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mesma, tal e como se indica oportunamente no narrativo do informe.
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través de correo electrónico, dos actores e axentes de cooperación.
Para calquera consulta ou para solicitar un encontro presencial co avaliador,
Xosé Luís Pastoriza Rozas, pódese poñer en contacto no teléfono 606 25 24 39 ou
no email plandirectorgalicia@outlook.es.
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Lista de acrónimos, siglas e abreviaturas
ACNUR
ACSUG
AECID
AH
AOD
AXE
CAD
CCAA
CGONGD
CINCODE
CINTERCODE
CONGACODE
CPSR
CRS
CUD
DOG
DXPOLDES
DXRREE e UE
EELL
EpD
FAO
FEGAMP
Fondo Galego
GHD
IDI
MAEC
MAP
OAH
ODM
ODS
OMUDES
ONGD
OTC
PACI
PALOP
PMA
PROFOPAC
RGCUD
RMA
RMB
RSE
SDXCE
SECIPI
SGCID
SOGAPS
UDC
UE
UNRWA
USC
UVIGO
XG

Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados/as
Axencia para a calidade do Sistema Universitario Galego
Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
Acción Humanitaria
Axuda Oficial ao Desenvolvemento
Administración Xeral do Estado
Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE
Comunidades Autónomas
Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
Comisión Interdepartamental de Cooperación para o Desenvolvemento
Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento
Compra pública socialmente responsable
Creditor Reporting System do CAD da OCDE
Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento
Diario Oficial de Galicia
Dirección Xeral de Políticas de Desenvolvemento Sostible do MAEC
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Entidades locais
Educación para o desenvolvemento
Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación
Federación Galega de Municipios e Provincias
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Good Humanitarian Donorship (Boa Doazón Humanitaria)
Iniciativa de Desenvolvemento Integral
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación
Marco de Asociación País
Oficina de Acción Humanitaria da AECID
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
Organismos Multilaterais de Desenvolvemento
Organización Non Gobernamental de Desenvolvemento
Oficina Técnica de Cooperación da Cooperación Española
Plan Anual da Cooperación Internacional
Pais Africano de Lingua Oficial Portuguesa
País Menos Adiantado
Programa para a Formación da Pesca Artesanal en Centroamérica
Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento
Renda Media Alta
Renda Media Baixa
Responsabilidade Social Empresarial
Subdirección Xeral de Cooperación Exterior
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e para Iberoamérica
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí
Universidade de A Coruña
Unión Europea
Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina en Oriente Próximo
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Xunta de Galicia
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I. Resumo executivo
1. Unha Cooperación Galega eficaz no logro dos resultados e indicadores previstos no III
2.

3.

4.

5.

6.

Plan Director da Cooperación Galega: 25 dos 30 indicadores foron acadados plena e
satisfactoriamente.
Unha Cooperación Galega solvente cun total de 18,5 millóns de euros destinados a
cooperación ao desenvolvemento, dos cales o 93% (17,2 millóns) foi achegado pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, tendo
executado o 99% do orzamento previsto nos correspondentes Plans Anuais e tendo
desembolsado o 100% das axudas comprometidas.
Unha Cooperación Galega que se sitúa no 7º lugar na cooperación autonómica por
volume de AOD desembolsada e na 9ª posición por esforzo investidor, destinando o
0’04% do orzamento xeral consolidado da Xunta de Galicia a cooperación ao
desenvolvemento.
Unha Cooperación Galega que debe profundar nun maior esforzo investidor a través dun
aumento relevante da dotación orzamentaria do programa 331A de cooperación ao
desenvolvemento co obxectivo de recuperar o volume de AOD xestionado previamente á
crise económica e fiscal.
Unha Cooperación Galega aliñada coa axenda global do desenvolvemento, contribuíndo
á realización dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e á axenda de eficacia da
cooperación:
a. Unha Cooperación Galega concentrada xeograficamente: 95% dos seus recursos
desembolsados no exterior en cooperación investidos nos 10 países prioritarios
definidos no III Plan Director.
b. Unha Cooperación Galega especializada: 91% dos seus recursos desembolsados
no exterior en cooperación investidos nos 7 sectores nos que conta con vantaxes
comparativas: agricultura e desenvolvemento rural, pesca e acuicultura,
educación, saúde e programas/políticas sobre saúde sexual e reprodutiva, xestión
integral e gobernanza de recursos hídricos, habitabilidade básica e abastecemento
de auga e saneamento.
c. Unha Cooperación Galega complementaria: a través da súa actuación coordinada
coa Cooperación Española e con outras cooperacións autonómicas no eido da
acción humanitaria; e da colaboración institucional nas iniciativas de asociación,
avaliación e de transparencia da axuda da Cooperación Española.
d. Unha Cooperación Galega innovadora: que renovou o seu marco normativo e
organizativo a través da aprobación do Decreto 29/2017 de cooperación para o
desenvolvemento; que financiou unha nova convocatoria de investigación para o
desenvolvemento e a creación e consolidación da Rede Galega de Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento; que apoiou as alianzas multiactor con
financiamento externo nos seus sectores de especialización, e que apostou
estratexicamente pola educación para o desenvolvemento a través da elaboración
participativa da Estratexia galega de educación para o desenvolvemento.
Unha Cooperación Galega participativa e transparente que rendeu contas á cidadanía
dos seus logros colectivos a través de:
a. A reforma legal dos espazos de participación e coordinación definidos na Lei
3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento pola cal se ten
suprimido o CINCODE e CINTERCODE reforzando o papel do CONGACODE e
ampliando o número de actores e axentes de cooperación representados.
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b. A accesibilidade da información na nova web da Cooperación Galega verbo da

7.

planificación da Cooperación Galega, dos seus instrumentos de axuda, das
intervencións financiadas, das avaliacións das súas actuacións e das memorias
anuais de xestión.
c. Un activo diálogo cos axentes galegos de cooperación, especialmente coas
ONGD, que xestionaron o 72% dos recursos desembolsables.
d. A promoción da participación dos axentes de cooperación no deseño das
convocatorias públicas de axudas, nas avaliacións dos proxectos no exterior e do
Plan Director, no deseño da Estratexia galega de educación para o
desenvolvemento da Cooperación Galega e nos estudos impulsados pola DXRREE
e UE.
Unha Cooperación Galega con retos pendentes nos seguintes aspectos:
a. A recuperación do consenso social e político sobre a política pública galega de
cooperación no marco dunha nova axenda global de desenvolvemento que
demanda maiores compromisos dos gobernos sub-estatais para o cumprimento
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) no 2030.
b. A suficiencia orzamentaria necesaria para:
i. Garantir a previsibilidade instrumental de tal xeito que se dote á DXRREE e
UE dos recursos financeiros suficientes para a convocatoria anual do
conxunto de instrumentos de axudas previstos no correspondente Plan
Director.
ii. Reforzar o proceso de aumento do promedio de financiamento por
actuación e actividade, apoiando accións de maior impacto a medio prazo
quen de xerar cambios positivos sostibles e a longo prazo nas persoas e
comunidades coas que traballa e se asocia a Cooperación Galega.
c. A renovación das prioridades xeográficas da cooperación exterior no contexto
dunha ampliación dos fondos destinados a países menos adiantados e a África
Subsahariana, aproveitando o valor estratéxico dos PALOP.
d. A construción de resiliencia no conxunto de actividades de cooperación
mediante un reforzamento da especialización sectorial no eido do fortalecemento
institucional e de organizacións da sociedade civil, e mais no empoderamento das
mulleres.
e. O reforzamento do modelo de actuación nos países prioritarios ou nas
comunidades socias con base en alianzas territoriais multiactor e multinivel nos
sectores de especialización da Cooperación Galega.
f. A integración dunha visión de coherencia de políticas na administración pública
galega en coordinación co conxunto de actores públicos e axentes de cooperación
a través dun liderado político activo que promova a transversalización
estratéxica da Axenda 2030 e a súa localización no nivel autonómico e local.
g. A mellora da coordinación e diálogo coas administracións locais que financian
actividades de cooperación internacional e educación para o desenvolvemento.
h. A promoción da participación nas actividades da Cooperación Galega do
conxunto de axentes de cooperación e a posta en valor das novas oportunidades
pola ampliación da composición do CONGACODE.
i. A posta en valor dos procesos de xestión do coñecemento e das aprendizaxes
institucionais derivadas dos estudos e avaliacións financiadas pola Cooperación
Galega.
j. A mellora da difusión á cidadanía dos logros colectivos da Cooperación Galega a
través dunha política de comunicación máis estratéxica e cunha visión integral.
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20

datos

De cada 10 euros xestionados como AOD pola Xunta de Galicia:
✓

9,3€ proveñen da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e 0,7€ do resto de departamentos da Xunta
de Galicia.

De cada 10 euros orzamentados como AOD pola DXRREE e UE:
✓

9,9€ foron executados.

De cada 10 euros xestionados como AOD pola DXRREE e UE:
✓

8,7€ financiaron as actividades da Cooperación Galega e 1,3€ destinouse a
gastos de funcionamento e persoal.

De cada 10 euros desembolsados como AOD pola DXRREE e UE:1
✓

7,5€ financiaron proxectos de actuación no exterior de cooperación e acción
humanitaria.

✓

7,7€ canalizáronse a través de convocatorias públicas de axudas.

✓

7,2€ foron xestionados por ONGD.

✓

9,3€ concentráronse nos sectores de especialización da Cooperación Galega
(agricultura e desenvolvemento rural, pesca e acuicultura, educación, saúde e
programas/políticas sobre saúde sexual e reprodutiva, xestión integral e gobernanza de
recursos hídricos, habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento, acción
humanitaria e educación para o desenvolvemento).

1

✓

2,9€ financiaron proxectos en agrupación de axentes.

✓

1,3€ financiaron proxectos de educación para o desenvolvemento.

✓

0,6€ financiaron proxectos de consolidación e fortalecemento dos axentes de
cooperación.

Axuda desembolsada: total do orzamento de cooperación executado excluíndo os gastos de persoal e
funcionamento da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior dentro da Dirección Xeral de Relacións
Exteriores e coa UE.
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De cada 10 euros desembolsados no exterior como AOD pola
DXRREE e UE:
✓

8,1€ financiaron actuacións de cooperación ao desenvolvemento.

✓

1,9€ destináronse a acción humanitaria.

✓

7,7€ financiaron actuacións nos 10 países prioritarios da Cooperación Galega.

✓

6,9€ destináronse a América Latina e 2,2€ a África Subsahariana.

✓

7,8€ concentráronse nos 10 países prioritarios (Bolivia, Cabo Verde, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Mozambique, Nicaragua, O Salvador, Perú, República
Dominicana).

✓

8€ financiaron proxectos en países de ingreso medio-baixo e medio-alto.

✓

2€ investíronse en países menos adiantados.

✓

7,4€ concentráronse nos sectores de especialización da Cooperación Galega
(agricultura e desenvolvemento rural; pesca e acuicultura; educación; saúde;
programas/políticas sobre saúde sexual e reprodutiva; xestión integral e gobernanza de
recursos hídricos; habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento).

✓

4,6€ financiaron infraestruturas e servizos sociais básicos.

✓

2,4€ promoveron os sectores produtivos e a soberanía alimentaria no eido da
pesca e a agricultura.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

30

11

indicadores

Indicador acadado/ Produto entregado
Indicador acadado parcialmente/Produto entregado parcialmente
Indicador non acadado/ Produto non entregado

Resultados de Xestión

R.X.1. A Cooperación Galega
aliña o seu marco
normativo, estratéxico e
operativo coa axenda global
de desenvolvemento.

Liñas de acción

L.A.1.1. Actualizar o
marco normativo
da Cooperación
Galega.

Indicadores

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

Produtos
1.

Lei galega de
cooperación para
o desenvolvemento aprobada.

2.

Normativa de
subvencións
adaptada á
cooperación para
desenvolvemento.

3.

Órganos de
coordinación e
participación
renovados.

Grao de progreso
Entre 2014 e 2017 acometeuse a adaptación
normativa e estratéxica da acción exterior da
comunidade autónoma de Galicia ao marco
establecido na Lei 2/2014, de 25 de marzo, da
acción e do servizo exterior do Estado. Non
obstante, os partidos políticos presentes no
Parlamento de Galicia coidaron que a elaboración
dunha nova lei galega de cooperación demandaba
unha ventá de oportunidade política máis
favorable ao consenso, que neste cuadrienio non
se acadou.
A nivel estratéxico a política pública de
cooperación ao desenvolvemento da Xunta de
Galicia queda integrada na “Estratexia galega de
acción exterior. Horizonte post 2020”, aprobada
no Parlamento de Galicia en decembro de 2017.
A actualización normativa e organizativa da
Cooperación Galega desenvolveuse a través dos
seguintes instrumentos:
En 2015 modificouse a Lei 3/2003, do 19 de xuño,
de cooperación para o desenvolvemento a través
da disposición final terceira e disposición
derrogatoria única da Lei 1/2015, do 1 de abril, de
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración. En concreto, suprimíronse os
artigos 20 e 21 da Lei 3/2003 correspondentes á
Comisión Interterritorial de Cooperación para o
Desenvolvemento (CINTERCODE) e a Comisión
Interdepartamental de Cooperación para o
Desenvolvemento (CINCODE), e modificouse a
redacción do artigo 22 correspondente ao Consello
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento
(CONGACODE), de tal xeito que este órgano asume
asume as funcións anteriormente atribuídas ao
CINTERCODE e CINCODE. Por outra banda a
elaboración do Decreto 178/2015, do 26
novembro, polo que se regula a acción exterior da
Comunidade Autónoma de Galicia puxo de
manifesto a necesidade de regular a súa acción
exterior no eido da cooperación ao
desenvolvemento a través dun Decreto específico.
O Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de
cooperación para o desenvolvemento regula o
Rexistro Galego de Axentes de Cooperación a
composición e funcionamento do CONGACODE; o
proceso de información das actividades de
cooperación promovidas polas administracións
locais; a licenza para a participación dos
empregados e empregadas públicas en proxectos
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Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores

Produtos

Grao de progreso
ou programas de cooperación para o
desenvolvemento e de acción humanitaria,
incluída na Lei 2/2015 do Emprego Publico de
Galicia; e as normas específicas para a xestión das
axudas e subvencións en materia de cooperación
para o desenvolvemento e acción humanitaria.

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

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

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

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

4.

Grupo de traballo
en funcionamento.

5.

Informe de
seguimento do
Pacto Galego
contra a Pobreza
realizado.

A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de
racionalización do sector público autonómico
traspón á lexislación galega a Directiva
2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello,
do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación
pública. A Lei 14/2013 no seu art. 25 impón aos
poderes adxudicadores de todo o sector público
autonómico a obriga de realizar contratacións
públicas socialmente responsables (CPSR). A
asesoría xurídica xeral da Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia ten
elaborado unha “Guía para unha contratación
pública socialmente responsable no sector
autonómico galego”.
Durante a vixencia deste Plan Director o Informe
de seguimento do Pacto Galego contra a Pobreza
non foi solicitado á Dirección Xeral de Relacións
Exteriores e UE (DXRREE e UE) pola Comisión
Extraparlamentaria de seguimento do Pacto
Galego contra a Pobreza
Entre 2014 e 2017 o programa 331A de
cooperación ao desenvolvemento medrou un 15%
na súa dotación, desde os 4.014.355 € executados
en 2014 até os 4.612.744 € executados en 2017
por parte da DXRREE e UE.

6.

