identificación coas proble-
máticas relativas ao dereito ao hábitat desde un enfoque social e 
con especial incidencia nas dimensións dos xeitos de gobernación 
e 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 será de 669 persoas, das 
cales 378 son mulleres e nenas.

» Indirecta: A poboación indirecta será de 1.150 persoas (nas 
diversas dimensións e formatos previstos).

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 43.850,00 € (2018: 17.540,00 €; 2019: 
26.310,00 €)

07. Mellora da capacidade de reflexión crítica e de 
xeración de produtos educomunicativos do alumnado 
e do profesorado de secundaria de Ames, Bueu, Silleda, 

Viana do Bolo e Vilagarcía

Axente: Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto EpDLab fase 4 é un proxecto multimedia de 
comunicación para o desenvolvemento no que participan 5 centros 
educativos de 5 concellos de diferentes puntos de Galicia —Ames, 
Bueu, Silleda, Viana do Bolo e Vilagarcía— e mais un de América 
Latina: o centro de ensino do batey Monte Cristy do concello de 
San Pedro Macorís na República Dominicana, que participa a través 
dunha actividade concreta.

O obxectivo principal de EpDLab é a mellora da capacidade de 
reflexión crítica e o uso das TIC como ferramenta de comunicación 
para o cambio social no alumnado e no profesorado de Ames, Bueu, 
Silleda, Viana do Bolo e Vilagarcía.

O proxecto traballará na produción de contidos transmedia ao redor 
de tres bloques temáticos: o sexismo e a igualdade de xénero, os 
prexuízos raciais e a interculturalidade 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 corresponsabilidade, o consumo e a loita contra a 
desigualdade global. 

Tanto os contidos creados como a metodoloxía de traballo empre-
gada son publicados na web do proxecto (www.epdlab.gal) para 
que poidan ser consultados e mesmo replicados, tanto polos centros 
participantes como polo resto da comunidade educativa.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Sensibilización social con respecto ás causas 
da desigualdade global e o papel da comunicación como 
motor de transformación social na educación secundaria.

» Obxectivo específico: Mellora da capacidade de reflexión 
crítica e xeración de produtos audiovisuais educomunicativos do 
alumnado e profesorado de secundaria de Ames, Bueu, Viana do 
Bolo, Silleda e Vilagarcía.

Poboación beneficiaria:

» Directa: O total das persoas participantes é de 187 persoas, 
das cales arredor de 21 son mulleres e 16 homes, e 80 nenas e 
70 nenos.

O grupo de persoas beneficiarias está composto por 80 alumnas, 
70 alumnos, 4 profesores e 8 profesoras responsables do proxec-
to en cada centro (incluído o da República Dominicana) e outros 
25 docentes que acudirán á formación homologable polo CAFI 
e dos cales polo menos a metade serán mulleres. 
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Os beneficiarios directos da República Dominicana son dúas 
aulas de quinto e sexto de primaria, nas que están matriculadas 
35 persoas (17 alumnas, 18 alumnos). O alumnado ten entre 12 
e 15 anos, debido á alta porcentaxe de alumnado que repite 
curso ou comezou tarde a súa escolarización. O 70 % deles é de 
orixe haitiana e pertence a familias de escasos recursos.

» Indirecta: Resto de docentes dos centros participantes: 225 
docentes. Ao finalizar o proxecto realizaranse actividades de 
difusión en cada centro educativo polo que aos beneficiarios 
indirectos hai que engadir o alumnado dos centros (neste caso 
un total de 1.891 nenos e nenas), así como a boa parte da 
poboación que rodea os centros (un total de 64.582 persoas). 

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.460,40 € (2018: 13.784,16 €; 2019: 
20.676,24 €)

 08. Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras 
de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de 

secundaria e universitario galego

Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP), agrupada coa 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: Este proxecto constitúe unha aposta integral por unha 
educación que impulse un novo modelo de cidadanía comprometida 
activamente na consecución dun mundo máis equitativo e sustentable, 
que abarca desde a educación infantil ata a universitaria e que se 
presenta como continuación e complemento do proxecto EpD-CpD, 
financiado pola DXRREE e coa UE nas súas convocatorias de 
educación para o desenvolvemento entre os anos 2011 e 2016. 
Educar para una cidadanía global implica fomentar o respecto e a 
valoración da diversidade como fonte de enriquecemento humano, 
a conciencia ambiental e o consumo responsable, o respecto dos 
dereitos humanos individuais e sociais, a igualdade de xénero, a 
valoración do diálogo como ferramenta para a resolución pacífica 
dos conflitos e a participación democrática, a corresponsabilidade 
e o compromiso na construción dunha sociedade xusta, equitativa e 
solidaria. Ademais, este proxecto busca sensibilizar sobre as proble-
máticas dos países empobrecidos e a situación dos colectivos máis 
desfavorecidos deses países, especialmente das mulleres. Contribúese 
a potenciar o diálogo, a participación, a corresponsabilidade e o 
compromiso transformador en 8 centros educativos das provincias da 
Coruña e Pontevedra, que ao longo do curso adquiren un compromi-
so 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.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír ao fortalecemento da educación 
e comunicación para o desenvolvemento e a cidadanía global 
en Galicia.

» Obxectivo específico: Mellorar as 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 obxecti-
vo. 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.

En educación infantil participarán un mínimo de 100 alumnos, dos 
que se estima que un 50 % sexan nenas e un 50 % nenos, e 4 
docentes, dos que se estima que un 75 % sexan profesoras e un 
25 % profesores. 

En educación primaria participarán un mínimo de 200 alumnos, 
dos que se estima que un 50 % sexan rapazas e un 50 % rapaces, 
e 8 docentes, dos que se estima que un 75 % sexan profesoras e 
un 25 % profesores.

En educación secundaria participarán un mínimo de 600 alumnos, 
dos que se estima que un 60 % sexan rapazas e un 40 % rapaces, 
e 12 docentes, dos que se estima que un 50 % sexan profesoras 
e un 50 % profesores. 

No ensino universitario, o público obxectivo é a mocidade 
galega interesada na cooperación internacional; un mínimo de 
35 alumnos (15 no curso de Introdución á Cooperación e 20 
no Seminario de Xornalismo Social). Estímase que un 85 % sexan 
mozas e un 15 % mozos.

» Indirecta: As persoas beneficiarias indirectas serán aproxima-
damente 3.000, 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 € (2018: 18.000,00 €; 2019: 
27.000,00 €)

 09. CibeRespect II

Axente: Ecos do Sur

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: CibeRespect (fase II) é un proxecto colaborativo inserido 
nunha estratexia de comunicación e incidencia que busca a trans-
formación narrativa da sociedade, activando os marcos mentais da 
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solidariedade, a tolerancia e a cooperación latentes nas persoas. 
Para isto, aposta pola creación de redes de apoio, o seguimento e 
análise do discurso do odio contra as persoas migrantes e as minorías 
étnicas en Internet, a xeración de coñecementos, a promoción dunha 
cidadanía crítica e global e o ciberactivismo como estratexia integral 
para combater as actitudes xenófobas que campan ás súas anchas 
nos medios dixitais e favorecen un clima de xenreira, confrontación, 
desigualdade e mesmo agresións ás persoas estranxeiras. Para isto, 
fortalece as persoas novas e migrantes na toma de protagonismo a 
través de accións en positivo que frean o impacto do hate speech 
e alimentan unha paisaxe dixital de respecto, convivencia e cohesión 
social que reverbera na paisaxe dos nosos barrios. 

CibeRespect afonda na construción da propia responsabilidade das 
persoas consumidoras de información a través de Internet. CibeRes-
pect fase II reúne, forma, habilita, equipa e activa as persoas, con 
vocación de sumar forzas e axentes sociais. Propón como resposta 
innovadora para enfrontar o fenómeno emerxente do ciberodio o 
traballo colaborativo entre a comunidade asociativa e a comunida-
de internauta na identificación, o desenvolvemento e o estímulo de 
estratexias efectivas de contra discurso. 

» Investigamos o odio en liña e a súa relación coas fake news a 
través dun observatorio cuxos datos basean a acción. 

» Creamos ferramentas, materiais formativos e unha nova narrativa 
baseada nos DDHH, que se anticipe e rebata o odio racista. 

» Capacitamos a sociedade, e moi especialmente as persoas 
migrantes ou racializadas, novas e comunicadores, para actuar 
colectivamente pola convivencia intercultural. 

» Actuamos en rede e na Rede pola sensibilización da socieda-
de. A través da cohesión dun grupo motor de ciberactivistas que 
comparten coñecementos, materiais e actúan coordinadamente 
para sumar impacto ás mensaxes e campañas

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Reducir os delitos de odio e violencia discur-
siva por razóns xenófobas e discriminatorias contra as persoas 
estranxeiras ou racializadas. 

» Obxectivo específico: Reducir a presenza de narrativas de 
discriminación racista: discurso de odio, prexuízos e bulos en 
medios dixitais de masas, redes sociais e na sociedade en xeral. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: As persoas beneficiarias directas serán 1.031, das 
cales 496 son mulleres e nenas. Participarán: mocidade (a 
través de distintas microformacións, capacitacións, actividades 
de ciberactivismo, voluntariado etc.), profesorado dos centros 
educativos,  axentes sociais, comunicadores, persoas migrantes e 
racializadas, e persoal da Administración pública. 

» Indirecta: 1. Enténdese que toda a poboación de orixe es-
tranxeira residente en Galicia é susceptible de ser obxecto destes 
ataques e discursos do odio na Rede, polo que se consideran 
persoas beneficiarias a poboación estranxeira residente en 
Galicia. Segundo o IGE, en decembro de 2016 a poboación 

estranxeira empadroada é de 87.966 persoas das cales o 50,6 
% son mulleres (ascenden a un total de 44.513).

2. Das accións formativas determínase que, por cada participan-
te, o proxecto incidirá en polo menos 3 familiares, ascendendo 
así a 1.035 persoas.

3. En relación coas accións de intervención en ciberactivismo nas 
redes sociais, a campaña permanente e os eventos de sensibi-
lización en liña e FestiRespect, calculamos que en total poden 
impactar en 700.000 persoas. Considerando sensibilizada unha 
de cada cen persoas impactadas, calculamos un total de 7.000 
beneficiarios indirectos, cunha distribución por xénero segundo 
a taxa galega (1,6 % máis de mulleres por cada home): 3.444 
homes e 3.556 mulleres.

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.950,56 € (2018: 13.980,22 €; 2019: 
20.970,34 €)

10. Horizonte 2030: Construíndo liderados positivos 
para unha xuventude galega transformador-segunda 

fase, da aprendizaxe á acción e máis

Axente: Solidariedade Internacional

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O presente proxecto nace como segunda fase do 
programa Horizonte 2030: Construíndo liderados positivos para 
unha xuventude galega transformadora, iniciado no ano 2017 da 
man da cooperación galega da Xunta de Galicia. Así, co obxectivo 
de promover novos liderados positivos, con especial atención á 
xuventude galega, iniciouse un proceso que conta co compromiso 
de participación da totalidade de persoas que formaron a primeira 
fase e pretende a integración de todas as aprendizaxes sobre par-
ticipación na vida profesional e institucional das persoas implicadas 
no proxecto, favorecendo así novos modos de facer nas aulas (por 
parte do profesorado) e na organización (desde os distintos roles que 
cadaquén xoga en Solidariedade Internacional de Galicia). 

En concreto, realizarase a implementación das propostas de traballo 
saíntes da primeira fase. Por unha banda, o profesorado implemen-
tará a proposta educativa resultado do traballo da primeira fase e 
desde Solidariedade Internacional crearanse e promoveranse novos 
espazos de participación entre o que cabe destacar o observatorio. 
Cómpre subliñar que, nesta segunda fase, no ámbito interno se 
pretende darlle un pulo definitivo á creación dunha área xuvenil de 
Solidariedade Internacional de Galicia que sirva como espazo de 
participación para este grupo de idade tan presente na institución 
con inquedanzas e propostas propias. 

Así mesmo, daráselle continuidade ao proceso formativo abordando, 
neste caso, a cuestión concreta dos «novos liderados» ou «liderados 
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positivos», sempre desde a dobre abordaxe co profesorado, aulas e 
centros educativos, por unha banda, e cara ao interno da organiza-
ción na procura dunha entidade máis plural e participada, por outra. 
Coa intención de abrir o espazo a novas visións e xeitos de entender, 
para a formación sobre liderados contarase cunha proposta formativa 
do Instituto de Liderazgo Las Segovias, contraparte de Solidariedade 
Internacional de Galicia en Nicaragua cunha longa traxectoria de 
traballo neste ámbito e con experiencia específica en traballo con 
xuventude. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Construír liderados positivos para unha 
xuventude galega transformadora (2017-2020).

» Obxectivo específico: Integrar e desenvolver a cultura da 
participación a través dos axentes clave participantes na fase 1 
desde a mirada dos ODS.

Poboación beneficiaria:

» Directa: Unhas 518 persoas en total, das cales 202 son mulleres 
e 316 son homes. 

Os beneficiarios serán parte do equipo técnico de SI Galicia, 
da xunta directiva, voluntariado, colaboradores, alumnado e 
profesorado participante. 

» Indirecta: Unhas 1.530 persoas, das cales 990 son persoas 
adultas (600 mulleres e 390 homes) e 540 rapaces (324 nenas 
e 216 nenos). 

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 31.018,50 € (2018: 12.407,40 €; 2019: 
18.611,10 €)

11. Investigando no territorio para coñecer e recoñecer 
os centros educativos que traballan educación para o 

desenvolvemento e cidadanía global en Galicia

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia, agrupada coa 
Universidade da Coruña

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto que se presenta trátase dun estudo de 
tipo cualitativo no que empregaremos un conxunto de técnicas 
e procedementos como a investigación-acción participativa, as 
observacións, as entrevistas, análise de datos, informantes clave e 
mapeo social, que se titula Investigando no territorio para coñecer 
e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o 
desenvolvemento e a cidadanía global en Galicia. Enmárcase espe-
cificamente na dimensión de investigación sobre o desenvolvemento, 
pero atinxe transversalmente tamén as outras dimensións de ED, tanto a 
sensibilización como formación como a incidencia política e participa-
ción social. O proxecto parte das achegas postas de manifesto nas 
cinco investigacións anteriores levadas a cabo entre SIG e o Grupo 

de Investigación PEHS da Facultade de Ciencias da Educación da 
Universidade da Coruña financiadas pola DXRREE e coa UE entre 
as convocatorias 2013 e 2017. É por iso que cada novo proxecto 
que presentamos responde a un continuum no que as conclusións de 
cada un nos van levando a formular o seguinte e así sucesivamente. 
O obxectivo principal da investigación é xerar coñecemento sobre 
como identificar os centros educativos galegos que traballan en 
educación para o desenvolvemento e cidadanía global, así como 
promover e recoñecer o seu labor a través dun premio.

A investigación realizarase en 4 planos:

» Elaborar un diagnóstico inicial con enfoque territorial sobre os 
centros educativos galegos que traballan a educación para o des-
envolvemento a través da elaboración dunha proposta de mapeo.

» Crear un Premio Galego de Educación para o Desenvolve-
mento e Cidadanía Global tomando como referencia o Premio 
Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer e sacar 
adiante a súa primeira convocatoria/edición. 

» Desenvolver unha iniciativa de investigación-acción cola-
borativa na formación inicial dos graos de Educación Social, 
Educación Infantil e Educación Primaria da Universidade da 
Coruña e no grao de Educación Social da Universidade de 
Santiago de Compostela, coa finalidade de introducir no 
currículo da educación superior a perspectiva da educación 
para o desenvolvemento desde os posicionamentos teóricos da 
educación global crítica. 