Orzamento do
programa 331A de
cooperación
exterior ao
desenvolvemento
aprobado

Entre 2014 e 2017 executáronse un total de
17.162.163 € correspondentes ao programa 331A
de cooperación exterior ao desenvolvemento. A
execución orzamentaria acadou o 99% do
orzamento previsto inicialmente en cadanseu Plan
Anual de Cooperación ao Desenvolvemento
aprobado polo CONGACODE. Esta cantidade
executada equivale ao 0,04% do orzamento total
consolidado da Xunta de Galicia no mesmo
período.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores

I.1.4.1. 70 %-75 %
da axuda
desembolsable da
DXRREE e UE
distribuída a
través de
convocatoria e o
25%-30% restante
a través de
convenios.

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

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

R.X.2. A Cooperación Galega
concentra a súa axuda no
exterior con criterios de
eficacia
L.A.2.2. Aliñar as
actuacións da
Cooperación Galega
cos Marcos de
Asociación País da
cooperación
española e coas
políticas públicas
dos países socios.
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Produtos

Grao de progreso

7.

Convenios
formalizados

Entre 2014 e 2017 a axuda desembolsable da
DXRREE e UE a través de convocatorias e
convenios distribuíuse nun 79% a través de
convocatorias (11.510.810 €) e un 21% a través de
convenios (3.114.906 €).

8.

Convocatorias de
axudas
convocadas e
resoltas.

Neste período publicáronse e resolvéronse un
total de 21 convocatorias de axudas que
financiaron un total de 159 proxectos dos axentes
de cooperación e 27 bolsas de formación de
persoas expertas.
En 2015 modificáronse as bases da convocatoria
de microproxectos de cooperación ao
desenvolvemento no exterior permitindo a
presentación de proxectos por parte de outros
axentes de cooperación recoñecidos pola Lei
3/2003 e rexistrados na sección E do Rexistro
Galego de Axentes de Cooperación.

I.1.4.2. Nº de
convocatorias de
axudas de
microproxectos,
fortalecemento e
consolidación de
axentes e
educación para o
desenvolvemento
abertas ao
liderado do
conxunto de
axentes de
cooperación.

9.

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

10. Convenios e
convocatorias
executados nos
países prioritarios.

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

Bases revisadas
das convocatorias
de
microproxectos,
fortalecemento e
consolidación de
axentes e
educación para o
desenvolvemento.

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

Por outra banda, en 2017 a convocatoria aberta e
permanente de acción humanitaria mudou a unha
convocatoria ordinaria en concorrencia
competitiva co fin de facilitar unha maior
igualdade de oportunidades entre as ONGD que
desenvolven actuacións neste eido.
En 2014 e 2017 publicouse cadansúa convocatoria
de proxectos de investigación en cooperación para
o desenvolvemento dirixida especificamente a
investigadores/as e grupos de investigación
pertencentes ás Universidades do Sistema
Universitario Galego. O financiamento desta
convocatoria inclúese dentro do eido da educación
para o desenvolvemento, permitindo o acceso das
Universidades ao financiamento en concorrencia
competitiva neste ámbito da EpD.
Entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE desembolsou un
95% da axuda en cooperación ao
desenvolvemento nos 10 países prioritarios da
Cooperación Galega, por un importe total de
8.695.689 € que financiaron 89 proxectos dos
axentes de cooperación.

Tanto os formularios de presentación dos
proxectos como os criterios de valoración
establecidos nas bases das convocatorias de
proxectos no exterior teñen en conta a necesidade
de adaptarse aos Marcos de Asociación País (MAP)
e ás políticas públicas dos países socios,
outorgándolle un máximo de 4 puntos na fase de
valoración da proposta.
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Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores

Produtos

Grao de progreso

L.A.2.3. Asegurar
que unha parte da
axuda se destina
aos Países Menos
Adiantados.

I. 2.3.1. Como
mínimo un 15 %
da axuda
desembolsada no
exterior pola
DXRREE e UE
destinada aos
Países Menos
Adiantados.

14. Proxectos con
marcos de
planificación
plurianual
financiados.

L.A.2.4.
Incrementar os
fondos dirixidos a
actuacións con
marcos de
planificación
plurianuais.

I. 2.4.1. Como
mínimo un 15 %
da axuda
desembolsada no
exterior en
cooperación ao
desenvolvemento
pola DXRREE e 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.

Entre 2014 e 2017, o 51% da axuda desembolsada
pola DXRREE e UE para proxectos no exterior en
cooperación ao desenvolvemento foi dirixida a
actuacións integradas en proxectos ou estratexias
dos axentes con marcos de planificación a medio
prazo ou que desen continuidade a intervencións
previas.

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

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

15. Proxectos no
exterior
executados nos
sectores de
especialización.

No período 2014-2017, o 91% da axuda
desembolsada no exterior en cooperación ao
desenvolvemento pola DXRREE e UE concentrouse
nos 7 sectores de especialización por un importe
total de 8.335.322 € que financiaron un total de 77
proxectos dos axentes de cooperación.

I.3.2.1. Como
mínimo un 50 %
da axuda
desembolsada en
acción
humanitaria pola
DXRREE e UE
canalizouse por
medio de
convocatoria
pública.

17. Convocatorias
Aberta e
Permanente de
Acción
Humanitaria
resoltas.

R.X.3. A Cooperación Galega
especializa a súa axuda nos
sectores nos que conta con
valor engadido ou vantaxes
comparativas.
L.A.3.2. Realizar
unha acción
humanitaria
integral e de
calidade.

I.3.2.2. Como
mínimo un 10 %
da axuda
desembolsada
pola DXRREE e UE
en acción
humanitaria
destinouse á
redución de riscos
e á resiliencia.

13. Proxectos no
exterior
executados en
Países Menos
Adiantados.

Entre 2014 e 2017 a DXRREE e coa UE
desembolsou nos Países Menos Adiantados (PMA)
un 20% de toda a axuda desembolsada no exterior
por un importe total de
2.267.239 € que financiaron 41 proxectos dos
axentes de cooperación.

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

18. Proxectos e
convenios en
acción
humanitaria
financiados.

Entre 2014 e 2017, o 42% da axuda desembolsada
en acción humanitaria pola DXRREE e UE foi
canalizada a través da convocatoria aberta e
permanente por un importe total de 898.227 €
que financiaron un total de 15 proxectos dos
axentes de cooperación. O restante 58% foi
canalizado a través de 23 convenios e 2 addendas
ao convenio con Farmamundi por importe de
1.239.036 € que financiaron 51 intervencións dos
axentes de cooperación. Por outra banda, en 2017
a convocatoria aberta e permanente de acción
humanitaria mudou nunha convocatoria ordinaria
en concorrencia competitiva co fin de facilitar
unha maior igualdade de oportunidades entre as
ONGD que desenvolven actuacións neste eido.
Entre 2014 e 2017 un 39% da axuda desembolsada
pola DXRREE e UE en acción humanitaria
destinouse a actuacións que inclúen a redución de
riscos e resiliencia.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores
I.4.1.1. Achegas
económicas ao
Fondo
Humanitario
Común
coordinado pola
AECID realizadas
pola Xunta de
Galicia.

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

R.X.4. Os actores e axentes
da Cooperación Galega
coordinan e complementan
as súas actuacións para
contribuír aos resultados de
desenvolvemento da
cooperación española.

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

I.4.1.2. Nº de
xuntanzas da
Comisión
Interterritorial de
Cooperación ao
Desenvolvement
o e dos Encontros
de Comunidades
Autónomas e
Cooperación nos
que participa a
Xunta de Galicia.

Produtos
19. Achegas
económicas ao
Fondo
Humanitario
Común realizadas.

20. Xuntanzas da
Comisión
Interterritorial de
Cooperación ao
Desenvolvemento
da Cooperación
Española
celebradas.

21. Encontros de
Comunidades
Autónomas e
Cooperación
celebrados.
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Grao de progreso
Entre 2014 e 2017 achegáronse 150.000 € ao
Fondo de Emerxencias coordinado pola AECID e no
que participaron as Comunidades Autónomas de
Galicia, Castela-A Mancha, A Rioxa, Illas Baleares,
Madrid, Murcia, e Estremadura. Os fondos
achegados destináronse a cadansúa intervención
do Programa Mundial de Alimentos nos
campamentos de persoas refuxiadas saharauís en
Alxeria, do Comité Internacional da Cruz Vermella
en Colombia para a atención de persoas
desprazadas polo conflito interno, da UNRWA para
atender ás persoas refuxiadas de orixe palestina
afectadas pola guerra en Siria, e de ACNUR para
promover solucións integrais a favor das persoas
refuxiadas e solicitantes de asilo en México. A
DXRREE e UE presidiu a súa comisión de
coordinación en 2016, motivo polo cal o Director
Xeral de RREE e UE asistiu ao I Cumio Mundial
Humanitario celebrado en Istambul entre o 23 e o
26 de maio de 2016.
Entre 2014 e 2017 a Xunta de Galicia participou en
cadansúa xuntanza da Comisión Interterritorial de
Cooperación ao Desenvolvemento celebradas o 25
de novembro de 2014 en Trujillo (Cáceres), o 9 de
outubro de 2015, o 6 de xuño de 2016 en Madrid,
estando representada polo Director Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE.
Entre 2014 e 2017 , a Xunta de Galicia participou
en todos os Encontros anuais de Comunidades
Autónomas e Cooperación. O VII Encontro
celebrouse en Toledo os días 8 e 9 de maio de
2014 en Toledo; o VIII Encontro celebrouse os días
26 e 27 de marzo de 2015 en Madrid; o IX
Encontro celebrouse en Santiago de Compostela o
14 e 15 xullo de 2016; e o X Encontro celebrouse
en Sevilla do 6 ao 7 de abril de 2017. En 2016,
logo, a DXRREE e UE foi a responsable de organizar
e acoller a celebración do IX Encontro.

I.4.2.1. Nº de
alianzas de
traballo
multiactor con
financiamento
internacional con
outros actores e
axentes da
Cooperación
Galega
establecidas.

22. Alianzas de
traballo
establecidas.

Entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE financiou 7
alianzas de traballo multiactor con Augas de
Galicia en Mozambique e co Centro Tecnolóxico do
Mar (CETMAR) en Centroamérica, Nicaragua e
Mozambique. Por outra banda, o CETMAR acadou
financiamento da Unión Europea en 2016 para
cadanseu proxecto en Nicaragua e Santo Tomé e
Príncipe e para un proxecto plurinacional en
Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nixeria e
Camerún.

I.4.2.2. Como
mínimo, un 30 %
da axuda total
desembolsada a
través das
convocatorias aos
axentes de
cooperación da
DXRREE e UE
financia
proxectos en
agrupación.

23. Proxectos en
agrupación
financiados.

Entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE financiou un
total de 44 proxectos en agrupación a través das
convocatorias de axudas aos axentes de
cooperación por un importe total de 4.093.146 €
que representa o 23% do total das axudas
concedidas.

16

Avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017)- Borrador
Resultados de Xestión

Liñas de acción

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

Indicadores

Produtos

I.5.1.1. Nº de
persoas
asistentes ao
curso de
capacitación en
xestión orientada
a resultados de
desenvolvemento
dirixido ao
persoal da
DXRREE e UE e ao
resto de actores e
axentes de
cooperación
realizado.

24. Curso sobre
xestión orientada
a resultados de
desenvolvemento
celebrado.

Entre 2014 e 2017 non se realizou o curso sobre
xestión orientada a resultados de
desenvolvemento. Está prevista a súa realización
en 2018 a través da Coordinadora Galega de
ONGD.

25. Asistencias
técnicas
realizadas.

Entre 2014 e 2017 DXRREE e UE contratou 24
asistencias técnicas especializadas distribuídas do
seguinte xeito: 10 para as avaliacións ex-ante das
propostas presentadas ás convocatorias de
axudas; 4 para a avaliación ex-post dos proxectos
financiados pola Cooperación Galega en República
Dominicana, Cabo Verde, Ecuador e Perú; 1 para a
elaboración da Estratexia de educación para o
desenvolvemento da Cooperación Galega; 1 para a
realización dun estudo sobre a percepción do
papel da empresa galega en cooperación para o
desenvolvemento; 3 para a comunicación externa
dos proxectos financiados pola Cooperación
Galega en O Salvador e Honduras, Guatemala, e
República Dominicana; 2 para a avaliación
intermedia e final do III Plan Director; 1 para a
facilitación do proceso participativo de elaboración
do IV Plan Director da Cooperación Galega, 1 para
a implantación da axenda 2030 en Galicia, e 1 para
o deseño de programa de formación para as
comunidades pesqueiras de O Salvador.

26. Proxectos de
consolidación e
fortalecemento de
axentes
financiados.

Entre 2014 e 2017 o 6% da axuda desembolsada
pola DXRREE e UE destinouse a actuacións de
consolidación e fortalecemento de axentes por un
importe total de 945.384 €.

I.5.1.2. Nº de
asistencias
técnicas
orientadas ao
reforzamento de
capacidade da
DXRREE e UE en
acción
humanitaria,
avaliación e
educación para o
desenvolvemento

R.X.5. Os actores e axentes
da Cooperación Galega
fortalecen a súa capacidade
institucional para un maior
alcance das súas actuacións.

I.5.2.1. 4 % da
axuda total
desembolsada
centrada na
consolidación e
fortalecemento
de axentes cunha
atención
específica á
CGONGD e ao
FOGACOSOL.
L.A.5.2. Apoiar a
formación e
capacitación
especializada dos
actores e axentes
galegos de
cooperación.
I.5.2.2. Nº de
bolsas de
formación de
expertos/as,
convenios coas
Universidades e
convocatorias de
fortalecemento e
consolidación de
ONGD
financiadas.

27. Convenios
asinados
anualmente coa
CGONGD e co
FOGACOSOL e
convocatorias de
fortalecemento e
consolidación de
ONGD resoltas.

28. Bolsas de
formación de
expertos/as
concedidas.

Grao de progreso

Entre 2014 e 2017 asináronse cadanseus
convenios anuais coa Coordinadora Galega de
ONGD (CGONGD) e co Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade (Fondo Galego) por
un importe total de 360.000€ e 160.000€
respectivamente.
Entre 2014 e 2017 publicáronse e resolvéronse
dúas convocatorias de consolidación e
fortalecemento de ONGD por un importe total de
283.751€ que financiaron 13 proxectos de ONGD.
Entre 2014 e 2017 concedéronse 27 bolsas de
formación de persoas expertas en cooperación
para o desenvolvemento: 7 bolsas na sede da
DXRREE e UE en Santiago de Compostela, e 20
bolsas no exterior: 18 nas Oficinas Técnicas (OTC)
da AECID en Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú,
Mozambique e República Dominicana, e 2 na
Oficina Rexional da FAO en Guatemala.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores
I.5.2.3. Nº de
participantes nas
actividades de
formación do
sector
empresarial para
mellorar a súa
Responsabilidade
Social
Empresarial en
cooperación ao
desenvolvemento
e na
investigación
sobre o papel da
empresa galega
na cooperación
para o
desenvolvemento
.

Produtos
29. Estudo sobre as
achegas das
empresas galegas
ao
desenvolvemento
nos países socios
realizado.

30. Curso de
formación en RSE
no eido da
cooperación ao
desenvolvemento
celebrado.
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Grao de progreso
Entre 2014 e 2017 asináronse 3 convenios coa
agrupación das Universidades de A Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo para a creación e
consolidación da Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD)
por un importe total de 301.633 €.
No ano 2015 elaborouse un estudo sobre a
percepción do papel das empresas galegas no
desenvolvemento dos países e comunidades socias
da Cooperación Galega no que participaron 60
persoas.
En 2016, a Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD)
organizou un curso de “construción de alianzas
público-privadas” para o desenvolvemento ao que
asistiron 19 persoas.