» Difundir e visibilizar os achados científicos do proxecto entre o 
mundo académico, socioeducativo e da cooperación mediante 
a presenza en congresos, espazos estratéxicos, elaboración de 
artigos e a organización de xornadas de ED. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Traballar transversalmente a educación para 
o desenvolvemento e a cidadanía global na educación formal 
en Galicia.

» Obxectivo específico: Xerar 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: As destinatarias directas deste proxecto de investiga-
ción serán 1.113 persoas, das cales 748 son mulleres e nenas. 
Trátase de:

› 12 investigadoras

› 8 profesoras universitarias

› Alumnado universitario das titulacións participantes (datos 
que se estiman extraídos do número de matriculados o curso 
2017/18 nesas materias): 637 (497 mulleres e 140 homes).

. Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade: 66 (54 
mulleres e 12 homes).
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. Educación e Medios de Comunicación Social: 53 (48 
mulleres e 5 homes).

. Acción Socioeducativa con Minorías Colectivos Vulnera-
bles: 60 (51 mulleres e 9 homes)

. Educación Inclusiva e Multicultural; 120 (94 mulleres e 26 
homes).

. Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo: 100 
(81 mulleres e 19 homes)

. Ciencias da Natureza II: 58 (32 mulleres e 26 homes)

. Educación Matemática I: 100 (77 mulleres e 23 homes)

› 15 docentes de centros educativos galegos (11 mulleres e 
4 homes)

› 15 docentes de centros educativos galegos que se presen-
ten ao Premio Galego de ED (9 mulleres e 6 homes)

› 3 representantes políticos (2 homes e 1 muller)

› 10 persoas que formen parte do xurado avaliador do premio 
(7 mulleres e 3 homes)

› 4 persoas nos lugares estratéxicos nos que vai difundirse o 
coñecemento xerado coa investigación (3 universidades ga-
legas, Fondo Galego, Nova Escola Galega, CEESG ou outros).

» Indirecta: Os destinatarios indirectos serán:

› As ONGD que traballan na ED en Galicia, centradas sobre 
todo nas súas directivas e nos seus equipos técnicos. Seguindo 
os datos da Coordinadora Galega de ONGD, son 43 ONGD 
e, se hai unha media de 8 persoas nas xuntas directivas, serán 
387 persoas, 300 mulleres e 87 homes. Participarán tanto do 
proceso de realización de diagnóstico dos colexios que fan 
ED en Galicia como do Premio Galego de ED.

› Seguindo o documentos de diagnóstico da ED en Galicia, 
hai 22 persoas contratadas nos equipos técnicos, das cales 
16 son mulleres e 6 son homes.

› O alumnado e profesorado de Ciencias da Educación da 
UDC que asisten ás xornadas de ED. 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 —sen contar 
co alumnado dos tres mestrados que tamén se facilitan nesa 
facultade— e estimamos que asista unha cuarta parte do 
estudantado, o que fai 150 alumnos (dos que o 70 % son 
mulleres, 105 mulleres e 45 homes).

› Profesorado e alumnado co que traballamos nos nosos 
centros educativos, xa que cos achados da investigación 
mellorariamos as nosas intervencións e a súa formación en ED. 
Serían un total de 1.080 alumnos (650 nenas e 430 nenos) 
e 45 profesores (35 mulleres e 10 homes). Estes datos foron 
sacados do proxecto de ED de SI Galicia, VAIA TEA!

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 37.374,25 € (2018: 14.949,70 €; 2019: 
22.424,55 €) 

12.Da reflexión á acción a través da aprendizaxe-servi-
zo solidario. Sensibilización da comunidade universitaria 
galega en materia de DDHH, saúde global e equidade 

de xénero desde o videoactivismo e o teatro social

Axente: Farmacéuticos Mundi

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: A presente proposta preséntase como unha segunda 
fase do proxecto Repensando o dereito á saúde desde o cine, a 
fotografía e o teatro social. Sensibilización do estudantado univer-
sitario galego en materia de DDHH, acceso á saúde e equidade 
de xénero, aprobado na convocatoria de proxectos de educación 
para o desenvolvemento e cidadanía global 2017 da Xunta de 
Galicia. Grazas a esta continuidade proposta, recóllense e intégranse 
na presente proposta as necesidades, intereses e valoracións das 
persoas participantes no marco do referido proxecto, e intégranse 
igualmente diferentes aprendizaxes da entidade tanto co público e 
axentes participantes como coas temáticas e técnicas empregadas. 
Para iso e contando cun maior apoio por parte de centros e enti-
dades implicadas, centrámonos en alumnado e persoal docente e 
investigador da rama sanitaria e das ciencias sociais, considerados 
axentes multiplicadores clave, co fin de reforzar aprendizaxes reflexivas 
e experimentais e servizos solidarios en procesos participativos e de 
creación colectiva, desde unha óptica innovadora e integradora, 
nun itinerario de AeSS que aborda preparación, aprendizaxe técnica, 
aprendizaxe metodolóxica, servizo e socialización, avaliación e 
sistematización que inclúe, entre outras, as seguintes actividades: 

Un seminario universitario sobre dereitos humanos, dereito á saúde, 
xénero e interculturalidade (formación); unha serie de obradoiros 
orientados á mobilización e participación social (AeSS) e baseados 
en disciplinas artísticas (teatro e vídeo), a creación participativa 
de accións de sensibilización cara á cidadanía e unha campaña 
de comunicación social. Con tales accións temos a intención de 
promover e defender o cumprimento dos DDHH, en particular o dereito 
á saúde desde enfoques de xénero, interculturalidade, a través da 
implicación de variados axentes, tendo como referencia clave ODS, 
as directrices da cooperación española e da cooperación galega 
no marco dunha concepción e práctica do desenvolvemento acorde 
coa xustiza social e a sustentabilidade.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír á xeración dunha cidadanía 
galega consciente e comprometida para a construción dunha 
sociedade que promova a igualdade de xénero e o dereito á 
saúde participando no cumprimento dos Obxectivos de Desen-
volvemento Sustentable (ODS). 
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» Obxectivo específico: Fortalecer as capacidades de forma-
ción, sensibilización e mobilización da comunidade universitaria 
galega para promover o exercicio de dereitos e responsabili-
dades sobre os ODS, especialmente activando unha conciencia 
crítica que promova procesos de cambio e construción dunha 
sociedade que priorice a equidade de xénero e o dereito á 
saúde global no marco do desenvolvemento sustentable.

Poboación beneficiaria:

» Directa: O total da poboación directa beneficiaria son 545 per-
soas (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: 34.997,92 € (2018: 13.999,17 €; 2019: 
20.998,75 €)

13. Campaña Mundial pola Educación 2019 en Galicia

Axente: Fundación Ayuda en Acción, agrupada con Fundación Entre-
culturas Fe y Alegría, Fundación Educación y Cooperación (Educo) e 
Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: Con este proxecto, o equipo territorial da Campaña 
Mundial pola Educación (CME) en Galicia, formado por Ayuda en 
Acción, Entreculturas, Educo e Taller de Solidaridad, quere afondar no 
traballo de máis de 15 anos en Galicia sensibilizando e formando a 
sociedade galega e a comunidade educativa sobre a situación da 
educación no mundo. 

No curso escolar 2018/19, a CME quere dar visibilidade e poñer na 
axenda pública e política de Galicia a nova axenda de Educación 
2030, desenvolvida no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable (ODS), dos que é parte fundamental a través do ODS 4. 

A CME, en xeral, e este proxecto, en particular, ten como finalidade úl-
tima 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. 

Para tal fin, o equipo territorial da CME en Galicia levará a cabo unha 
intervención coordinada entre as ONGD que integran este proxecto 
co obxectivo de promover na comunidade educativa e na socieda-
de 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. 

Deste xeito, as catro ONGD integrantes desenvolverán unha batería 
de accións de formación, sensibilización, mobilización e incidencia 
para chegar a dous segmentos de poboación claves para a CME, a 

comunidade educativa galega e a sociedade civil galega, enfoca-
da na poboación universitaria. 