Entre 2014 e 2017, un total de 193 persoas
participaron nas cinco actividades de formación
especializada en captación de fondos públicos e
privados con especial atención ao financiamento
europeo e internacional. A DXRREE e UE financiou
a organización destes cursos a través dos
convenios asinados CGONGD e coas Universidades
Galegas que integran a RGCUD.

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

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

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

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

31. Formacións
especializadas en
captación de
fondos realizadas.

No 2014, a RGCUD impartiu un curso sobre
“Diversificación de Fondos en
Cooperación ao Desenvolvemento: Subvencións
EUROPEAID” ao que asistiron 56 persoas. A
CGONGD impartiu outro sobre “Retos e novas
tendencias na captación de fondos para ONGD:
desenvolvemento practico de campañas” aos que
asistiron 38 persoas.
No 2015 a RGCUD impartiu nas tres Universidades
integradas cadansúa sesión dos cursos
“Formulación de proxectos de Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento (CUD) e
Educación para o Desenvolvemento: o
financiamento da UE” e “Formulación de
proxectos CUD e Educación para o
Desenvolvemento: o financiamento de Organismos
Multilaterais” aos que asistiron 75 persoas. As
persoas asistentes formaban parte do persoal
docente e investigador e do persoal de
administración e servizos das Universidades. De
vez, a CGONGD impartiu un curso sobre
“Diversificación de fondos para ONGD” ao que
asistiron 24 persoas.

32. Bases das
convocatorias
publicadas.

Entre 2014 e 2017 todos os convenios e bases das
convocatorias de axudas aos axentes de
cooperación permitiron financiar gastos en
recursos humanos cun límite máximo do 70% do
custo total do proxecto.
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Resultados de Xestión

Liñas de acción

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

Indicadores
I.6.1.1. Grao de
dispoñibilidade
de información
actualizada sobre
toda as
actividades da
DXRREE e UE en
cooperación na
páxina web da
Cooperación
Galega.

Produtos
33. Páxina web da
Cooperación
Galega
actualizada.

34. Informes anuais da
Cooperación
Galega difundidos.
I.6.1.2. Nº de
publicacións e
actividades de
difusión anual
dos resultados da
Cooperación
Galega.

R.X.6. A cidadanía galega
accede a unha información
de calidade sobre os logros
colectivos da Cooperación
Galega na loita contra a
pobreza.

L.A.6.2. Promover
unha cultura de
avaliación,
investigación e
aprendizaxe
organizativa no
sistema galego de
cooperación.

Grao de progreso
Entre 2014 e 2017 a páxina web da Cooperación
Galega actualizouse con toda a información
relativa ás accións de cooperación ao
desenvolvemento levadas a cabo pola DXRREE e
UE: convocatorias e convenios de axudas,
avaliacións, visitas institucionais, plans anuais,
informes anuais de xestión, etc. En 2017
procedeuse á súa actualización e mellora coa
creación dun novo portal máis moderno, intuitivo
e accesible que facilita o acceso a toda a
información. A nova web aplica melloras notables
en termos de accesibilidade, xestión de contidos e
visualización en dispositivos móbiles
Entre 2014 e 2017 editáronse en papel e
divulgáronse en formato dixital e papel o III Plan
Director da Cooperación Galega (2014-2017) en
edición bilingüe e o Informe Anual 2013. Así
mesmo, editáronse e divulgáronse en formato
dixital os Informes Anuais 2014, 2015 e 2016.
Ademais o persoal da Subdirección Xeral de
Cooperación Exterior (SDXCE) participou en varias
actividades de difusión da Cooperación Galega
tanto no ámbito autonómico coma no ámbito
estatal.

I.6.2.1. Unha
avaliación
intermedia de
seguimento e
unha avaliación
final externas e
independentes da
execución do III
Plan Director da
Cooperación
Galega realizadas
e difundidas.

35. Avaliación
intermedia do III
Plan Director
realizada.

Entre abril e xuño de 2016 desenvolveuse a
avaliación intermedia externa de seguimento da
execución do III Plan Director da Cooperación
Galega para o Desenvolvemento.

36. Avaliación final do
III Plan Director
realizada.

A avaliación final do III Plan Director realizouse
entre finais de 2017 e comezos de 2018.

I.6.2.2. Nº de
proxectos
financiados a
través da
convocatoria de
investigación
para o
desenvolvemento
dirixida aos
grupos e centros
de investigación
das
Universidades
galegas.

37. Convocatoria de
investigación para
o desenvolvemento resolta.

No 2014 e no 2017 convocouse e resolveuse
cadansúa convocatoria de investigación sobre
cooperación ao desenvolvemento dirixida a
investigadores/as e grupos de investigación das
Universidades integradas no Sistema Universitario
Galego. Financiáronse 10 proxectos por un
importe total de 216.762 €.

38. Avaliacións de
proxectos no
exterior
realizadas.

Entre 2014 e 2017 realizouse cadansúa avaliación
ex-post externa dos proxectos financiados pola
Cooperación Galega en Cabo Verde (2005-2013),
República Dominicana (2007-2013), Ecuador
(2007-2014), e mais Perú (2009-2016). Os
resultados atópanse publicados na web da
Cooperación Galega e mais na web da Cooperación
Española. O 19 de xaneiro de 2017 celebrouse
unha xornada de presentación de resultados da
avaliación ex-post dos proxectos financiados en
Ecuador.

I.6.2.3. Nº de
avaliacións das
intervencións
financiadas nun
mínimo de 3
países socios
realizadas e
difundidas.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Resultados de Xestión

Liñas de acción

Indicadores

Produtos

L.A.7.1. Definir un
marco estratéxico
de acción en
educación e
comunicación para
o desenvolvemento.

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

39. Estratexia de
Educación para o
Desenvolvemento
da Cooperación
Galega deseñada
de xeito
participativo.

R.X.7. A Cooperación Galega
mellora a planificación e
xestión das actuacións en
educación para o
desenvolvemento.
L.A.7.2. Garantir a
previsibilidade
financeira das
actividades de
educación para o
desenvolvemento.

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

40. Convocatorias de
educación para o
desenvolvemento
resoltas.
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Grao de progreso
No 2015 contratouse unha asistencia técnica
externa para a elaboración participativa da
Estratexia de Educación para o Desenvolvemento
da Cooperación Galega. No proceso participaron
36 entidades e 90 persoas.

Entre 2014 e 2017 publicáronse e resolvéronse
catro convocatorias de subvencións para proxectos
de educación para o desenvolvemento cun
importe total de
1.336.655 € que
financiaron 40 proxectos das ONGD.
A través dos convenios e convocatorias de
proxectos de educación para o desenvolvemento e
investigación realizáronse desembolsos a 76
proxectos por un importe de 2.003.896 €,
equivalente ao 13% da axuda desembolsada pola
DXRREE e UE.
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II. Informe da avaliación final do III Plan Director da
Cooperación Galega (2014-2017)
1. Introdución
Este informe ten por obxectivo presentar os resultados da avaliación final externa e
independente do III Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (20142017) realizada a pedimento da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (DXRREE e
UE) da Xunta de Galicia e dirixida pola Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SDXCE).
Esta avaliación abrangue unha análise das accións correspondentes ao cuadrienio 2014-2017
centrando a súa atención especialmente naquelas iniciativas desenvolvidas ao abeiro do III
Plan Director por parte da DXRREE e UE.
A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento establece un
modelo para a planificación e programación da axuda oficial ao desenvolvemento (AOD)
galega baseado na elaboración de plans directores estratéxicos de duración cuadrienal que a
súa vez se despregan en cadanseus plans anuais. Estes plans directores conteñen os obxectivos
e as prioridades xeográficas e sectoriais así como unha previsión dos recursos orzamentarios
que orientarán a actuación da Cooperación Galega para o desenvolvemento durante o seu
período de vixencia. Como resultado da modernización estratéxica e operativa do sistema
galego de cooperación, no 2006 e no 2010 respectivamente, aprobáronse por unanimidade
nos tres órganos de coordinación e asesoramento de Galicia en materia de cooperación ao
desenvolvemento –Comisión Interdepartamental, Comisión Interterritorial e Consello Galego
de Cooperación para o Desenvolvemento-, e mais no Parlamento de Galicia o I Plan Director da
Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2006-2009) e o II Plan Director da Cooperación
Galega para o Desenvolvemento (2010-2013).
A finais de 2013 iniciouse un terceiro ciclo de planificación estratéxica participativa
baseada nos correspondentes exercicios externos e independentes de avaliación intermedia
(2012) e final (2013) do II Plan Director. Este III Plan Director da Cooperación Galega (20142017) recibiu o apoio maioritario do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento
(CONGACODE) reunido o 13 de decembro de 2013, sendo aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o 19 de decembro do mesmo ano, e recibindo a aprobación maioritaria do Parlamento
de Galicia o 18 de marzo de 2014, mais sen que acadase o apoio unánime do conxunto de
axentes de cooperación nin dos partidos políticos con representación parlamentaria. O III Plan
Director representou unha renovación do compromiso da Xunta de Galicia coa cooperación ao
desenvolvemento como política pública a través da elaboración e aprobación do seu marco
estratéxico e operativo cuadrienal e da dotación orzamentaria do programa 331 de
cooperación ao desenvolvemento da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia xestionado a través da DXRREE e UE.
A través deste informe de avaliación preséntanse os principais resultados acadados ao
abeiro do III Plan Director da Cooperación Galega entre 2014 e 2017 co fin de garantir unha
adecuada rendición de contas á cidadanía así como asegurar a transparencia da política
pública de solidariedade global da Xunta de Galicia.
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2. A avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento
2.1. Antecedentes e obxectivo da avaliación
A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento establece a
“eficacia na planificación, execución, seguimento e avaliación das políticas e dos proxectos de
cooperación” (art.4.c) como criterio da cooperación para o desenvolvemento da Comunidade
Autónoma de Galicia.
A avaliación, como “elemento esencial da política de cooperación para o
desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia”, rexerase polos criterios básicos de
eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia e viabilidade, adoptándose a metodoloxía da
cooperación oficial do Estado español e da Unión Europea (art. 10).
Así mesmo, corresponde á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (DXRREE e
UE) a través da Subdirección Xeral de Cooperación Exteriores (SDXCE) integrada na
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, como centro
directivo competente en materia de cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia, “a
elaboración e o seguimento do plan director e dos plans anuais de cooperación para o
desenvolvemento” (art. 19.1.a). Este seguimento do plan director será presentado ante o
Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE), que ten atribuído
coma función o “coñecer os resultados do documento de seguimento do plan anual e da
avaliación da cooperación” (art. 22.3.c).
O III Plan Director da Cooperación Galega ao Desenvolvemento (2014-2017) recoñece
como un dos seus resultados de xestión (R.X.6.) que “a cidadanía galega accede a unha
información de calidade sobre os logros colectivos da cooperación galega na loita contra a
pobreza” ao que se pretende contribuír “promovendo unha cultura de avaliación, investigación
e aprendizaxe organizativa no sistema galego de cooperación” (L.A.6.2). Ao tempo, o modelo
de xestión orientada a resultados de desenvolvemento salienta a necesidade de que a toma de
decisións estratéxicas e operativas se realice con base en información de calidade e relevante
que achegue datos, feitos e evidencias. Xa que logo, as avaliacións cóidanse necesarias por un
dobre motivo:
a) Por constituíren un elemento imprescindible para que a política de axuda avance
progresivamente cara a unha maior calidade e impacto.
b) Por facilitaren a rendición de contas esixible a toda política de cooperación levada a
cabo con fondos públicos.
Neste senso, consonte ao Plan Anual 2017 da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento e dando cumprimento ao indicador I.6.2.1 do III Plan Director realizarase
unha análise final externa e independente empregando os datos do sistema de seguimento co
obxectivo de orientar o novo ciclo de planificación. Os resultados desta avaliación difundiranse
publicamente, mandato que desenvolve o presente informe.
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De vez, esta avaliación achega á unidade responsable da xestión do III Plan Director
recomendacións e propostas de mellora útiles, realistas e pragmáticas para optimizar a eficacia
e eficiencia dos esforzos institucionais, organizativos e operativos de cara ao proceso de
renovación do marco estratéxico da Cooperación Galega para o período 2018-2021. Xa que
logo, consonte aos Termos de Referencia (Anexo 1), este informe inclúe:
a) A avaliación do grao cumprimento dos resultados de xestión, liñas de acción e
indicadores establecidos no III Plan Director da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento (Conclusións).
b) Propostas de mellora para a vindeira planificación estratéxica da Cooperación Galega
(Recomendacións).
Consonte ás necesidades informativas decidiuse en diálogo coa DXRREE e UE empregar
a matriz de preguntas de avaliación definida en 2016 para a realización da avaliación
intermedia do III Plan Director baseada nos criterios establecidos polo CAD (Eficacia, Eficiencia,
Pertinencia, Sustentabilidade), pola AECID (Coherencia-Complementariedade, Harmonización,
Participación, Rendición de contas) e polo marco de avaliación de políticas públicas
(Satisfacción, Transparencia). Para a selección dos criterios de avaliación seguíronse as
recomendacións realizadas en La cooperación descentralizada al desarrollo: una propuesta
metodológica para su análisis y evaluación (Universidad del País Vasco-Hegoa, 2011).
Xa que logo, a matriz de avaliación estableceu coma criterios de avaliación os
seguintes:
a) Eficacia e logro de resultados para comprobar en que medida se acadaron adecuada e
suficientemente os resultados de xestión do III Plan Director así como detectar aquelas
dificultades e atrancos para a execución das súas liñas de acción e para a consecución
dos seus indicadores.
b) Eficiencia para determinar o grao de transformación dos recursos e activos nos
resultados de xestión e produtos do III Plan Director.
c) Coherencia co fin de valorar a adecuación das accións programadas para acadar os
resultados de xestión do III Plan Director.
d) Complementariedade para fixar as sinerxías das actuacións desenvolvidas ao abeiro
do III Plan Director co marco estratéxico e operativo da Cooperación Española e
europea e mais coa axenda internacional da eficacia do desenvolvemento.
e) Participación para valorar a eficacia e operatividade das canles e espazos de
participación establecidos no III Plan Director.
f)

Transparencia para apreciar a adecuación e suficiencia dos instrumentos, ferramentas
e mecanismos de rendición de contas á cidadanía galega sobre a política de
cooperación.

g) Satisfacción co fin de determinar o grao de satisfacción das expectativas dos axentes e
actores da Cooperación Galega respecto do III Plan Director.
h) Sustentabilidade para valorar a influenza do III Plan Director sobre a capacidade
institucional dos axentes e actores da Cooperación Galega.
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i)

Pertinencia co fin de apreciar a utilidade do sistema de indicadores definido no III Plan
Director e para valorar a validez e utilidade dos métodos de colleita e análise de datos
establecidos para o seguimento e avaliación do III Plan Director.

As necesidades informativas plasmáronse a xeito de preguntas na matriz de avaliación
do III Plan Director vencellándoas con cadanseu criterio de avaliación e definindo un conxunto
preciso de indicadores (Anexo 3).