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Contribuír ao cumprimento íntegro dos com-
promisos internacionais asinados polos gobernos para garantir 
o acceso a unha educación gratuíta, equitativa e de calidade 
para todas as persoas do mundo.

» Obxectivo específico: Promover na comunidade educativa e 
na sociedade civil galega respostas sociais, educativas e polí-
ticas a favor do dereito á educación e dos ODS en educación 
no novo Marco de acción pola educación 2030. 

Poboación beneficiaria:

» Directa: Co conxunto de actividades deste proxecto espérase 
chegar de forma directa a máis de 400 alumnos de centros edu-
cativos (58 % mulleres), 15 docentes e polo menos 60 alumnos e 
2 docentes universitarios. 

» Indirecta: Como participantes indirectos consideramos as 
comunidades educativas dos centros onde se levará a cabo a 
CME 2018 dunha forma máis activa (15 centros), cun ámbito de 
influencia estimado de 100 rapaces e rapazas por centro (50 
% mulleres), o que sumaría 750 rapaces e 750 rapazas como 
participantes indirectos, onde se inclúen tamén aqueles aos que 
chegaremos a través das redes sociais grazas a estratexia de 
comunicación da CME. Son arredor de 6.500 persoas. 

Axuda Xunta de Galicia: 16.605,00 € (2018: 6.642,00 €; 2019: 
9.963,00 €)

Convocatoria 2017 de proxectos de 
educación para  o desenvolvemento e 

a cidadanía global

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

secundaria e universitario galego

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 € (2017: 18.000,00 €; 
2018: 27.000,00 €)
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02. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat, con 
especial incidencia en modelos de gobernación 

participativos, a través da sensibilización e 
a educación non formal de axentes multiplicadores 

clave e alumnado de secundaria na cidade da Coruña

Axente: Arquitectura sen Fronteiras, demarcación Galicia, agrupada 
coa Universidade da Coruña

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 44.860,00 € (2017: 17.944,00 €; 
2018: 26.916,00 €)

03. Campaña Mundial pola Educación 2018 en Galicia

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría, agrupada con Funda-
ción Ayuda en Acción, Fundación Educación y Cooperación (Educo) 
e Fundación Taller de Solidaridad

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 43.500,00 € (2017: 17.400,00 €; 
2018: 26.100,00 €)

04. Red Solidaria da Xuventude: Cidadanía global, 
apoderamento e participación para o cambio social 

dos grupos solidarios no curso 2017/18
 
Axente: Fundación Entreculturas, Fe y Alegría

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 35.000,00 € (2017: 14.000,00 €; 
2018: 21.000,00 €)

05. Investigando a dimensión global da educación 
para o desenvolvemento na educación secundaria 
obrigatoria no ensino superior universitario de Galicia

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia, agrupada coa 
Universidade da Coruña

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 44.915,00 € (2017: 17.966,00 €; 
2018: 26.949,00 €)

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

Axente: Fundación Intered-Galicia

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 34.813,00 € (2017: 13.925,20 €; 
2018: 20.887,80 €)

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

Axente: Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 32.886,00 € (2017: 13.154,40 €; 
2018: 19.731,60 €)

08. Tecendo conciencias a través do consumo responsable 
e o comercio xusto no mundo do deporte galego 

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Zona de actuación: Galicia 

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

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

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 34.591,00€ (2017: 13.863,40 €; 
2018: 20.754,60 €)

10. Repensando o dereito á saúde desde o cine, a 
fotografía e o teatro social. Sensibilización do estu-
dantado universitario galego en materia de DDHH, 

acceso á saúde e equidade de xénero

Axente: Farmacéuticos Mundi

Zona de actuación: Galicia 

Subvención Xunta de Galicia: 34.995,00 € (2017: 13.998,00 €; 
2018: 20.997,00 €)

11. Consume Nós! Colectivos sociais, entidades e a cidada-
nía de Pontevedra e a súa comarca únense para garantir 

modalidades de consumo e produción sustentables

Axente: Asociación Galega Amarante Setem para o ecodesenvol-
vemento

Zona de actuación: Galicia 
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Subvención Xunta de Galicia: 14.635,00 € (2017: 5.854,00 €; 2018: 
8.781,00 €)

Convenios de colaboración de 
educación para o desenvolvemento 

e a cidadanía global

Convenios de colaboración do ano 2018

No ano 2018 asinouse un convenio de colaboración para 
levar a cabo o seguinte proxecto no ámbito da educación 
para o desenvolvemento. 

01. Convenio de colaboración con Solidariedade Interna-
cional de Galicia (SIG), agrupada con Asociación Galega 
de Reporteiros Solidarios (Agareso), Asemblea de Coope-
ración pola Paz (ACPP) e Fundación Educación e Coope-
ración (Educo) para a execución do proxecto Coopera-

ción galega: O mundo que queremos 2018-2019

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia (SIG), agrupada con 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso), Asemblea de 
Cooperación pola Paz (ACPP) e Fundación Educación e Coopera-
ción (Educo)

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O presente proxecto constitúese como a VI edición dunha 
iniciativa que conta con dúas características diferenciais que condi-
cionan cada unha das fases e elementos que a 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 EDCG 
das que, no momento da presente formulación, xa forman parte 5 
entidades. Ambos os feitos inciden directamente no obxecto, contidos 
e metodoloxía deste.

Así pois, Cooperación galega: O mundo que queremos é unha 
iniciativa dirixida a 500 alumnos e alumnas dos centros de ensino 
galegos xunto ao seu profesorado, seleccionados entre aqueles que 
soliciten a presente proposta no marco do programa Plan Proxecta. 
Co profesorado e alumnado destinatario, afondarase nas desigual-
dades sociais existentes e nas causas que as perpetúan, con especial 
atención á realidade dos países empobrecidos nos que traballa 
a cooperación galega. Os ODS serán a temática condutora da 
proposta e a comunicación comunitaria, a ferramenta metodolóxica e 
elemento vertebrador das accións que se van 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.

» Obxectivo específico: Contribuír ao fomento dunha adoles-
cencia galega consciente da interconexión entre realidades 
locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa corres-
ponsabilidade na construción da xustiza social.

Poboación beneficiaria: 

O proxecto destinarase a un total de 500 alumnos por centro. Segun-
do as porcentaxes de homes e mulleres habitual nas aulas galegas, 
dividiríanse en 200 rapaces e 300 rapazas. Así mesmo, prevese o tra-
ballo directo co profesorado dos centros e, segundo establecen as 
bases do Plan Proxecta, inclúe un mínimo de 2 profesores por centro. 
Estimamos a participación dun total de 14 destinatarios directos neste 
grupo que, segundo a proporción habitual en centros galegos (40 % 
homes e 60 % mulleres), dividimos en 8 mulleres e 6 homes.

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 € (2018: 30.000,000 €; 2019: 
40.000,00 €)

Convenios de colaboración do ano 2017

Co orzamento de Cooperación Exterior de 2018 deuse 
cobertura ao compromiso financeiro correspondente á anuali-
dade 2018 dun convenio asinado en 2017.

01. Convenio de colaboración con Solidariedade Inter-
nacional Galicia (SIG), Asociación Galega de Reporteiros 
Solidarios (Agareso) e Fundación Educación e Coopera-
ción (Educo) para a execución do proxecto Coopera-

ción galega: O mundo que queremos 2017-2018

Axente: Solidariedade Internacional Galicia (SIG), agrupada con 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) e Fundación 
Educación e Cooperación (Educo) 

Código CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 € (2017: 30.000,00 €; 2018: 
40.000 €) 
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Convocatoria 2017 de proxectos e de 
creación de grupos de investigación 

para o desenvolvemento
 

No ano 2017, como acontecera no 2014, publicouse a con-
vocatoria 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 realización de proxectos de investigación sobre 
cooperación para o desenvolvemento, incluída a educa-
ción 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 son  
financiables nesta convocatoria as colaboracións científi-
cas sen esta dimensión.