2.2. Metodoloxía empregada
O proceso de avaliación abrangueu catro fases de traballo aliñándose co establecido
pola AECID no seu Manual de xestión de avaliacións da cooperación española (AECID, 2007) e
mais nos Termos de Referencia:
Fase I: Diagnóstico e deseño participativo
1. Análise de avaliabilidade do III Plan Director da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento.
2. Constitución da comisión de seguimento da avaliación final.
3. Aprobación do Plan de Traballo e mapa de actores.
4. Aprobación da matriz de avaliación (criterios, preguntas, categorías e
instrumentos).
5. Traballo de gabinete e documentación.
6. Deseño dos instrumentos avaliativos.
Fase II. Traballo de campo
7. Análise cuantitativa (bases de datos).
8. Traballo de campo cualitativo: cuestionario, entrevistas individuais e grupais, e
xuntanzas de contraste.
Fase III: Elaboración de informe
9. Informes parciais e achegas.
10. Informe definitivo contendo conclusións e recomendacións.
11. Revisión polos mandatarios da avaliación e os axentes de cooperación.
Fase IV: Comunicación pública de resultados.
12. Presentación en xuntanza do CONGACODE e do Consello da Xunta de Galicia.
13. Difusión a través da web da Cooperación Galega e envío a actores da cooperación
en Galicia e España, cunha especial atención aos partidos políticos con
representación no Parlamento de Galicia.
Trala fase de deseño elaborouse unha Guía de Deseño que incluíu: plan de traballo e
cronograma xeral da avaliación, o esquema da lóxica do III Plan Director, os indicadores e
matriz de planificación, o resultado da análise de avaliabilidade, a matriz de avaliación, o mapa
de actores e as ferramentas metodolóxicas que se implementaron na fase de traballo de
campo e análise dos datos.
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Cadro 1: Opcións metodolóxicas da avaliación
Fases

Análise
documental

Base de
datos

I.Diagnóstico e deseño





II. Traballo de Campo



III. Elaboración do
informe



Opcións metodolóxicas
Cuestionarios
Entrevistas
Focus-group

Xuntanzas
de
contraste

Revisión
externa













IV. Comunicación
pública de resultados





Na fase de deseño, asemade, definíronse e seleccionáronse os actores participantes na
avaliación nos cales aplicar as diferentes ferramentas de escolma e colleita de datos. Con este
fin, elaboráronse dous tipos de recursos:
a) Un modelo de cuestionario para unha selección do conxunto dos axentes inscritos
no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación e outras persoas e entidades
informantes de interese.
b) Unha guía de traballo de campo.
A seguir sintetízase o alcance e número de actores participantes:
Cadro 2: Axentes participantes nos diferentes instrumentos na avaliación intermedia e final do III Plan Director
Avaliación Intermedia
Cuestionario

Avaliación final2

29 persoas de 28 entidades

Entrevistas

4 persoas de 4 entidades

Focus-group

14 persoas de 9 entidades

Revisión externa

3 persoas

Xuntanzas de contraste

4 persoas

Xuntamente con estas ferramentas, desenvolveuse ao longo de todo o proceso un
amplo e continuo traballo de análise documental sobre a base da matriz de documentación
(Anexo 4) relativa ao III Plan Director e que integrou documentación interna e fontes externas.
A fase de diagnóstico e deseño abrangueu o mes de novembro e decembro de 2017. O
traballo de campo executouse entre xaneiro e febreiro de 2018. Asemade, a elaboración do
informe desenvolveuse entre xaneiro e febreiro de 2018 ficando a fase de comunicación
pública de resultados para o trimestre de febreiro a abril de 2018.

2

Pendente de completar unha vez se finalice o proceso de debate e discusión do borrador da avaliación
final.
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2.3. Condicionantes e límites da avaliación
O avaliador pon de manifesto as seguintes consideracións co fin de facilitar unha
correcta interpretación das conclusións e recomendacións:
a)

A matriz de avaliabilidade elaborada na fase de diagnose salientaba que o contexto
sociopolítico podería motivar un nesgo crítico nas respostas dos actores participantes na
avaliación xa que o III Plan Director foi aprobado sen contar co apoio unánime do
conxunto de axentes de cooperación. Ao tempo, os Plans Anuais 2014, 2015 e 2016 da
Cooperación Galega foron aprobados co voto en contra dos representantes das ONGD e a
abstención do Fondo Galego. O Plan Anual 2017 foi aprobado coa abstención dos
representantes das ONGD e a abstención do Fondo Galego. Xa que logo, este contexto
crítico coa dotación orzamentaria do programa 331A de cooperación ao desenvolvemento
dos Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia xunto co protagonismo das ONGD na xestión
da axuda da Xunta de Galicia teñen demandado ao avaliador unha preocupación pola
obtención de respostas obxectivas e coherentes para alén do contexto crítico actual.

b) A SDXCE ten realizado un seguimento activo e fiable do marco de resultados e
indicadores do III Plan Director tal e como se reflicte nas súas memorias anuais de xestión
do cuadrienio 2014-2017. Deste xeito, achegouse unha información suficiente e adecuada
para a medición do grao de execución dos indicadores previstos no marco de resultados.
c) Como xa acontecera nos anteriores exercicios de avaliación, o avaliador quixo previr unha
atención excesiva por parte dos actores participantes na avaliación ao marco instrumental
(convocatorias e convenios) do III Plan Director. Emporiso téñense orientado as
ferramentas metodolóxicas para incidir na análise e valoración do aspecto político e
estratéxico do III Plan Director de tal xeito que se obtivese un equilibrio entre os seus
diferentes niveis de actuación.
d) Os indicadores do marco de resultados do III Plan Director céntranse nas actuacións e
procesos xestionados pola DXRREE e UE. A limitada contía e a baixa previsibilidade das
actuacións en cooperación ao desenvolvemento xestionadas por outros departamentos da
Xunta de Galicia impediu definir con precisión no Plan Director indicadores que
abranguesen estes recursos e produtos. De todos os xeitos, nalgúns casos téñense
desagregado os datos de xeito que se realiza unha análise a un triplo nivel nalgúns dos
indicadores e produtos. Esta análise tripartita divídese en:
a.

Datos da Cooperación Galega integrando os desembolsos da totalidade da Xunta de
Galicia, é dicir, DXRREE e UE e mais o resto de departamentos.

b.

Datos da Cooperación Galega centrados nos desembolsos da DXRREE e UE e que
inclúen os compromisos de desembolso derivados de convocatorias e convenios de
anos anteriores ao 2014 e os compromisos das convocatorias e convenios do
cuadrienio 2014-2017.

c.

Datos da Cooperación Galega centrados en exclusiva nos desembolsos realizados ao
abeiro das convocatorias resoltas e convenios formalizados entre 2014 e 2017 pola
DXRREE e UE. No caso dos datos relativos ao promedio de financiamento por
proxecto a través de convocatorias entre 2014 e 2017, tomáronse en conta os datos
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de financiamento por proxecto da resolución e non os desembolsos efectivos xa que
estes integran desembolsos a efectuar en 2018.
e) Co fin de fomentar unha ampla participación no desenvolvemento desta avaliación tense
promovido a inclusión dun conxunto representativo de axentes e actores galegos de
cooperación. Non obstante, a cercanía temporal co exercicio de avaliación intermedia
realizado en 2016 xunto coas demandas de participación realizadas aos axentes galegos de
cooperación tanto para a estratexia galega de educación para o desenvolvemento e a
estratexia para a implementación da axenda 2030 en Galicia motivaron a decisión de
favorecer un proceso de natureza máis cualitativa centrado no debate e discusión do
borrador da avaliación final que en grande medida actualiza os datos obtidos na avaliación
intermedia.
f)

O feito de que o avaliador externo (Anexo 2) teña avaliado previamente o II Plan Director e
teña sido o responsable da facilitación do proceso de planificación estratéxica que deu
lugar ao III Plan Director demandou a implementación de mecanismos de supervisión e
revisión que garantan o rigor crítico, a obxectividade, a integridade e imparcialidade do
exercicio de avaliación.

3. Descrición do III Plan Director da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento
O terceiro ciclo de planificación estratéxica da Cooperación Galega foi iniciado no
derradeiro trimestre do ano 2013 con base nas avaliacións intermedia e final do II Plan
Director. O proceso de consulta cos axentes galegos de cooperación deu como resultado o III
Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2014-2017) cunha vixencia
cuadrienal sendo aprobado por maioría no Parlamento de Galicia o día 18 de marzo de 2014.
Asemade contou previamente co apoio maioritario do Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento (CONGACODE) na súa xuntanza do 13 de decembro de 2013, sendo
aprobado posteriormente polo Consello da Xunta de Galicia o 19 de decembro de 2013. Non
obstante, este Plan Director foi aprobado sen contar co apoio unánime do conxunto de
axentes de cooperación no CONGACODE nin das forzas políticas con representación
parlamentaria, fendendo o consenso social e político que tiña caracterizado os anteriores Plans
Directores
As transformacións da axenda global de desenvolvemento nos últimos anos e a
evolución e experiencia da Cooperación Galega motivaron a necesidade de actualizar a súa
declaración de misión e visión expresadas nos anteriores plans directores, de tal xeito que o III
Plan Director declara como misión:
Mediante a política pública de cooperación para o desenvolvemento, a
sociedade galega contribúe á promoción de cambios positivos e sostibles e a
longo prazo nas condicións de vida das persoas, que se reflicten na redución
da pobreza e das desigualdades e mais na promoción do dereito ao
desenvolvemento humano integral e sostible das persoas, dos países e
comunidades cos que se asocia a Cooperación Galega.
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Esta misión renovada da Cooperación Galega inclúe os seguintes elementos:
a)

Salienta o carácter de política pública da cooperación ao desenvolvemento.

b)

Subliña que a Cooperación Galega contribúe ao proceso de desenvolvemento dos
países socios xunto cos seus propios esforzos e do resto de actores e axentes de
cooperación

c)

Engade a xestión de resultados de desenvolvemento coa énfase na promoción de
cambios positivos e sostibles e a longo prazo nas condicións de vida das persoas.

d)

Xuntamente coa loita contra a pobreza e as súas causas, engade a redución das
desigualdades polas características particulares dos países socios da Cooperación
Galega.

e)

Inclúe o enfoque de dereitos humanos ao afirmar como obxectivo a promoción do
dereito ao desenvolvemento humano, integral e sostible.

f)

Especifica que a misión da Cooperación Galega se realiza naqueles países e
comunidades coas que se asocia a Cooperación Galega de xeito que reafirma o
principio de asociación.

Xuntamente, a Cooperación Galega expresa como a súa visión do proceso de
desenvolvemento a seguinte:
Mediante unha cooperación e axuda eficaz e de calidade, a Cooperación
Galega ten contribuído á redución da pobreza e das desigualdades
colaborando coa consecución dos obxectivos internacionais de
desenvolvemento, fortalecendo o pleno exercicio dos dereitos e os procesos
de desenvolvemento humano sostible das persoas liderados polos países
socios, e promovendo unha cidadanía global concienciada, crítica,
comprometida e participativa que apoia as políticas e accións de
solidariedade a nivel local e global.
Nesta visión sintetízanse os tres ámbitos de actuación do anterior Plan Director e ao
tempo intégranse as tres finalidades centrais definidas no IV Plan Director da Cooperación
Española (2013-2016): o desenvolvemento humano sostible, a diminución da pobreza e o
pleno exercicio dos dereitos.
Dentro do proceso de consolidación da mellora da calidade e eficacia da Cooperación
Galega esta nova estratexia presentou as seguintes características diferenciadoras:
a)

A aposta por unha política pública de cooperación centrada na xeración de cambios
positivos e sostibles nas condicións de vida das persoas nas comunidades e países cos
que se asocia a Cooperación Galega.

b)

O aliñamento coa nova axenda global de desenvolvemento materializada nos
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, e coa Cooperación Española para contribuír
aos esforzos colectivos da cidadanía galega e española por promover o
desenvolvemento humano sostible, a diminución da pobreza e o pleno exercicio dos
dereitos humanos nos países socios.

27

28

Avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017)- Borrador
c)

A racionalización e simplificación do seu marco estratéxico para promover un maior
alcance e impacto da axuda galega como propugna o modelo de xestión orientada a
resultados de desenvolvemento.

d)

A procura dun maior valor engadido da axuda a través da súa previsibilidade financeira
con garantías de solvencia e sustentabilidade; da súa concentración xeográfica en 10
países prioritarios (Bolivia, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mozambique,
Nicaragua, O Salvador, Perú e República Dominicana) e da súa especialización nos
sectores nos que Galicia conta con vantaxes comparativas (agricultura e
desenvolvemento rural, pesca e acuicultura, educación, saúde e programas/políticas
sobre saúde sexual reprodutiva, xestión integral e gobernanza dos recursos hídricos,
habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento, e educación para o
desenvolvemento).

O I Plan Director (2006-2009) significou a modernización do sistema galego de
cooperación mentres que o II Plan Director (2010-2013) deu continuidade á traxectoria de
racionalización e aliñamento estratéxico coa axenda global de desenvolvemento. O III Plan
Director avanzou a nivel de planificación e deseño na harmonización e homologación da
Cooperación Galega co resto de cooperacións autonómicas españolas e na racionalización e
mellora operativa e institucional do sistema a través dun deseño estratéxico baseado nos
criterios de política pública de cooperación definidos no II Plan Director. A aplicación destes
criterios ten amosado efectos correctores sobre as inercias e atrancos do sistema galego no
seu conxunto e que foron detectados pola análise avaliadora externa intermedia e final do II
Plan Director. Estes criterios son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eficacia da axuda.
Previsibilidade da axuda.
Concentración dos recursos da axuda.
Transparencia na xestión da axuda.
Coherencia da política de cooperación con outras políticas públicas.
Participación social en Galicia e nos países socios.
Coordinación e complementariedade dos actores e axentes de cooperación.

Estes sete criterios xunto cos principios da Cooperación Galega enunciados no I e II
Plan Director actuaron como fundamentos doutrinais que inspiran a planificación estratéxica.
Cadro 3: Principios da Cooperación Galega para o Desenvolvemento

1. O ser humano debe constituír o centro dos esforzos do desenvolvemento.
2. O desenvolvemento constitúe un proceso multidimensional e non simplemente económico.
3. O desenvolvemento ten que se concibir como opción de realización dos pobos.
4. O desenvolvemento constitúe unha responsabilidade compartida.
5. A xustificación última do proceso de desenvolvemento descansa na conquista efectiva dos dereitos
para as persoas.
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A planificación da xestión estratéxica materializada no III Plan Director desenvolveuse
consonte á seguinte cadea de resultados:
Figura 1: Esquema da planificación estratéxica do III Plan Director da Cooperación Galega

Obxectivos
estratéxicos

Resultados
de xestión
(Indicadores)

Produtos

Liñas de acción

(Indicadores)

(Indicadores)

Recursos

En síntese, o III Plan Director abrangue 6 obxectivos estratéxicos, 7 resultados de
xestión, 40 produtos, 20 liñas de acción, e 30 indicadores de desempeño para facilitar o seu
seguimento e avaliación. Este esquema simplificou notablemente a estrutura do III Plan
Director con respecto da do seu antecesor que contemplaba 3 ámbitos de actuación, 13
obxectivos xerais, 34 obxectivos específicos e 68 indicadores.
En relación ao contexto de execución do III Plan Director cómpre salientar os seguintes
aspectos que están a influír no mesmo:
a)

A aprobación a finais de 2015 dunha nova axenda global de desenvolvemento que se
materializa nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e que demanda unha
análise do aliñamento do III Plan Director e da Xunta de Galicia con este renovado
marco de acción internacional que impón compromisos a nivel local e global.

b)

A renovación e actualización do marco normativo e estratéxico da acción exterior da
Comunidade Autónoma de Galicia coa aprobación do Decreto 178/2015, do 26
novembro, polo que se regula a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia e
mais do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento. Ao
tempo, en decembro de 2017 aprobouse a Estratexia galega de acción exterior.
Horizonte post-2020.

c)

A vixencia das medidas de consolidación fiscal e loita contra o déficit público
implementadas pola Xunta de Galicia e que teñen conxelado a dotación orzamentaria
do programa 331A de cooperación exterior ao desenvolvemento na Lei de Orzamentos
Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia entre 2014 e 2016.

d)

As campañas reivindicativas e accións de incidencia política das ONGD respecto dos
severos recortes sufridos pola cooperación ao desenvolvemento a nivel local,
autonómico e estatal, e que ten motivado o voto en contra do III Plan Director e dos
Plans Anuais 2014, 2015 e 2016 por parte das persoas representantes das ONGD no
Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento.

e)

As eleccións municipais de maio de 2015 teñen provocado un cambio en gobernos
locais e deputacións provinciais galegas de tal xeito que as novas forzas políticas
gobernantes están a amosar unha vontade de contribuír ás actividades da cooperación

29

30

Avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017)- Borrador
e educación para desenvolvemento mediante novas convocatorias de axudas e
convenios ou ben reforzando orzamentariamente as existentes previamente.
f)

As crises humanitarias derivadas de catástrofes naturais (terremotos de Nepal e
Ecuador), epidemias (crise do Ébola e do Zika) e conflitos armados (crise das persoas
refuxiadas e desprazadas polos conflitos en Siria, Sur Sudán, Somalia, Centro África,
Iraq e Afganistán) demandan unha resposta coordinada así como un maior
compromiso político das administracións públicas galegas coa cooperación ao
desenvolvemento e a acción humanitaria.