»  A creación de grupos de investigación, unidisciplinares 
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 29 de xuño de 2017. Trátase dunha convocatoria 
plurianual cunha dotación total de 150.000 €.

Presentáronse 13 proxectos, dos que foron subvencionados 5. 
A convocatoria resolveuse con data do 26 de outubro e a 
concesión de subvencións foi publicada no DOG do 30 de 
novembro de 2017.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Implementación de índices de secas como ferramen-
tas de vixilancia e alerta temperá para o desenvolvemen-
to de plans de preparación e xestión de secas no norte 

de Mozambique

Axente: Universidade da Coruña - ETS Enxeñería de Camiños, Canais 
e Portos

Código/s CRS: 14010 

País: Mozambique e España

Axuda Xunta de Galicia: 26.524,86 € (2017: 13.262,43 €; 2018: 
13.262,43 €) 

 02. O turismo comunitario como instrumento no desenvol-
vemento humano das parroquias Mangahurco e Caza-
deros do cantón Zapotillo, provincia de Loja: xeración 
dun modelo aplicado baseado na inclusión, sustentabili-

dade, xénero e natureza

Axente: Universidade da Coruña - Facultade de Economía

Código/s CRS: 33210

País: Ecuador e España

Axuda Xunta de Galicia: 27.795,40 € (2017: 13.897,70 €; 2018: 
13.897,70 €)

03. Diversidade infantil, sociedade e emigración maternal 
en Nicaragua: Artellando redes

Axente: Universidade da Coruña - Facultade de Fisioterapia, agrupa-
da con SOLIDA, Asociación de Cooperación ao Desenvolvemento

Código/s CRS: 15150

País: Nicaragua, España

Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00 € (2017: 15.000,00 €; 2018: 
15.000,00 €)

 04. A ED na formación dos profesionais da educación. 
Estudo de caso: As titulacións da Facultade de Ciencias 

da Educación da USC-Fase I

Axente: Universidade de Santiago de Compostela - Facultade de 
Ciencias da Educación, agrupada con Solidariedade Internacional 
de Galicia

Código/s CRS: Educación

País: España
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Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00 € (2017: 15.000,00 €; 2018: 
15.000,00 €)

05. Procesos e prácticas educativas para a transición 
a unha cultura da sustentabilidade e a cooperación en 

Galicia e República Dominicana-Investigación acción

Axente: Universidade de Santiago - Facultade de Ciencias da Edu-
cación, agrupada coa Fundación InteRed

Código/s CRS: 99820

País: República Dominicana e España

Axuda Xunta de Galicia: 29.739,76 € (2017: 14.869,88 €; 2018: 
14.869,88 €)
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Actuacións
de consolidación e fortalecemento

Convenios de colaboración para 
actividades de fortalecemento

 
Coma nos anos anteriores, no 2018 asináronse dous con-
venios de colaboración: un coa Coordinadora Galega de 
ONGD, co obxectivo de continuar fortalecendo o tecido das 
ONGD galegas e da propia coordinadora, e outro co Fondo 
Galego de Cooperación e Solidariedade, co obxecto de 
potenciar a cooperación local e mellorar a súa coordinación 
e capacidade. Ademais, neste ano 2018 asinouse un novo 
convenio de colaboración coas tres universidades galegas 
que ten por obxectivo crear unha rede galega de coopera-
ción universitaria para o desenvolvemento.

 Convenios de colaboración do ano 2018

01. Convenio de colaboración coa Coordinadora Galega de 
ONG para o desenvolvemento para a execución do proxecto 
Mellora das capacidades da coordinadora para promover a 
transparencia, o bo goberno e os obxectivos compartidos de 
transformación social e defensa da política pública de coope-

ración ao desenvolvemento das ONGD galegas

Axente: Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento 
(CGONGD)

Código/s CRS: 99820

Zona de actuación: Galicia

Descrición: A proposta de traballo da CGONGD na actualidade 
desenvólvese nos seguintes ámbitos de actuación:

» Incidencia política, promovendo a mellora da política pública e 
social de cooperación ao desenvolvemento de ámbito autonó-
mico e local que recoñeza as ONGD como axentes clave para 

a transformación social e política; promovendo estratexias para 
a incorporación da coherencia de políticas nas administracións 
públicas galegas e mellorando as capacidades das ONGD 
membro en materia de incidencia política.

» Comunicación e cambio social, promovendo un maior coñece-
mento da educación para a cidadanía global e a comunicación 
para o desenvolvemento entre as ONGD e a propia coordina-
dora, así como estreitando lazos de colaboración con actores 
claves identificados co obxectivo de aumentar o impacto do 
noso traballo e promover unha cidadanía galega comprometida 
coa loita contra a pobreza e a favor da transformación social. 

» Representatividade da coordinadora, facilitando espazos 
de participación tanto para as ONGD integradas como non 
integradas no traballo diario da coordinadora, a través da 
adecuación das temáticas aos intereses das ONGD sociais, da 
descentralización do traballo etc. Tamén promovendo a mellora 
da transparencia, o bo goberno e o código de conduta da 
coordinadora, tanto na propia coordinadora como no exterior. 

» Desenvolvemento organizativo, fortalecendo e mellorando as 
capacidades e os procesos dos distintos órganos que conforman 
a coordinadora a través da formación e avaliación continuada, 
e establecendo mecanismos axeitados para toma de decisións e 
espazos axeitados para a creación de consensos. 

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: Mellorar as capacidades da coor-
dinadora para promover a transparencia, o bo goberno e os 
obxectivos compartidos de transformación social e defensa 
da política pública de cooperación ao desenvolvemento das 
ONGD galegas.

Axuda Xunta de Galicia: 90.000,00 € 
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02. Convenio de colaboración co Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade para a execución do 

proxecto A fondo cos ODS

Axente: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

Descrición: O proxecto xira arredor das especificidades da coope-
ración municipalista galega, as súas vantaxes comparativas como 
axentes específicos dentro do sistema internacional de cooperación 
e como modelo de traballo en rede colaborativo que representa 
o Fondo Galego. Dando un paso máis alá, a proposta fai fincapé 
nunha maior implicación e apropiación das administracións locais 
galegas na cooperación ao desenvolvemento e na consecución 
dos ODS, principalmente desde o Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Xerar, con sinerxía e coordinación, unhas polí-
ticas públicas favorables á cooperación ao desenvolvemento e 
á consecución dos ODS no ámbito local.

» Obxectivo específico: Promover o coñecemento e implicación 
da Administración local galega e da cidadanía en xeral no 
cumprimento dos ODS.

Axuda Xunta de Galicia: 40.000,00 € 

03. Convenio de colaboración coas universidades da Co-
ruña, Santiago de Compostela e Vigo para a execución 
do proxecto Fortalecemento da Rede galega de coope-
ración universitaria para o desenvolvemento 2018-2019

Axente: Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

Código/s CRS: 99820

Zona de actuación: Galicia

Descrición: A Rede galega de cooperación universitaria ao desen-
volvemento (RGCUD) actúa como instrumento común de dinamización 
das accións de cooperación universitaria para o desenvolvemento, 
fomentando a investigación e formando as 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. Concretamente, no marco deste convenio 
traballarase para fortalecer o sistema universitario galego (SUG) como 
axente de cooperación para o desenvolvemento implicado na con-
secución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), 
mellorando as capacidades da Rede galega de cooperación 
universitaria ao desenvolvemento (RGCUD) para liderar a aprobación 
dunha estratexia común para a implementación da Axenda 2030 nas 
tres universidades galegas.

Obxectivos:

» Obxectivo xeral: Fortalecer o Sistema universitario galego 
(SUG) como axente de cooperación para o desenvolvemento 
implicado na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable (ODS).

» Obxectivo específico: Mellorar as capacidades da Rede 
galega de cooperación universitaria ao desenvolvemento (RG-
CUD) para liderar a aprobación dunha estratexia común para a 
implementación da Axenda 2030 nas tres universidades galegas.