Dentro da fase de diagnose previa analizouse a lóxica de planificación que
fundamenta a coherencia interna do Plan Director. A seguir recuperamos a devandita lóxica
que ten sido elaborada tras a análise dos elementos relativos á estrutura, procesos e
resultados e tendo en conta os criterios para a política de Cooperación Galega así como os
indicadores do seu marco de resultados. Desde esta perspectiva, o III Plan Director desenvolve
dous procesos principais que se sintetizan na definición de misión do mesmo e que abranguen
dous tipos de actividades: as actividades de cooperación e acción humanitaria, e mais as
actividades de educación para o desenvolvemento. Os procesos vinculados ás actividades da
Cooperación Galega agardan contribuír a resultados de desenvolvemento coa seguinte
definición de impacto:
a)

Impacto do proceso vencellado ás actividades de cooperación ao desenvolvemento e
acción humanitaria: Mediante unha cooperación e axuda eficaz e de calidade, a
Cooperación Galega ten contribuído á redución da pobreza e das desigualdades
colaborando coa consecución dos obxectivos internacionais de desenvolvemento,
fortalecendo o pleno exercicio dos dereitos e os procesos de desenvolvemento
humano sostible das persoas liderados polos países socios.

b)

Impacto do proceso vencellado á actividade de educación para o desenvolvemento e a
cidadanía global: Promovida unha cidadanía global concienciada, crítica,
comprometida e participativa que apoia as políticas e accións de solidariedade a
nivel local e global.

A nivel dos subprocesos, identificáronse nove niveis de análise asociados aos criterios
da política pública galega de cooperación aos que se vinculan os indicadores de desempeño
correspondentes. Xa que logo, o III Plan Director foi deseñado para producir dúas clases de
resultados:
a)

Sete resultados de xestión, entendidos como os logros colectivos relativos a aqueles
aspectos internos organizativos que a Cooperación Galega debe acometer para a
consecución dos resultados de desenvolvemento.

b)

Oito resultados de desenvolvemento definidos tanto polo país socio como a través do
diálogo de políticas coa Cooperación Española que se materializa nos marcos de
asociación correspondentes e que no IV Plan Director da Cooperación Española
constitúen o horizonte dos seus obxectivos estratéxicos.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Figura 2: Lóxica de intervención do III Plan Director da Cooperación Galega
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4. Resultados da avaliación final
A estrutura deste apartado segue os criterios de avaliación establecidos na matriz de
avaliación ofrecendo unha resposta ás preguntas de avaliación definidas en diálogo co equipo
técnico da Subdirección Xeral de Cooperación Exterior (SDXCE), unidade mandataria da
avaliación (Anexo 8.2).

4.1. Eficacia e logro de resultados
Este subapartado resposta a dúas preguntas:
a)
b)

Lográronse adecuada e suficientemente os resultados de xestión do III Plan Director?
Que dificultades e atrancos impediron a consecución dos resultados de xestión do III
Plan Director?

O III Plan Director da Cooperación Galega definiu 7 resultados de xestión e 20 liñas de
acción coas que asegurar a entrega de 40 produtos. Para poder determinar o alcance no
cumprimento dos devanditos resultados de xestión, estableceuse como indicio de éxito o grao
de execución dos 30 indicadores e o grao de entrega dos 40 produtos establecidos no marco
de resultados do Plan Director ao rematar a vixencia do mesmo en decembro de 2017.
En decembro de 2017, 25 dos 30 indicadores foran acadados plena e
satisfactoriamente e 5 presentaban unha execución parcial. No mesmo período en relación
aos produtos, 36 foron entregados, 3 entregáronse parcialmente mentres que 1 produto non
se entregou. Xa que logo, como se analizará posteriormente e atendendo á natureza e valor
dos indicadores cunha execución parcial e dos produtos entregados parcialmente, o III Plan
Director da Cooperación Galega foi executado de forma rigorosa por parte da DXRREE e UE
de tal xeito que se acadaron os resultados de xestión previstos no seu deseño orixinal.
Gráfico 1: Grao de execución en porcentaxe dos indicadores do III Plan Director da Cooperación Galega, 2014-2017
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Gráfico 2: Grao de execución en porcentaxe dos produtos do III Plan Director da Cooperación Galega, 2014-2017
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Gráfico 3: Grao de execución en porcentaxe dos resultados de xestión do III Plan Director da Cooperación Galega, 2014-2017
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Xa que logo, entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE acadou un alto grao de éxito no alcance
dos 7 resultados de xestión previstos no III Plan Director e, como podemos observar no
seguinte gráfico, a ponderación dos indicadores e das valoracións realizada polos axentes
galegos de cooperación ten permitido delimitar o grao de alcance dos resultados de xestión.
Gráfico 4: Grao de alcance dos resultados de xestión do III Plan Director da Cooperación Galega, 2014-2017
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Grao de alcance dos resultados de xestión
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O promedio global no alcance sitúase nun 4,8 sobre 5, aínda que cómpre analizar polo
miúdo aqueles resultados de xestión que se sitúan por debaixo deste promedio e nos que se
detectan progresos insuficientes e puntos de fractura:
a)

Resultado de xestión 1. A Cooperación Galega aliña o seu marco operativo coa axenda
global de desenvolvemento. Este alcance (4,1) inferior ao promedio atribúese a tres
factores: en primeiro lugar, á decisión de renunciar ao proxecto de elaborar e aprobar en
sede parlamentaria unha nova lei galega de cooperación ao desenvolvemento por mor de
non se ter dado unha ventá de oportunidade política para o consenso nesta materia.
Ademais, entre 2014 e 2017 acometeuse o proceso de transposición normativa da Lei
2/2014, de 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do Estado que se traduciu na
aprobación de dous decretos da Xunta de Galicia: o Decreto 178/2015, do 26 novembro,
polo que se regula a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto
29/2017 de Cooperación para o Desenvolvemento. En segundo lugar, ao feito de limitar a
apertura das convocatorias de axudas ao conxunto dos actores de cooperación
recoñecidos pola Lei 3/2003 de cooperación para o desenvolvemento ás bases da
convocatoria de microproxectos de cooperación no exterior do ano 2015. Non obstante,
abriuse o financiamento de actividades de educación para o desenvolvemento no ámbito
da investigación sobre desenvolvemento a persoal investigador e grupos de investigación
das Universidades do Sistema Universitario Galego (SUG) a través dunha convocatoria
específica de axudas. En terceiro lugar, á falta de avances no seguimento do Pacto Galego
contra a Pobreza por parte da Comisión Extraparlamentaria constituída a tal efecto a
iniciativa da Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD) en xuño de 2013. O informe anual
a elaborar desde a DXRREE e UE debía de ser promovido e demandado pola devandita
Comisión Extraparlamentaria, pedimento que non se materializou entre 2014 e 2017.

b)

Resultado de xestión 4. Os actores e axentes da Cooperación Galega coordinan e
complementan as súas actuacións para contribuír a resultados de desenvolvemento:
Neste caso, o valor de 4,7 débese a que non se conseguiu acadar o indicador I.4.2.2. que
establecía que a través das convocatorias de axudas unha porcentaxe mínima de
financiamento do 30% estaría dirixida a proxectos en agrupación de actores. Malia os
incentivos previstos nas convocatorias de axudas, financiáronse un total de 44 proxectos
en agrupación por un importe total de 4.093.146 € que unicamente representa o 23% do
total das axudas concedidas.

c)

Resultado de xestión 5. Os actores e axentes da Cooperación Galega fortalecen a súa
capacidade institucional para un maior alcance das súas actuacións. O valor atribuído de
4,7 débese a que non se ten impartido unha formación dirixida aos axentes e actores de
cooperación sobre xestión orientada a resultados de desenvolvemento. Non obstante, a
súa organización está prevista para o ano 2018 por parte da Coordinadora Galega de
ONGD dentro do convenio anual de fortalecemento subscrito coa Xunta de Galicia.

En relación ás dificultades e atrancos que impediron a consecución dos resultados de
xestión do III Plan Director, tal e como analizaremos nos seguintes apartados, o principal
factor negativo localízase na insuficiente dotación orzamentaria do programa 331A de
cooperación para o desenvolvemento executado pola DXRREE e UE. Este baixo esforzo
investidor da Xunta de Galicia impediu a recuperación efectiva do orzamento da Cooperación
Galega previo á crise económica e fiscal e atrancou o despregamento efectivo do conxunto do

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
músculo instrumental da Cooperación Galega previsto no III Plan Director. O lento crecemento
do volume de AOD xestionado mingua, de vez, a capacidade da Cooperación Galega para xerar
cambios positivos e sostibles nas vidas das persoas, comunidades e países cos que se asocia.
De feito, malia os efectos de concentración xeográfica e especialización sectorial favorecidos
polo III Plan Director, o volume de axuda desembolsado por país e sector pola Cooperación
Galega afecta á calidade da axuda xa que non se impulsa de xeito decidido a corrección da
fragmentación e dispersión da axuda que impediu a execución de proxectos cun impacto e
alcance superiores aos actuais no eido da cooperación ao desenvolvemento. Aínda que a
DXRREE e UE fomentou o financiamento de proxectos integrados en marcos de actuación a
medio e longo prazo e aumentou o máximo financiable por proxecto nas convocatorias de
axudas a proxectos no exterior e acción humanitaria, cómpre que estas medidas vaian
acompañadas dun maior investimento global en AOD pola Xunta de Galicia, estendendo esta
demanda ao resto de administracións públicas galegas a nivel local.
Outra dificultade para unha Cooperación Galega máis eficaz e estratéxica sitúase na
limitada coordinación dos actores públicos galegos, en concreto na inexistencia dunha
actuación complementaria entre a Xunta de Galicia e as entidades locais. O Decreto 29/2017
de cooperación ao desenvolvemento establece no seu artigo 17 un mecanismo de información
por parte da Xunta de Galicia das actuacións de cooperación ao desenvolvemento das
entidades locais en prol da harmonización estratéxica e a división de traballo con base nos
principios de coordinación e complementariedade. Non obstante, a existencia deste
procedemento debe de ser complementado por un diálogo de políticas que fomente máis
activamente a coordinación, a harmonización e a división de traballo no marco dunha visión
compartida sobre a achega de Galicia ao desenvolvemento global a través da política pública
de cooperación. Neste senso tamén cómpre duplicar os esforzos para integrar unha visión de
coherencia de políticas de desenvolvemento aproveitando a proposta de implantación da
Axenda 2030 que ten sido encomendada a un equipo da Universidade Complutense de
Madrid, liderado polo catedrático José Antonio Alonso.
Outro punto de fractura detectouse nas dificultades para xerar unha aprendizaxe
organizativa máis activa do conxunto de axentes e actores de cooperación xa que seguen sen
facilitarse espazos funcionais estables para o intercambio de coñecementos, boas prácticas e
resultados que fomenten a mellora continuada do conxunto do sistema galego de
cooperación. De todos os xeitos, as xornadas de presentación de resultados da estratexia
galega de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global e mais da avaliación ex-post
dos proxectos financiados en Ecuador abre unha oportunidade para a formalización estable de
espazos de presentación de resultados e aprendizaxe compartida entre os axentes de
cooperación. Por outra parte, malia que se promove a transparencia e rendición de contas á
cidadanía, as actuacións desenvolvidas amosan unha capacidade limitada para aumentar o
coñecemento público dos resultados e logros da Cooperación Galega.
Por último, o conxunto de debilidades e atrancos sinalados superaríanse a través
dunha maior vontade política do Goberno da Xunta de Galicia que se traducise nunha maior
dotación orzamentaria e esforzo investidor, nun reforzamento da capacidade da DXRREE e UE
e nun respaldo activo ao seu liderado político e estratéxico da Cooperación Galega para
fomentar, en diálogo cos actores e axentes de cooperación, un sistema galego de cooperación
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cunha maior achega de calidade aos resultados de desenvolvemento definidos pola nova
axenda global materializada nos ODS. Neste senso tamén resultaría necesario un maior
compromiso coa cooperación ao desenvolvemento dos partidos políticos con representación
no Parlamento de Galicia de tal xeito que esta política pública aumente a súa visibilidade e
relevancia no debate político parlamentario e na fiscalización da acción do goberno da Xunta
de Galicia. De vez, este compromiso transversal coa política pública de cooperación debería
reflectirse nun aumento das administracións locais que desenvolven actividades de
cooperación e/ou educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

4.2. Eficiencia
Este subapartado resposta á pregunta: foi eficiente a transformación dos recursos nos
resultados de xestión do III Plan Director?
Con este fin imos analizar o grao en que os produtos previstos no III Plan Director
contribuíron a acadar os resultados de mellora previstos.
Na seguinte táboa analízase o estado e grao de entrega do conxunto dos 40 produtos
previstos no III Plan Director da Cooperación Galega asociados aos procesos de mellora
definidos no seu narrativo.
Táboa 1: Procesos de mellora e produtos do III Plan Director da Cooperación Galega, 2014-2017

Produto

Fonte

Estado

Grao de
entrega

1.

Lei galega de cooperación para o
desenvolvemento aprobada.

Informes anuais da
Cooperación Galega/
Normativa autonómica

Substituído/
Entregado

50%

2.

Normativa de subvencións adaptada á
cooperación para desenvolvemento.

Entregado

100%

3.

Órganos de coordinación e
participación renovados.
Grupo de traballo sobre compra
pública responsable en
funcionamento.

Procesos

L.A.1.1. Actualizar o marco
normativo da Cooperación
Galega

4.
L.A.1.2. Reforzar a
coherencia de políticas en
todos os niveis da
administración pública
galega.
L.A.1.3. Garantir a
previsibilidade dos recursos
orzamentarios en
cooperación ao
desenvolvemento.

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

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

5.

Informe de seguimento do Pacto
Galego contra a Pobreza realizado.

6.

Orzamento do programa 331A de
cooperación exterior ao
desenvolvemento aprobado

Informes anuais da
Cooperación Galega/
Normativa autonómica
Informes anuais da
Cooperación Galega/
Informes anuais da
Cooperación Galega/
Normativa autonómica
Informe da Comisión
Extraparlamentaria de
seguimento do Pacto
Galego contra a
Pobreza

Substituído/
Entregado
Non
entregado

0%

Lei de Orzamentos
Xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Entregado

100%
100%

7.