Axuda Xunta de Galicia: 82.577,00 € (2018: 42.570,00 €; 2019: 
40.007,00 €)
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Formación

Bolsas de formación de persoas expertas 
en cooperación para o desenvolvemento

A Orde do 24 de abril de 2018 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 2018 foi publicada no DOG o 21 de maio. Recibíronse 
un total de 51 solicitudes. A convocatoria foi resolta o 28 de 
agosto e publicada a concesión no DOG do 19 de setem-
bro, adxudicándose dúas bolsas para a DXRREE e coa UE 
e catro bolsas para as OTC do Perú, 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 forma-
ción académica das persoas tituladas universitarias con esta-
días 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 2018 e 55.000 € para 2019).

A este orzamento hai que engadirlle 3.000 € para a cobertura 
da Seguridade Social das persoas bolseiras.

O período de formación abranguerá ata o 31 de agosto de 
2019.
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Outras actividades formativas

No marco do convenio de colaboración asinado no ano 
2018 coas tres universidades galegas para o proxecto de 
Fortalecemento da Rede galega de cooperación universitaria 
para o desenvolvemento 2018-2019, impartiranse cursos de 
formación sobre os ODS e a Axenda 2030 nas tres universi-
dades, así como novas edicións do curso de especialización 
de posgrao sobre cooperación e educación ao desenvolve-
mento. Alternarase cada ano nunha universidade e no  2018 
comezou na UDC.
Ao abeiro do convenio de colaboración asinado coa Coor-
dinadora Galega de ONGD para a execución do proxecto 
Mellora das capacidades da coordinadora para promover 
a transparencia, o bo goberno e os obxectivos compartidos 
de transformación social e defensa da política pública de 

cooperación ao desenvolvemento das ONGD galegas, 
impartíronse cursos de formación para o fortalecemento do 
persoal das ONGD galegas orientados ao enfoque basea-
do en dereitos humanos e xestión de resultados, así como á 
difusión dos ODS e a súa implicación no ámbito autonómico 
e local, aos que asisten tamén persoas doutras organizacións 
e colectivos.

Ao abeiro do convenio de colaboración asinado co  Fondo 
Galego de Cooperación e Solidariedade para a execución 
do proxecto A fondo cos ODS, impartíronse cursos de forma-
ción para o fortalecemento do persoal dos concellos galegos 
sobre a localización dos ODS e a xestión da política pública 
municipal de cooperación ao desenvolvemento. 
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Coordinación
 interadministrativa

Consello Galego de Cooperación para 
o Desenvolvemento (Congacode)

O Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o 
desenvolvemento, regula no seu capítulo II o Consello Galego 
de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), de-
finido como órgano de consulta e participación da sociedade 
galega en materia de cooperación para o desenvolvemento, 

adscrito ao departamento da Xunta de Galicia competente 
nesa materia.

O 18 de abril de 2018 constituíuse o Congacode tras a 
adecuación da súa composición ao establecido no Decreto 
29/2017 e tras os correspondentes nomeamentos de vogais 
das entidades que forman parte do órgano. Nesta xuntanza 
aprobouse a proposta do IV Plan director 2018-2021 e acor-
douse a constitución do Grupo de Traballo de Educación 
para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global.
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Grupo de Traballo de Educación para o 
Desenvolvemento e a Cidadanía Global

O Grupo de Traballo de Educación para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global, creado no seo do Consello Galego 
de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode) na 
súa reunión do 18 de abril de 2018, está composto por: 

» Dúas persoas representantes da DXRREE e coa UE, unha 
das cales actúa como secretaria do grupo. 

» Unha persoa representante da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 

» Unha persoa representante da Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Voluntariado. 

» Dúas persoas representantes da Comisión de Educa-
ción para o Desenvolvemento da Coordinadora Galega 
de ONGD. 

» Unha persoa representante da Rede galega de coo-
peración universitaria para o desenvolvemento (RGCUD). 

» Unha persoa representante do Fondo Galego. 

»  Unha persoa vogal experta do Congacode.

A primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 27 de 
novembro de 2018. Nela presentouse o borrador das bases 
da convocatoria pública de subvencións para a execución 
de proxectos de educación para o desenvolvemento e 
a cidadanía global 2019-2020, para a súa analise e a 
achega de propostas. Así mesmo, presentouse o documento 
de seguimento da matriz da estratexia de educación para o 
desenvolvemento, onde se vai analizando punto por punto o 
traballo realizado, observando que moitos dos produtos están 
xa, ou ben acadados, ou ben en vías de selo.

Comisión Interdepartamental
para o Seguimento da 

Axenda 2030 en Galicia 

A DXRREE e coa UE encargou un estudo co fin de identificar 
as implicacións que se derivarían para a Xunta de Galicia da 
implantación da Axenda 2030 das Nacións Unidas. 
Unha das recomendacións do dito estudo foi a necesidade 
de conformar unha comisión de traballo interdepartamental 
que se dedique, de maneira específica, a abordar a 
implementación dos ODS en Galicia a nivel gobernamental, 
promovendo a transversalidade e a coherencia de políticas 
na Xunta. 

Para lle dar cumprimento á citada recomendación, e baixo o 
impulso da directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático, nomeada polo presidente da Xunta como represen-
tante de Galicia no Grupo de Alto Nivel para a Axenda 2030 
(GAN), puxéronse en marcha as coordinacións para a consti-
tución da Comisión Interdepartamental para o Seguimento da 
Axenda 2030 en Galicia. 

A Comisión Interdepartamental para o Seguimento da Axenda 
2030, presidida pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda, terá as seguintes funcións:

» Coñecer as iniciativas, plans, programas e convenios 
existentes nos ámbitos cubertos polos Obxectivos de Des-
envolvemento Sustentable e levar a cabo un seguimento 
da súa execución.

»  Estudar e propoñer novas accións para o cumprimento 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

»  Instar a outras Administracións e organismos públicos e 
privados para que impulsen as medidas necesarias para 
promover o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolve-
mento Sustentable en Galicia.

»  Realizar un informe de seguimento sobre o progreso no 
cumprimento dos obxectivos e metas fixados na Axenda 
2030, que será presentado ante o Parlamento de Galicia 
cada dous anos.
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XI Encontro de Comunidades 
Autónomas e Cooperación 
para o Desenvolvemento

A Comunidade Valenciana foi a encargada de organizar o XI 
Encontro de Comunidades Autónomas e Cooperación para o 
Desenvolvemento, que tivo lugar os días 26 e 27 de abril en 
Alacante e no que participaron representantes de todas as 
comunidades autónomas e da AECID.

O director xeral e persoal técnico da DXRREE e coa UE 
participaron nas distintas sesións, nas que se puxeron enriba 
da mesa as posicións políticas e a experiencia técnica sobre 
diversos temas que preocupan as comunidades autónomas 
no momento actual no que se atopa a cooperación des-
centralizada. Na súa intervención, o director xeral incidiu no 
compromiso de Galicia coa coordinación coa AECID e coas 
comunidades autónomas no eido da acción humanitaria, 

reiterando a aposta da Xunta de Galicia polo Fondo de 
Programación Conxunta da Acción Humanitaria e destacando 
a importancia de renovar o devandito Fondo, con base nos 
principios de unidade de acción no exterior, de coherencia e 
harmonización de políticas, de coordinación interinstitucional 
e de complementariedade que deben presidir as relacións 
entre a cooperación descentralizada e a AECID. 

Os representantes das comunidades autónomas debateron 
sobre os retos de futuro da cooperación descentralizada, 
buscando reforzar o seu valor diferencial, e sobre a nece-
sidade de avanzar nos procesos de coordinación entre os 
diferentes niveis de Administración para lle dar cumprimento á 
Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, que de-
fine o marco global para a promoción do desenvolvemento 
dos próximos anos.

Ao longo do encontro repasáronse, entre outros temas de 
interese común, a colaboración cos distintos axentes de 
cooperación, como as ONGD, as universidades ou os fondos 
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locais, a cooperación técnica que desenvolven as comunida-
des autónomas e a coordinación de actuacións no eido da 
acción humanitaria.
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Reunións de coordinación coa 
cooperación española

Ao longo de todo o ano 2018, representantes da DXRREE e 
coa UE asistiron ás distintas reunións que foron convocadas 
pola Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e 
para Iberoamérica e pola AECID para a coordinación coas 
comunidades autónomas e as entidades locais en diferentes 
ámbitos de actuación (V Plan director da cooperación espa-
ñola, acción humanitaria, etc.).

» Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional 
para o Desenvolvemento

Galicia participou nas xuntanzas da Comisión Interterritorial de 
Cooperación para o Desenvolvemento da Administración xe-
ral do Estado nas que se someteu a debate o V Plan director 
da cooperación española 2018-2021.

» Grupo de Traballo de Educación para o Desen-
volvemento do Consello de Cooperación para o 
Desenvolvemento

O 3 de abril de 2018 tivo lugar en Madrid a reunión do Gru-
po de Traballo de Educación para o Desenvolvemento do 
Consello de Cooperación para o Desenvolvemento, na que 
foron invitados a sumarse representantes das comunidades 
autónomas, entre as que se atopa Galicia.

» Comisión de Coordinación do Convenio para a 
Programación Conxunta da Acción Humanitaria

O convenio entre a Cooperación Descentralizada e a AECID 
para a actuación conxunta e coordinada en materia de ac-
ción humanitaria, asinado o 3 de outubro de 2018 en Madrid, 
prevé na súa cláusula sexta a creación dunha comisión de 
coordinación, seguimento, vixilancia e control, cuxo regulamen-
to de funcionamento forma parte do devandito convenio. 

Esta comisión, ao igual ca a creada no marco do anterior 
convenio do ano 2015, ten como obxecto principal coordinar 
e decidir, buscando a unanimidade, as actuacións implemen-
tadas no marco do convenio, así como a resolución dos 
problemas de interpretación e cumprimento que poidan xurdir.

A secretaría da comisión recae na AECID, mentres que a 
presidencia a exercen de forma rotatoria, por períodos de seis 
meses, as comunidades autónomas asinantes do convenio. 
Galicia exerceu a primeira quenda de presidencia e, por ese 
motivo, organizou a primeira xuntanza desta comisión, que tivo 
lugar en Santiago de Compostela o 31 de outubro de 2018 
e na que se decidiu o destino dos fondos do ano 2018, que 
ascenderon a 1.500.000 €.

» Xornada de formación e debate entre a Oficina de 
Acción Humanitaria e as comunidades autónomas

O 17 de decembro de 2018 levouse a cabo esta xornada 
de formación e debate sobre os instrumentos e procedemen-
tos empregados no ámbito da acción humanitaria.
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 Viaxes, 

visitas e actos institucionais

Viaxes de cooperación ao exterior

»  Viaxe ao Perú

No mes de novembro de 2018 realizouse unha viaxe institu-
cional de seguimento de actuacións financiadas pola Xunta 
de Galicia no Perú, organizada en coordinación coa Oficina 
Técnica de Cooperación da AECID. 

A delegación da Xunta de Galicia estivo composta polo 
vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, o director xeral de DXRREE e coa UE e a 
subdirectora xeral de Cooperación Exterior.

O obxectivo fundamental da visita foi o de realizar o segui-
mento das actuacións financiadas pola Xunta de Galicia 
neste país estratéxico para a cooperación galega, non só 
polo vínculo histórico que nos une con el, senón tamén pola 
tradicional presenza e traballo desenvolvido alí por numerosos 
axentes galegos de cooperación. De feito, o seu carácter de 
país prioritario aparece recollido nos catro plans directores 
que rexeron a cooperación galega ata a actualidade.
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Cabe destacar que no ano 2018 se puxo en marcha, en co-
laboración coa Fundación Cetmar, ANFACO-CECOPESCA, 
Ayuda en Acción e Amigos de Escaes Perú, un proceso de 
identificación dunha intervención sectorial en apoio á pesca 
artesanal no departamento de Piura. Esta intervención enmár-
case no desenvolvemento do memorando de entendemento 
(MOU) asinado entre o Ministerio da Produción do Perú e a 
Xunta de Galicia en novembro de 2015.

Ademais de realizar varias visitas a proxectos financiados 
pola cooperación galega, a delegación da Xunta mantivo 
diversos encontros institucionais con autoridades peruanas.
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»  Viaxe a México

O convenio entre a cooperación descentralizada e a AECID 
para a actuación conxunta e coordinada en materia de 
acción humanitaria, asinado o 20 de maio de 2015, prevía 
na súa cláusula terceira a posibilidade de realizar visitas ao 
terreo para ter unha maior información sobre os programas 
financiados, coñecer de primeira man os seus resultados e 
manter contacto cos beneficiarios directos.

Na reunión da Comisión de Seguimento do convenio, que 
tivo lugar en maio de 2017 baixo a presidencia semestral da 
Comunidade de Madrid, a Oficina de Acción Humanitaria 

(OAH) da AECID deu a coñecer a invitación realizada por 
ACNUR-México para viaxar a Tapachula (Chiapas), rexión 
destinataria de parte da axuda do convenio para a atención 
á poboación desprazada e refuxiada.

A viaxe realizouse entre o 15 e o 18 de xaneiro de 2018 
e a delegación estivo composta por unha representante da 
OAH e, por parte das comunidades autónomas,  unha repre-
sentante da Rexión de Murcia e unha representante da Xunta 
de Galicia, acompañadas por persoal técnico da Oficina 
Técnica de Cooperación da AECID en México.



101

2018 INFORME
da cooperación galega



102

2018 INFORME
da cooperación galega

Visitas institucionais a Galicia

Durante o ano 2018 recibíronse na sede da DXRREE e coa 
UE visitas de representantes de diversas entidades de países 
do sur e de contrapartes no terreo dos axentes galegos de 
cooperación para o desenvolvemento:

»  No mes de febreiro mantívose unha xuntanza co 
coordinador de Fe y Alegría Brasil e con dous voluntarios 
da devandita organización, que formaban parte da 
reprentación de 21 países que se reuniron en Madrid no 
Encontro Global de Mocidade que organiza a Fundación 
Entreculturas. Este encontro propiciou o intercambio de ex-
periencias entre os participantes das oito redes solidarias 
de mozos de Entreculturas existentes en España e grupos 
de participación xuvenil formados por mozos de países de 
América Latina e Europa.

»  No mes de xullo recibiuse a visita de dous mozos 
nicaraguanos integrantes da Caravana Informativa de la 

Solidaridad Internacional con Nicaragua, acompañados 
por representantes da Coordinadora Galega de ONGD. 
Esta caravana foi unha iniciativa formada por estudantes 
e cidadanía nicaraguana que percorreu distintos países 
da Unión Europea coa vontade de informar sobre a crise 
que está vivindo o país. 

»  No mes de outubro recibiuse a visita dunha delegación 
da ONGD Fe y Alegría Nicaragua que permitiu coñecer en 
primeira persoa a situación da educación en Nicaragua 
e dos proxectos financiados pola cooperación galega.

»  No mes de novembro recibíronse as seguintes visitas na 
sede da DXRREE e coa UE:

 › Unha delegación das entidades peruanas Asocia-
ción Jesús Obrero-CCAIJO e do Servizo Agropecuario 
para a Investigación e Promoción Económica (SAIPE), 
socios locais en varios proxectos financiados pola coo-
peración galega das organizacións Fundación Taller 
de Solidaridad e Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
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› Unha delegación de representantes do sector pes-
queiro do Salvador, socios locais das organizacións 
Asemblea de Cooperación pola Paz e Agareso no 
marco de varios proxectos financiados pola coopera-
ción galega.