Convenios formalizados

8.

Convocatorias de axudas convocadas e
resoltas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

9.

Bases revisadas das convocatorias de
microproxectos, fortalecemento e
consolidación de axentes e educación
para o desenvolvemento.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado
parcialmente

50%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

10. Convenios e convocatorias executados
nos países prioritarios.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

Procesos

Produto

Fonte

Estado
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Grao de
entrega

12. Criterios de valoración establecidos
nas bases das convocatorias de
proxectos no exterior.

Formularios das
convocatorias de
proxectos e
microproxectos no
exterior
Bases das
convocatorias de
proxectos no exterior

L.A.2.3. Asegurar que unha
parte da axuda se destina
aos Países Menos
Adiantados.

13. Proxectos no exterior executados en
Países Menos Adiantados.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

L.A.2.4. Incrementar os
fondos dirixidos a actuacións
con marcos de planificación
plurianuais.

14. Proxectos con marcos de planificación
plurianual financiados.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Entregado

100%

Entregado

100%

L.A.2.2. Aliñar as actuacións
da Cooperación Galega cos
Marcos de Asociación País
da cooperación española e
coas políticas públicas dos
países socios.

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

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

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

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

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

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

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

11. Formularios de presentación de
proxectos no exterior con apartado
específico.

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

Entregado

Entregado

100%

100%

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

Informes anuais da
Cooperación Galega
Informes anuais da
Cooperación Galega

19. Achegas económicas ao Fondo
Humanitario Común realizadas.
20. Xuntanzas da Comisión Interterritorial
de Cooperación ao Desenvolvemento
da Cooperación Española celebradas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

21. Encontros de Comunidades Autónomas
e Cooperación celebrados.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

22. Alianzas de traballo establecidas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

23. Proxectos en agrupación financiados.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

24. Curso sobre xestión orientada a
resultados de desenvolvemento
celebrado.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Pendente/
Previsto
2018

0%

25. Asistencias técnicas realizadas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

26. Proxectos de consolidación e
fortalecemento de axentes
financiados.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

27. Convenios asinados anualmente coa
CGONGD e co FOGACOSOL e
convocatorias de fortalecemento e
consolidación de ONGD resoltas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado
parcialmente

50%

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

28. Bolsas de formación de expertos/as
concedidas.
29. Estudo sobre as achegas das empresas
galegas ao desenvolvemento nos
países socios realizado.
30. Curso de formación en RSE no eido da
cooperación ao desenvolvemento
celebrado.
31. Formacións especializadas en
captación de fondos realizadas.

Informes anuais da
Cooperación Galega
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Procesos
L.A.5.4. Consolidar o
investimento en recursos
humanos especializados dos
axentes galegos de
cooperación.
L.A.6.1. Facilitar o acceso
público a toda a información
sobre as actividades de
cooperación.

L.A.6.2. Promover unha
cultura de avaliación,
investigación e aprendizaxe
organizativa no sistema
galego de cooperación.

L.A.7.1. Definir un marco
estratéxico de acción en
educación e comunicación
para o desenvolvemento.
L.A.7.2. Garantir a
previsibilidade financeira
das actividades de
educación para o
desenvolvemento.

Fonte

Estado

Grao de
entrega

32. Bases das convocatorias publicadas.

Bases das
convocatorias de
axudas

Entregado

100%

33. Páxina web da Cooperación Galega
actualizada.

Páxina web da
Cooperación Galega

Entregado

100%

34. Informes anuais da Cooperación
Galega difundidos.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

Plan Anual 2016

Entregado

100%

Plan Anual 2017

Entregado

100%

Entregado

100%

Entregado

100%

Produto

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

Informes anuais da
Cooperación Galega
Informes anuais da
Cooperación Galega

39. Estratexia de Educación para o
Desenvolvemento da Cooperación
Galega deseñada de xeito
participativo.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

40. Convocatorias de educación para o
desenvolvemento resoltas.

Informes anuais da
Cooperación Galega

Entregado

100%

En relación ao alcance e entrega dos produtos, durante a execución do Plan Director
foron substituídos dous produtos de relevancia para o resultado de xestión 1 asociados
respectivamente á actualización normativa da Cooperación Galega (L.A.1.1.) e ao
reforzamento da coherencia de políticas en todos os niveis da administración pública galega.
No primeiro caso, renunciouse ao proceso de elaboración de unha nova lei galega de
cooperación por mor da percepción dos grupos políticos do Parlamento de Galicia da falta de
consenso político necesario para abordar o mesmo, sendo substituído pola elaboración do
Decreto 29/2017 de cooperación para o desenvolvemento, tal e como se explica no apartado
4.3.2. No segundo caso, non foi precisa a creación dun grupo de traballo sobre a integración da
compra pública responsable nas compras e adquisicións da Xunta de Galicia xa que a Lei
14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG, n. 17, 27
de xaneiro de 2014) traspón á lexislación galega a Directiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública. A Lei 14/2013 no
seu art.25 impón aos poderes adxudicadores de todo o sector público autonómico a obriga de
realizar contratacións públicas socialmente responsables (CPSR). Xa que logo, o proceso ao que
facía referencia o indicador (I.1.2.1.) xa se atopaba concluído ao comezo da vixencia do III Plan
Director, tal e como se analiza máis polo miúdo no apartado 4.3.2.
Outro tres produtos que ficaron sen entregar plenamente foron o informe de
seguimento do Pacto Galego contra a Pobreza, a revisión das bases das convocatorias de
microproxectos, fortalecemento e consolidación de axentes, e educación para o
desenvolvemento de tal xeito que se abrisen á presentación de propostas por parte do
conxunto de axentes de cooperación que figuran nas correspondentes seccións do Rexistro
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Galego de Axentes de Cooperación; e mais a formación en xestión orientada a resultados de
desenvolvemento. No caso do primeiro produto, este non se entregou por mor do
funcionamento limitado da Comisión Extraparlamentaria de Seguimento do Pacto Galego
contra a Pobreza constituída a tal efecto a iniciativa da Coordinadora Galega de ONGD
(CGONGD) en xuño de 2013. O informe anual a elaborar desde a DXRREE e UE debía de ser
promovido e demandado pola devandita Comisión Extraparlamentaria, pedimento que non se
materializou entre 2014 e 2017. No segundo caso, unicamente se revisaron as bases da
convocatoria de microproxectos no exterior do ano 2015 para permitir a presentación de
propostas ao conxunto de axentes e abriuse. Non obstante, a nova convocatoria de axudas
para proxectos de investigación sobre desenvolvemento dirixidas a investigadores/as e grupos
da investigación das universidades do Sistema Universitario Galego representou a apertura da
xestión dun ámbito específico da educación para o desenvolvemento a novos actores, para
alén das ONGD. No terceiro caso, a celebración do curso de xestión orientada a resultados de
desenvolvemento está previsto que se organice en 2018 por parte da CGONGD dentro do seu
convenio anual de fortalecemento asinado pola Xunta de Galicia.
Para valorar a eficiencia na consecución dos 40 produtos temos que analizar os
recursos financeiros investidos en cooperación ao desenvolvemento pola Xunta de Galicia.
Ao tempo, temos que indicar que o III Plan Director establecía unha cautela respecto da
capacidade de financiamento do conxunto de instrumentos previstos, indicando que
unicamente se comprometía a garantir nos seus catros anos de vixencia o financiamento
continuado da convocatoria de educación para o desenvolvemento (§ 93). Esta continxencia
prevíase por mor de que neste Plan Director se estableceu unha base de orzamento anual sen
un mandato específico de crecemento do programa 331A de cooperación exterior ao
desenvolvemento na Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. Non
obstante, entre 2014 e 2017 acadouse un leve aumento do 15% do orzamento do devandito
programa. Xa que logo, logrouse frear a volatilidade que caracterizou ao período 2010-2013,
pero non se avanzou decididamente na recuperación do recorte global do 62% que ten sufrido
o programa 331A entre 2010 e 2014 respecto de 2009, cando se acadou o máximo desembolso
histórico en AOD da Xunta de Galicia. De feito, a recuperación do volume total de AOD
xestionado pola DXREE e UE entre 2010 e 2014 por un valor total de case 29 millóns de euros
obrigaría a planificar como mínimo crecementos anuais do 20% do programa 331A entre
2018 e 2021.
Entre 2014 e 2017, a Xunta de Galicia investiu en cooperación ao desenvolvemento un
total de 18.472.427 €, dos cales un 93% (17.164.163 €) foi xestionado pola DXRREE e UE
dentro da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e o
restante 7% (1.308.264€) por outros departamentos da Xunta de Galicia.
O grao de execución e a solvencia orzamentaria constitúen dous dos elementos
fundamentais para valorar a calidade na xestión da AOD por parte das administracións
públicas. De feito, a volatilidade orzamentaria en termos de ineficiencias na execución do
orzamento previsto e a demora no libramento dos compromisos de desembolso por parte das
administracións públicas españolas operaron como dous dos factores que máis teñen afectado
á calidade da axuda das cooperación autonómicas e locais ao desenvolvemento entre 2010 e
2016. No caso da Xunta de Galicia, a volatilidade orzamentaria do período 2010-2013
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compensouse co rigor na execución e no cumprimento efectivo dos compromisos de
financiamento. Estas dúas características tamén se identifican no período 2014-2017 en
termos dunha execución orzamentaria do 99% e a inexistencia de débedas e compromisos
pendentes de desembolso cos actores e axentes da Cooperación Galega.
Cadro 4: Distribución do orzamento inicial e executado da DXRREE e UE (Cooperación Exterior), 2014-20173

CAPÍTULO

2014

CONCEPTO
INICIAL
€

Capítulo I
Capítulo II

Capítulo IV

Capítulo VI

Capítulo
VII

Gastos de
persoal
Gastos de
funcionamento
Transferencia
correntes
Transferencias
Universidades
Transferencias
a institucións
sen fins de
lucro
Actuacións de
cooperación no
exterior
Convenio
Coordinadora
Galega de
ONGD
Convenio
Fondo Galego
de Cooperación
e Solidariedade
Bolsas de
formación en
cooperación
Seguridade
Social Bolsas
formación en
cooperación
Fondo
Humanitario
AECID
Convenio
Asociación
Solidariedade
Galega co Pobo
Saharauí
(SOGAPS)
Investimentos
reais
Transferencias
de capital
Actuacións de
Cooperación no
Exterior
Convenio
Asociación
Solidariedade
Galega co Pobo
Saharauí
(SOGAPS)
Total

3

2015

EXECUTADO
€

INICIAL
€

2016

EXECUTADO
€

INICIAL
€

2017

EXECUTADO
€

INICIAL
€

Total 2014-2017

EXECUTADO
€

INICIAL
€

EXECUTADO
€

EXECUCIÓN
%

407.973

407.973

408.309

408.309

455.944

455.944

477.338

477.338

1.749.564

1.749.564

100

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

400.000

100

3.013.568

2.994.469

3.013.568

3.013.567

3.013.568

3.013.568

3.388.568

3.428.859

12.429.272

12.450.463

100

175.000

171.366

175.000

174.999

-

60.000

115.000

112.030

465.000

518.395

111

525.000

507.025

503.500

503.500

444.595

444.595

463.733

425.000

1.936.828

1.880.120

97

2.014.568

2.100.542

2.014.568

2.014.568

2.247.435

2.187.435

2.507.435

2.543.429

8.784.006

8.845.974

101

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

360.000

360.000

100

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

160.000

160.000

100

91.700

58.000

111.900

111.900

113.200

113.200

94.400

90.400

411.200

373.500

91

2.300

2.536

3.600

3.600

3.338

3.338

3.000

3.000

12.238

12.474

102

50.000

-

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

150.000

75

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

75.000

100.000

150.000

150

60.000

73.813

60.000

96.838

60.000

85.000

60.000

133.970

240.000

389.621

162

661.838

438.100

661.838

625.000

661.838

636.838

586.838

472.577

2.572.352

2.172.515

84

586.838

363.100

586.838

550.000

611.838

586.838

536.838

472.577

2.322.352

1.972.515

85

50.000

50.000

-

250.000

200.000

80

4.612.744

17.391.188

17.162.163

99

75.000

75.000

75.000

75.000

50.000

4.243.379

4.014.355

4.243.715

4.243.714

4.291.350

4.291.350 4.612.744

O capítulo II non forma parte do programa 331 de cooperación para o desenvolvemento, e a cantidade
executada resulta do prorrateo do total de gastos de funcionamento da DXRREE e UE entre todas as
súas unidades.
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Entre 2014 e 2017 a execución orzamentaria da DXRREE e UE acadou unha
porcentaxe do 99%, desenvolvéndose consonte ao previsto en cadanseu Plan Anual. En 2014
a execución do orzamento acadou unicamente o 94% cunha diferenza negativa de case 230 mil
euros, mentres que no resto de anualidades a execución total axustouse ao orzamento inicial
previsto no correspondente Plan Anual. Tal e como se analizara polo miúdo na avaliación
intermedia, a redución en 230 mil euros en 2014 debeuse principalmente a unha orde de non
dispoñibilidade por parte da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia que se traduciu nunha
redución de 220 mil euros no capítulo VII.
Cadro 5: Distribución do orzamento previsto e executado da DXRREE e UE (Cooperación Exterior)
sen capítulo II, 2014-2017
Ano
2014
2015
2016
2017
Total

Previsto €
Executado €
(sen Capítulo II) (sen Capítulo II)
4.143.379
3.914.355
4.143.715
4.143.714
4.191.350
4.191.350
4.512.744
4.512.744
16.991.188
16.762.163

Diferenza
€
-229.024
-1
0
0
-229.025

Execución
%
94
100
100
100
99

Por outra banda, os gastos de persoal e funcionamento da SDXCE ascenden a preto de
2.150.000 €, un 13% do gasto total entre 2014 e 2017. O restante 87% destinouse ás
actividades propias de cooperación ao desenvolvemento por un total de 15 millóns de euros.
Cadro 6: Distribución agregada do gasto por tipo de actividade e instrumento da DXRREE e UE (Cooperación Exterior),
2014-20174
2014-2017
Actividade

Total por
actividade €

Instrumento

Cooperación
ao desenvolvemento
Acción humanitaria
Fortalecemento de axentes
Educación para o
desenvolvemento e a
cidadanía global
Formación
Outros

Proxectos ONGD
Outros axentes
Microproxectos ONGD
Convenios
Convocatoria aberta e permanente
Convenios
Convocatoria
Convenios
Convocatoria ED
Convocatoria Investigación
Convenios
Convocatoria de bolsas de formación
Asistencias técnicas
Total

Total por tipo de
actividade €

%

6.774.594
1.524.514
39.097
814.993
898.227
1.239.036
283.751
661.633
1.387.890
216.762
399.244

45
10
0
5
6
8
2
4
9
1
3

385.975
392.621

3
3

15.018.336

100

%

9.153.197

61

2.137.263

14

945.384

6

2.003.896

13

385.975
392.621

3
3

15.018.336

100

En canto á distribución por actividades, destinouse un 61% a cooperación ao
desenvolvemento cun total de 9,1 millóns de euros, e un 14% a acción humanitaria cun
investimento de 2,1 millóns de euros. En total, un 75% da axuda desembolsada investiuse no
exterior por un importe de case 11,3 millóns de euros. En canto á actividade de
fortalecemento de axentes destinouse un 6% da axuda desembolsable cun total de 945 mil
euros, mentres que a actividade de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global
recibiu 2 millóns de euros, que representa o 13% do total desembolsado. Tanto as actividades
de formación, a través das bolsas de formación de persoas expertas, como de fomento da

4

Non se inclúen os gastos de persoal (Capítulo I) e funcionamento (Capítulo II) da SDXCE por un importe
de 2.149.574 €.
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cooperación recibiron preto de cadanseus 400 mil euros, que representan respectivamente o
3% do total da axuda desembolsada pola DXRREE e UE.
Xa que logo, unha análise cabal da relación entre o orzamento desembolsado e os 40
produtos previstos durante a vixencia do III Plan Director permítenos concluír que a
Cooperación Galega se caracterizou pola eficiencia na transformación dos limitados recursos
financeiros en produtos, contribuíndo a acadar dun xeito amplo e razoable os resultados de
mellora previstos, como analizaremos no seguinte apartado dedicado á coherencia.

4.3. Coherencia
Neste apartado respostaremos á cuestión de se foron adecuadas as accións
programadas para acadar os resultados de xestión e liñas de acción do III Plan Director.
Tendo á vista o conxunto de produtos entregados ao longo cuadrienio 2014-2017,
artellaremos a exposición en torno a tres cuestións:
a) Grao en que se minguaron as debilidades e problemas detectados no diagnóstico
que acompaña ao III Plan Director.
b) Grao de incorporación efectiva dos principios para unha cooperación eficaz como
criterios da política pública galega de cooperación para o desenvolvemento.
c) Grao de cumprimento das reformas previstas no III Plan Director.
O diagnóstico da Cooperación Galega no período 2010-2103 sinalaba 4 retos
pendentes que deberían de ser obxecto de corrección entre 2014 e 2017 a través do III Plan
Director.
1.
2.
3.
4.

A corrección da baixa previsibilidade orzamentaria.
A superación das limitacións do marco normativo regulador da Cooperación
Galega.
A compensación da debilidade institucional dos actores e axentes galegos de
cooperación.
A introdución dunha nova cultura de xestión e aprendizaxe.

Por outra banda, a traxectoria de racionalización e incremento da calidade do sistema
galego de cooperación iniciado polo II Plan Director da Cooperación Galega xustifica que
tamén valoremos a superación doutros retos e debilidades aos que debeu dar continuidade o
itinerario de reforma previsto no III Plan Director para consolidar unha Cooperación Galega de
calidade.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O aumento do esforzo investidor en AOD.
A concentración e selectividade xeográfica da axuda galega.
A especialización sectorial da Cooperación Galega.
A redución da fragmentación da axuda.
A mellora da funcionalidade dos instrumentos de axuda.
A promoción da coherencia de políticas.
A mellora da coordinación e complementariedade entre os actores públicos
galegos de cooperación.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
No seguinte gráfico presentamos unha ponderación do grao de corrección destas 11
debilidades e retos entre 2014-2017.
Gráfico 5: Grao de corrección dos retos da Cooperación Galega, 2014-2017
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Grao de corrección dos retos da Cooperación Galega

Da combinación da análise do grao de alcance dos resultados de xestión e indicadores
do III Plan Director da Cooperación Galega e dos produtos entregados entre 2014 e 2017,
téñense detectado tres niveis (alto-medio-baixo) na corrección e superación das debilidades e
retos da Cooperación Galega. A corrección alta abrangue á concentración xeográfica e
selectividade da axuda, á especialización sectorial, á previsibilidade da axuda e á reforma do
marco normativo. A corrección media afecta, ao fortalecemento da capacidade institucional
dos axentes de cooperación, á nova cultura de xestión e aprendizaxe, á funcionalidade dos
instrumentos de axuda, á coherencia de políticas e á coordinación e complementariedade
entre actores. Por último, a corrección baixa detéctase no esforzo investidor e na redución da
fragmentación da axuda.
4.3.1. Corrección alta
Neste subapartado analizaremos a concentración xeográfica e selectividade da axuda,
a especialización sectorial, a previsibilidade da axuda e a reforma do marco normativo.
4.3.1.1. Concentración xeográfica e selectividade da axuda
Entre 2014 e 2017 avanzouse decididamente no proceso de concentración xeográfica
da axuda no exterior ao desembolsarse 8.695.689 € nos 10 países prioritarios definidos polo III
Plan Director, que corresponden ao 95% do total de recursos destinados á cooperación
exterior ao desenvolvemento.
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Cadro 7: Ránking de países receptores da AOD da DXRREE e UE en cooperación no exterior por nivel de ingreso, número de
proxectos, volume de recursos desembolsados e porcentaxe sobre o total de AOD en cooperación, 2014-20175
País
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Guatemala
Perú
Nicaragua
Mozambique
O Salvador
Honduras
Dominicana, República
Bolivia
Guinea Bissau
Ecuador
Cabo Verde
América Central, N.E.
Níxer
Haití
Angola

País /Área
prioritaria
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Non
Si
Si
Si
Non
Non
Non

Nivel ingreso
país
RMB
RMA
RMB
PMA
RMB
RMB
RMA
RMB
PMA
RMA
RMB
RMB
PMA
PMA
RMB
Total

Nº de
proxectos
14
14
11
14
8
6
5
5
3
3
1
2
1
1
1
89

Total desembolsado
€
1.696.349
1.391.090
1.161.138
1.098.144
1.072.007
858.760
452.955
415.825
260.429
229.318
174.992
145.112
70.000
67.079
60.000
9.153.197

Total
%
19
15
13
12
12
9
5
5
3
3
2
2
1
1
1
100

Tanto na análise dos procesos concentración xeográfica como da especialización
sectorial debemos precisar que a Cooperación Galega se configura como unha cooperación a
demanda xestionada maioritariamente por ONGD e a través de convocatorias públicas de
axudas en concorrencia competitiva. Este modelo a demanda mingua os efectos correctores
establecidos no sistema de incentivos que conteñen as bases das convocatorias de axudas de
cara ao reforzamento tanto da concentración xeográfica como da especialización sectorial.
Neste senso, os axentes de cooperación -especialmente as ONGD- conservan a súa autonomía
de planificación estratéxica e operativa de tal xeito que a DXRREE e UE descoñece que
propostas serán presentadas polos axentes a cada unha das convocatorias de axudas no
exterior. Esta dinámica colectiva explica as diferentes variabilidades en canto aos países e aos
sectores que incrementan ou ven diminuídos os investimentos realizados nos mesmos.
Cadro 8: Comparativa dos países e colectivos prioritarios do III e II Plan Director da Cooperación Galega receptores de fondos da
DXRREE e UE por volume de recursos desembolsados e porcentaxe sobre o total de AOD en cooperación.6

País
Guatemala
Perú
Nicaragua
Mozambique
O Salvador
Honduras
Dominicana, República
Poboación Saharauí
Bolivia
Guinea Bissau
Ecuador
Cabo Verde
Haití
Total

5

III Plan Director
2014-2017
Total
Total
desembolsado
%
€
1.696.349
1.398.723
1.174.669
1.098.144
1.079.755
858.760
473.039
418.871
415.825
264.963
282.595
174.992
74.587
9.411.272

15
12
10
10
10
8
4
4
4
2
3
2
1
85

II Plan Director
2010-2013
Total
Total
desembolsado
%
€
2.338.823
15
2.360.391
16
787.020
5
678.626
4
889.678
6
800.382
5
1.556.789
10
185.691
1
1.037.334
7
420.694
3
1.548.476
10
260.408
2
630.406
4
13.494.718

Diferenza
III-II Plan Director
Diferenza total
Diferenza
desembolsado
%
€
-642.474
- 27
-961.668
- 41
387.649
+ 49
419.518
+ 62
190.077
+ 21
58.378
+7
-1.083.750
-70
233.180
+ 126
-621.509
- 60
-155.731
- 37
-1.265.881
- 82
-85.416
- 33
-555.819
- 88

89

No cómputo da AOD desembolsada nos países prioritarios, tamén se coidou o investimento en
América Central de 145.112 € xa que corresponden con dous proxectos plurianuais en países prioritarios
da Cooperación Galega.
6
No caso do II e III Plan Director, unicamente se computan as convocatorias e convenios resoltos entre
2010 e 2013, e entre 2014 e 2017.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Se realizamos unha comparativa dos efectos de concentración xeográfica entre os
países prioritarios no II e III Plan Director da Cooperación Galega podemos concluír o seguinte:
1. Os efectos positivos da concentración xeográfica do III Plan Director minguáronse por
mor dunha redución xeralizada dos fondos desembolsados nos diferentes países e
poboacións prioritarias. En total, o III Plan Director investiu 9,3 millóns de € menos no
exterior con respecto do II Plan Director, dos cales case 9 millóns se corresponden aos
países e poboacións prioritarias.
2. En canto aos países que tiveron e teñen a consideración de prioritarios resultan
significativos os descensos de Haití (-88%) país prioritario no II Plan Director por mor do
devastador terremoto de xaneiro de 2010, Ecuador (-82%), Rep. Dominicana (-70%) e
Bolivia (-60%) Mesmamente, no caso dos países que lideran o ránking de desembolsos,
Guatemala e Perú, detéctase unha caída do 27% e do 41% respectivamente. Pola súa
parte, Cabo Verde e Guinea-Bissau recibiron de vez un 37% e un 33% menos.
3. No caso de Guatemala e República Dominicana, a caída de recursos explícase pola
finalización da execución das Iniciativas de Desenvolvemento Integral (IDI) no
Departamento de Retalhuleu e en Santiago de los Caballeros. Entre 2009 e 2017
destináronse 4,8 millóns a Retalhuleu e 1,8 a Santiago de los Caballeros.
4. Os países e poboación prioritarios que medran durante o III Plan Director son
Mozambique, cun crecemento do 62% con respecto do período 2010-2013; a poboación
saharauí que recibe un 126% máis, e Nicaragua (+ 49%) e O Salvador (+ 21%).
5. No caso de Ecuador e Cabo Verde, os principais desembolsos en cooperación
canalizáronse a través de cadanseu proxecto liderado pola Universidade de Santiago de
Compostela e Vigo. No caso de Ecuador este proxecto constituíu o 78% do total da
axuda desembolsada en cooperación, mentres que en Cabo Verde o proxecto de
cooperación universitaria no eido pesqueiro representou o 100% do total investido.
6. En Honduras aconteceu a singular concentración do 100% dos recursos desembolsados
nunha única entidade, Enxeñería sen Fronteiras-Galicia, que ten actuado ben
individualmente ben en alianza coa Universidade de A Coruña nos 6 proxectos
financiados pola DXRREE e UE.
En relación aos países africanos de lingua oficial portuguesa (PALOP), foron o destino
do 14% dos recursos desembolsados no exterior entre 2014 e 2017. En termos relativos esta
cantidade é superior nun 3% á investida durante o II Plan Director, aínda que en termos
absolutos descende en preto de 600 mil euros con respecto do cuadrienio 2010-2013. En canto
aos países PALOP detéctase, tal e como aconteceu durante o II Plan Director, unha dificultade
para o financiamento de actuacións en Cabo Verde dos axentes de cooperación con fondos da
Xunta de Galicia. Por outra banda, Guinea Bissau cedeu a súa primacía a Mozambique dentro
dos PALOP receptores da axuda da Xunta de Galicia durante o III Plan Director. Malia que
Guinea-Bissau perde a súa condición de país prioritario no III Plan Director, a súa consideración
de PMA permitiulle recibir os mesmos puntos de valoración cós países prioritarios nas
convocatorias de axudas no exterior, sendo o destino de 3 proxectos de cooperación e dunha
microactuación de acción humanitaria.
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Cadro 9: Comparativa dos países PALOP do III e II Plan Director da Cooperación Galega receptores da fondos da DXRREE e UE por
volume de recursos desembolsados e porcentaxe sobre o total de AOD no exterior.
Países

III Plan Director
2014-2017
Total
%

II Plan Director
2010-2013
Total

%

Angola
Cabo Verde
Guinea-Bissau
Mozambique

60.000
174.992
264.963
1.098.144

0,5
1,5
2,3
9,7

316.235
260.408
924.195
678.626

1,5
1,3
4,5
3,3

Total

1.598.099

14

2.179.464

11

De cara ao novo ciclo de planificación da Cooperación Galega, na hipótese de
mantemento dos 10 países prioritarios do III Plan Director, debemos analizar a súa
complementariedade coas prioridades xeográficas do vindeiro V Plan Director da Cooperación
Española. Neste senso, os actuais 10 países prioritarios contarían coa cobertura da
programación operativa da Cooperación Española en cada un dos devanditos países a través
dos Marcos de Asociación País e dos Acordos de Nova Xeración. Non obstante, durante a
elaboración participativa do IV Plan Director da Cooperación Galega poderase debater a
ampliación ou redución dos países prioritarios da Cooperación Galega con independencia
desta coherencia xeográfica coa Cooperación Española, podendo candidatar países nos que se
conte con experiencia de cooperación ou que reforcen as vantaxes comparativas e a
identidade singular da Cooperación Galega.
Cadro 10: Comparativa de países prioritarios da Cooperación Galega e prioridades xeográficas e marco de programación da
Cooperación Española, 2018-2021
País prioritario III Plan Director
Cooperación Galega

V Plan Director
Cooperación Española

Marco de programación da
Cooperación Española

Bolivia

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Cabo Verde

País de Cooperación Avanzada

Acordo de Nova Xeración

Ecuador

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Guatemala

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Honduras

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Mozambique

País de Asociación Menos Avanzado

Marco de Asociación País

Nicaragua

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

O Salvador

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Perú

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

República Dominicana

País de Asociación de Renda Media

Marco de Asociación País

Se atendemos ao nivel de ingreso, a Cooperación Galega concentra os seus recursos
en cooperación ao desenvolvemento en países de renda medio baixa (61%) e alta (23%),
selectividade característica da Cooperación Española pola súa tradición de actuación en países
de ingreso medio de América Latina.
Cadro 11: Distribución da AOD da DXRREE e UE en cooperación exterior por nivel de ingreso
por volume de fondos e porcentaxe, 2014-2017
Total
desembolsado
€

Nivel de ingreso
Países menos adiantados, PMA
Renda media baixa, PRMB
Renda media alta, PRMA
Total

%

1.495.652
5.584.182
2.073.363

16
61
23

9.153.197

100

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Os países menos adiantados (Guinea-Bissau, Haití, Mozambique e Níxer) recibiron un
16% do total da axuda en cooperación exterior. Esta porcentaxe destinada a PMA medra até o
20% do total da axuda desembolsada no exterior se engadimos a acción humanitaria, un 7%
máis que durante a vixencia II Plan Director. En total, os PMA recibiron un total de 2,26 millóns
de euros a través da cooperación ao desenvolvemento e a acción humanitaria da DXRREE e UE.
Xa que logo, no vindeiro ciclo de planificación estratéxica da Cooperación Galega debería de
manterse esta tendencia de crecemento dos recursos desembolsados nos PMA, especialmente
en África Subshariana, tal e como prescribe o marco común da cooperación europea.
No eido da acción humanitaria desembolsáronse un total de 2.137.264 €, dos cales un
95% dos desembolsos (2.034.989 €) se realizaron en países non prioritarios da Cooperación
Galega, focalizando o 75% da axuda na atención a persoas desprazadas e/ou refuxiadas
(1.607.632€ €) e destinando o 36% a Países Menos Adiantados (773.184 €). En relación á
poboación saharauí no cadro 11 unicamente se reflicten os desembolsos destinados no
exterior á poboación saharauí pola DXRREE e UE. Non obstante, entre 2014 e 2017,
complementariamente, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social asinaron 5
convenios con Solidariedade Galega de Pobo Saharauí (SOGAPS) para a atención sanitaria dos
menores participantes no programa “Vacacións en Paz” cun gasto valorizado en 856.332€. Xa
que logo, a Xunta de Galicia investiu un total de 1.275.203 € no pobo saharauí durante a
vixencia do III Plan Director. As outras continxencias atendidas foron a seca en Etiopía e a fame
en Malí; a crise do Ébola en Serra Leoa; a pandemia do Ébola e a epidemia de paludismo en
Malí; a crise do virus Zika en O Salvador e o paludismo en Nicaragua; as consecuencias do
fenómeno climático O Neno en Perú; e os danos dos furacáns tropicais en Haití, Cuba e
República Dominicana xunto cos terremotos de Nepal e Ecuador.
Cadro 12: Ránking de países/colectivos receptores da AOD da DXRREE e UE en acción humanitaria por nivel de ingreso, número de
proxectos, volume de recursos desembolsados e porcentaxe sobre o total de AOD en acción humanitaria, 2014-2017
País
Poboación Saharauí
Sudán do Sur
Palestina
Cuba
Mali
Siria
Kenia
Colombia
Etiopía
Xordania
Chad
R.D. Congo
Ecuador
Serra Leoa
Camerún
Líbano
Nepal
México
Dominicana, República
Uganda
Serbia
Nicaragua
O Salvador
Perú
Haití
Guinea Bissau