› Os alcaldes da mancomunidade hondureña de 
Nasmar, que agrupa 7 municipalidades costeiras do 

sur de Honduras. Nasmar actúa desde o ano 2014 
como socio local nos proxectos que no ámbito da 
xestión dos recursos hídricos executa a agrupación 
conformada por Enxeñería sen Fronteiras e a UDC, a 
través de Cartolab, e que contan con financiamento 
da cooperación galega.

› Dúas activistas guatemaltecas, a presidenta da 
Asociación Indígena Agropecuaria Prodesarrollo Inte-
gral (ASIAPRODI) e a directora e fundadora da radio 
comunitaria La Voz de Racantaj, que mantiveron un 
encontro co vicepresidente e conselleiro da Presiden-

cia, Administracións Públicas e Xustiza e que serviu para 
coñecer de primeira man a situación de Guatemala e 
dos proxectos financiados pola cooperación galega, 
xa que ambas as organizacións son socias locais de 
ONGD galegas en varios proxectos de cooperación.
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»  No mes de decembro recibíronse as seguintes visitas:

› Unha delegación da Universidade de Cabo Verde, 
do Instituto Nacional de Desenvolvemento das Pescas 
(INDP) e de PROEMPRESA, no marco do proxecto 
Transferencia e emprendemento mariño en Cabo 

Verde como estratexia de crecemento de emprego 
e desenvolvemento económico, social e ambiental. 
EMPRENDER EN AZUL, financiado pola cooperación 
galega e executado pola Universidade de Vigo.
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› A directora do Instituto de Liderazgo de Las Segovias 
(ILLS) que, acompañada polos representantes das 
ONGD galegas que forman agrupación para executar 
o proxecto financiado pola Xunta, mantivo unha reunión 
co titular de DXRREE e coa UE. O obxecto da reunión 
foi o de analizar como afecta a situación en Nicaragua 

ao actual traballo que desde as institucións galegas, 
e con financiamento da Xunta, se está a desenvolver 
no país co ILLS, histórica contraparte nicaraguana de 
varias entidades galegas no ámbito da cooperación 
para o desenvolvemento. 
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Actos institucionais 

» Celebración do 30.º Aniversario da Axencia Española 
de Cooperación Internacional para o Desenvolvemen-
to (AECID)

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE asistiu o 21 
de novembro de 2018 en Madrid á celebración do 30.º Ani-
versario da Axencia Española de Cooperación Internacional 
para o Desenvolvemento (AECID). 

No acto, presidido polo Ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea e Cooperación, participaron representantes da 
Administración xeral do Estado, das distintas administracións 
autonómicas e locais, das entidades sociais vinculadas ao 
ámbito da cooperación para o desenvolvemento e os coordi-
nadores xerais das distintas oficinas técnicas de Cooperación 
da AECID no exterior. Foi unha homenaxe e un recoñecemento 
público ás persoas que traballaron durante os 30 anos de 
existencia da AECID.

A relación institucional entre a Xunta de Galicia e a AECID ini-
ciouse hai xa 20 anos coa sinatura, o 3 de xullo de 1998, dun 
convenio marco de colaboración no que se establecían as 
liñas básicas de colaboración entre ambas as administracións 
en materia de cooperación internacional. Na actualidade, a 
Xunta de Galicia colabora activamente coa AECID, tanto en 
materia de acción humanitaria, a través do convenio entre 
a cooperación descentralizada e a Axencia Española de 
Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a 
actuación conxunta e coordinada en materia de acción hu-
manitaria, asinado en outubro de 2018, como coa presenza 

de catro bolseiros nas oficinas técnicas de cooperación en 
América Latina e Mozambique. 

» Campaña Mundial pola Educación 2018

A Xunta de Galicia colaborou un ano máis nos actos da 
Campaña Mundial pola Educación (CME), que desde o ano 
2008 conta con financiamento da cooperación galega.

O lema da campaña varía cada ano e o de 2018 («A edu-
cación, o camiño para a paz, deixa a túa pegada») reivindica 
o dereito de todos os nenos e nenas a recibir unha educación 
de calidade, sen discriminación e sobre a base da igualdade 
de oportunidades.

O acto central da CME de 2018 en Galicia tivo lugar o 3 
de maio en Santiago de Compostela e realizouse en dous 
escenarios. O primeiro, no auditorio de AFUNDACIÓN, onde 
as rapazas e rapaces subiron ao escenario para compartir os 
seus lemas a prol dunha educación de calidade. O segundo 
escenario foi a zona vella, cunha marcha polas rúas mostrando 
os seus lemas e cánticos á cidadanía compostelá e que rema-
tou na praza da Quintana, onde se deu lectura ao manifesto 
da CME que lles entregaron aos representantes da Xunta de 
Galicia e do Concello de Santiago. Nestes actos participaron 
200 nenas e nenos de 7 centros educativos: CPR Santa María 
do Mar (A Coruña), IES Eduardo Pondal, CPR Divino Maestro 
e IES Arzebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela), CPI Virxe 
da Cela (Monfero), IES Campo de San Alberto (Noia) e IES de 
Vilalonga (Sanxenxo).
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» XIII Xornadas Europeas de Desenvolvemento

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE asistiu, en 
representación do Comité Europeo das Rexións, ás Xornadas 
Europeas de Desenvolvemento que se realizaron en Bruxelas 
os días 5 e 6 de maio de 2018. Baixo a temática «Mulleres e 
nenas á vangarda do desenvolvemento sustentable», o even-
to tratou como temáticas principais a igualdade de xénero e 

o apoderamento e participación de mulleres e nenas como 
parte esencial para acadar o desenvolvemento sustentable.

As Xornadas Europeas do Desenvolvemento lanzáronse no 
ano 2006 como unha forma de reunir a comunidade interna-
cional do desenvolvemento e debater sobre o camiño que 
cómpre seguir para erradicar a pobreza.
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 Transparencia
 e rendición de contas

Publicacións

» Publicación do Informe 2017 da cooperación galega

Ao igual ca nos últimos anos, no 2018 editouse en formato 
dixital o Informe 2017 da cooperación galega, publicado na 

páxina web co fin de lle dar a coñocer á sociedade galega
a política de cooperación que se leva a cabo desde Galicia.
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» Publicación do IV Plan director da cooperación galega 
2018-2021

O IV Plan director da cooperación galega 2018-2021 publi-
couse no mes de novembro en galego e en castelán.
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»  Publicación do estudo A implantación da Axenda 
2030 de Desenvolvemento Sustentable na Xunta de 
Galicia

En 2018 editouse en formato dixital o estudo A implantación 
da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable na 
Xunta de Galicia, que trata de explorar o enfoque e os pro-
cedementos a través dos cales se pode adoptar e adaptar 
a Axenda dos ODS ao ámbito das competencias propias 
da Xunta de Galicia, ademais de identificar as implicacións 
que derivarían dese proceso en termos de mecanismos insti-
tucionais para o seguimento desta axenda. Este estudo está 
dispoñible na páxina web da cooperación galega.

Avaliacións

» Plan anual de avaliacións de proxectos no exterior

En liña co compromiso pola transparencia e a rendición de 
contas da cooperación galega, realizouse a avaliación final 
ex-post das intervencións financiadas en Mozambique dende 
o ano 2010 ao 2017, coa finalidade de coñecer o grao 
de consecución dos obxectivos propostos, 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 corresponden-
tes contrapartes. 

Mozambique foi considerado país prioritario da cooperación 
galega en todos os plans directores, dado que se trata dun 
país PMA, cun baixo índice de desenvolvemento humano, no 
que existen condicións favorables para que Galicia realice 
unha cooperación transformadora debido aos especiais vín-
culos culturais e lingüísticos cos países africanos de lingua 
oficial portuguesa.

En total avaliáronse 19 intervencións impulsadas por 7 axentes 
de cooperación en Mozambique, financiadas a través de 
convocatorias públicas de subvencións e de convenios de 
colaboración. 

Os informes da avaliación de cada proxecto están dispoñi-
bles para consulta na páxina web da cooperación galega.