Nivel ingreso país
RMB
PMA
RMB
RMA
PMA
RMB
RMB
RMA
PMA
RMB
PMA
PMA
RMA
PMA
RMB
RMB
PMA
RMA
RMA
PMA
RMB
RMB
RMB
RMA
PMA
PMA
Total

Nº de
proxectos

Total desembolsado
€

7
5
9
2
4
4
5
2
1
2
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
66

418.871
348.238
200.578
139.740
119.257
114.268
92.832
87.721
70.000
65.933
60.000
58.528
53.277
50.000
50.000
40.052
36.318
33.333
20.084
18.801
18.478
13.532
7.749
7.633
7.508
4.534
2.137.264

Total
%
19,6
16,3
9,4
6,5
5,6
5,3
4,3
4,1
3,3
3,1
2,8
2,7
2,5
2,3
2,3
1,9
1,7
1,6
0,9
0,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
100,0
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Un dos efectos directos do necesario incremento do esforzo inversor en AOD da Xunta
de Galicia sería a dispoñibilidade de maiores fondos no eido da acción humanitaria, de tal xeito
que se aumentase a capacidade da DXRREE e UE para financiar proxectos 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, tal e como establece a iniciativa da Boa Doazón Humanitaria (GHD, nas súas siglas
en inglés).
En relación ao destino rexional da axuda no exterior, o 69% desembolsouse en
América Latina e o 22% en África Subsahariana, área xeográfica que medra 8 puntos
porcentuais con respecto do anterior Plan Director, cando fora o destino do 14% do total da
axuda desembolsada no exterior.
Cadro 13: Distribución da AOD da DXRREE e UE no exterior por nivel de ingreso
por volume de fondos e porcentaxe, 2014-2017
Total desembolsado
€

Rexión

%

América Latina

7.826.875

69

África subsahariana

2.535.755

22

927.830
11.290.460

8
100

Outros
Total

En relación á aparente dispersión xeográfica e fragmentación da axuda galega
debemos realizar as seguintes precisións. Entre 2014 e 2017, a DXRREE e UE xestionou
desembolsos a 155 proxectos ou intervencións, dos cales 89 corresponderon a proxectos de
cooperación en 15 países, 39 a proxectos de acción humanitaria e 27 a microintervencións de
axuda humanitaria -ao abeiro dos convenios anuais subscritos coa ONGD Farmamundi-,
abranguendo un total de 26 países como destino da acción humanitaria. Xa que logo, tal e
como se analizará no apartado 4.3.3.2., debemos distinguir unha actuación en cooperación ao
desenvolvemento que fomenta a concentración xeográfica nos 10 países prioritarios e unha
actuación en acción humanitaria que non resposta a criterios de asignación xeográfica da
axuda senón a criterios de necesidades humanitarias con independencia do lugar onde se
identifiquen, de aí que se sinalen desembolsos en 26 países, un 60% dos cales se concentran
en África Subsahariana e un 36% en PMA.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Cadro 14: Países receptores da AOD da DXRREE e UE por área xeográfica, nivel de ingreso, volume de recursos desembolsados,
porcentaxe sobre o total de AOD no exterior, número de proxectos por país e promedio de AOD desembolsada por proxecto e país
e área xeográfica, 2014-20177
Promedio área
Nivel
Total desembolsado % país/total
Nº de
Promedio
Rexión
País
xeográfica
ingreso
€
AOD
proxectos
€
€
América Central, N.E. RMB
145.112
1,3
2
72.556
Guatemala
RMB
1.696.349
15,0
14
121.168
América Central
Honduras
RMB
858.760
7,6
6
143.127
110.942
Nicaragua
RMB
1.174.669
10,4
12
97.889
O Salvador
RMB
1.079.755
9,6
9
119.973
Cuba
RMA
139.740
1,2
2
69.870
Caribe
Dominicana, R.
RMA
473.039
4,2
7
67.577
58.247
Haití
PMA
74.587
0,7
2
37.294
Bolivia
RMB
415.825
3,7
5
83.165
Colombia
RMA
87.721
0,8
2
43.861
América do Sur
69.198
Ecuador
RMA
282.595
2,5
5
56.519
Perú
RMA
1.398.723
12,4
15
93.248
América do Norte México
RMA
33.333
0,3
2
16.667
16.667
Norte de África
Poboación Saharauí RMB
418.871
3,7
7
59.839
59.839
Angola
RMB
60.000
0,5
1
60.000
Cabo Verde
RMB
174.992
1,5
1
174.992
Camerún
RMB
50.000
0,4
1
50.000
Chad
PMA
60.000
0,5
3
20.000
Congo, R.D.
PMA
58.528
0,5
2
29.264
Etiopía
PMA
70.000
0,6
1
70.000
Guinea Bissau
PMA
264.963
2,3
4
66.241
África
55.874
Subsahariana
Kenya
RMB
92.832
0,8
5
18.566
Malí
PMA
119.257
1,1
4
29.814
Mozambique
PMA
1.098.144
9,7
14
78.439
Níxer
PMA
70.000
0,6
1
70.000
Serra Leoa
PMA
50.000
0,4
1
50.000
Sudán do Sur
PMA
348.238
3,1
5
69.648
Uganda
PMA
18.801
0,2
2
9.401
Líbano
RMA
40.052
0,4
1
40.052
Palestina
RMB
200.578
1,8
9
22.286
Oriente Medio
26.326
Siria
RMB
114.268
1,0
4
10.000
Xordania
RMB
65.933
0,6
2
32.967
Sur de Asia
Nepal
PMA
36.318
0,3
2
18.159
18.159
Europa
Serbia
RMA
18.478
0,2
2
9.239
9.239
Total
11.290.460
100
155
72.842

En conclusión, a Cooperación Galega mantivo a súa traxectoria de selectividade e
concentración xeográfica nos 10 países prioritarios do III Plan Director. Xa que logo, se ben
este conxunto de países prioritarios semella razoable para unha cooperación autonómica de
tamaño medio como a galega, os efectos correctores da concentración xeográfica en termos
de maior impacto das intervencións deberán ir acompañados tanto dun maior esforzo
investidor que se traduza nun crecemento significativo dos recursos destinados á cooperación
no exterior e acción humanitaria. Por outra banda, farase preciso revisar os candidatos a
países prioritarios definindo en diálogo cos axentes e actores de cooperación aqueles países
nos cales teñan previsto unha actuación a medio e longo prazo de tal xeito que se prioricen
aqueles nos que, ben exista un ecosistema plural de axentes galegos de cooperación, ben
sexan estratéxicos polo valor engadido e experiencia da Cooperación Galega, ben sexan países
PALOP que reúnan asemade a condición de PMA. Ao tempo, a Cooperación Galega debería
reforzar a axuda destinada a PMA e África Subsahariana tal e como prescribe o sistema
europeo de cooperación. Por outra banda, deberíase realizar unha análise polo miúdo das
Iniciativas de Desenvolvemento Integral co fin de valorar a súa pertinencia e utilidade como

7

Os países sombreados correspóndense aos 10 países prioritarios da Cooperación Galega.
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modelo de actuación multiactor e multisectorial para unha cooperación autonómica de
tamaño medio como a galega, de tal xeito que este marco de intervención poida materializar
os círculos virtuosos e vantaxes comparativas da Cooperación Galega.
4.3.1.2. Especialización sectorial
O III Plan Director definiu uns criterios esixentes de concentración sectorial da axuda
galega. En primeiro lugar, na actividade de cooperación estableceu 7 sectores de
especialización nos que a Cooperación Galega conta con vantaxes comparativas e un valor
engadido e que concentrarían entre o 80 e 90% da axuda desembolsada no exterior en
cooperación: agricultura e desenvolvemento rural, pesca e acuicultura, educación, xestión
integral e gobernanza de recursos hídricos, habitabilidade básica e abastecemento de auga e
saneamento, saúde ou programas/políticas sobre saúde sexual e reprodutiva. Estes 7 sectores
xunto cos sectores de acción humanitaria e educación para o desenvolvemento serían o
destino preferente de até o 80% da axuda desembolsable.
Entre 2014 e 2017 financiáronse 77 intervencións nos 7 sectores de especialización por
importe de 8,3 millóns de euros que representan o 91% do total da axuda desembolsada en
cooperación ao desenvolvemento no exterior (15.018.335€).
Cadro 15: Distribución sectorial da AOD da DXRREE e UE en cooperación exterior por volume de fondos e porcentaxe,
2014-2017
Código
sector

Descrición sector

110 Educación
120 Saúde
130 Programas/políticas sobre poboación e saúde
reprodutiva
140 Abastecemento de auga e saneamento
16040 Vivendas de baixo custo
311 Agricultura e desenvolvemento rural
313 Pesca
Total

Total
desembolsado
€
2.159.203
512.723
885.809
1.536.776
395.000
1.267.189
1.578.622
8.335.322

% sobre AOD en
cooperación exterior
24
6
10
17
4
14
17
91

Se a estes 7 sectores de especialización engadimos a acción humanitaria (2,1 millóns
de euros) e a educación para o desenvolvemento (2 millóns de euros), o total desembolsado
na especialización sectorial da Cooperación Galega acada os 12,5 millóns de euros, o 82% do
total da axuda desembolsable.
En relación ás prioridades sectoriais, o III Plan Director estableceu un rango na
distribución dos recursos para evitar rixideces na selección das actuacións financiadas, xa que
a Cooperación Galega se caracteriza por ser unha cooperación xestionada maioritariamente a
través de ONGD e de convocatorias públicas de axudas. Estas características provocan que,
malia o sistema de incentivos contidos nas bases da convocatorias, a DXRREE e UE non poida
asegurar previamente nin a orientación xeográfica nin a orientación sectorial das propostas
dos axentes. Neste senso, chama a atención que non se teñan consignado desembolsos no
sector de xestión ambiental sostible e hábitat malia a transcendencia e relevancia da loita
contra o cambio climático.
Como se pode observar no cadro 15, o 50% da axuda desembolsada concentrouse na
cobertura de necesidades sociais básicas e no sector de desenvolvemento económico local,
aínda que neste segundo sector a porcentaxe do 18% está afastada do valor mínimo do rango

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
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previsto. As diferenzas respecto das previsións sectoriais do III Plan Director localízanse no
maior investimento realizado en acción humanitaria (+6%), educación para o desenvolvemento
(+5%), investimento no ser humano (+4%) e consolidación e fortalecemento de axentes (+2%).
Pola contra, o sector de xestión ambiental sostible e hábitat non recibiu ningún desembolso e
o sector de desenvolvemento económico local situouse un 7% por embaixo do rango mínimo
previsto.
Cadro 16: Distribución sectorial da AOD da DXRREE e UE por volume de fondos e porcentaxe, 2014-20178
Total
desembolsado
€

Sectores do III Plan Director

% previsto
III Plan
Director

% sobre a AOD
desembolsada

Variación
respecto rango
inferior

A Cobertura de necesidades sociais básicas
B Desenvolvemento económico local
Participación social, empoderamento e dereitos das
C mulleres, desenvolvemento institucional, bo goberno
e construción da paz
D Acción humanitaria
E Educación para o desenvolvemento
F Investimento no ser humano
G Xestión ambiental sostible e hábitat
H Consolidación e fortalecemento de axentes
I Sectores CAD non adscritos aos sectores anteriores

4.825.503 €
2.647.921 €

25-30%
25-30%

32%
18%

+ 7%
- 7%

841.378 €

7-10%

6%

- 1%

2.137.263 €
2.003.896 €
1.224.369 €
0€
945.384 €
392.621 €

8-10%
8-10%
4-5%
3-4%
4-5%
1%

14%
13%
8%
0%
6%
3%

+ 6%
+ 5%
+4%
- 3%
+2%
+ 2%

Total

15.018.335 €

100%

De cara ao novo Plan Director deberase ter en consideración que a Axenda 2030
salienta como elemento nuclear a construción de resiliencia de persoas e comunidades, un
proceso que se transversaliza para alén da acción humanitaria na que nace e se desenvolve
orixinalmente. Neste senso, polas características da Cooperación Galega, deberían de
reforzarse os desembolsos e actuacións neste eido, incrementando o rango no sector de
“Participación social, empoderamento e dereitos das mulleres, desenvolvemento institucional,
bo goberno e construción da paz”. Co fin de visibilizar esta priorización sectorial estratéxica,
sería recomendable aumentar os sectores de especialización da Cooperación Galega en
cooperación ao desenvolvemento, incorporando un novo sector de especialización no eido do
fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres.
Se ampliamos a análise ao conxunto da AOD da Xunta de Galicia a distribución
sectorial da AOD galega concéntrase nun 50% nas infraestruturas e servizos sociais e mais nos
sectores produtivos. Esta concentración diminúe un 8% respecto do II Plan Director. Non
obstante, acontece un trasfego destes sectores cara a axuda de emerxencia e a axuda a
refuxiados/as no país doador que durante o III Plan Director medra un 7%, pasando do 28% do
II Plan Director deica o 35% que se desembolsa entre 2014 e 2017.

8

O cálculo realizase sobre a AOD desembolsada excluíndo os capítulos I, II e VI.

52

Avaliación final do III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017)- Borrador
Cadro 17: Distribución sectorial da AOD da Xunta de Galicia por sectores CAD e peso relativo, 2014-2017 (euros)

Código sector

Descrición sector

I. Achegas distribuíbles sectorialmente
100. Infraestruturas e servizos sociais
110. Educación
120. Saúde
130. Programas/políticas sobre poboación e saúde reprodutiva
140. Abastecemento de auga e saneamento
150. Goberno e sociedade civil
160. Outros servizos e infraestruturas sociais
200. Infraestruturas e servizos económicos
300. Sectores produtivos
400. Multisectorial

II. Achegas non distribuíbles sectorialmente
500. Subministro de bens e axuda xeral a programas
700. Axuda de emerxencia
910. Custes administrativos doador
920. Apoio a organizacións non gobernamentais
930. Axuda a refuxiados/as no país doador
998. Sen especificar/non clasificados

Total AOD bilateral bruta (=I+II)

Total
Importe
9.345.828,33

%
100

6.095.929,77
2.159.202,97
512.723,00
885.809,19
1.536.776,21
606.418,40
395.000,00
3.199.959,56
49.939,00

65
23
5
9
16
6
4
0
34
1

33
12
3
5
8
3
2
0
17
0

9.132.335,29

100

49

67.942,00
2.212.263,36
2.149.564,00
945.384,00
974.691,00
2.782.490,93

0
24
24
10
11
30

0
12
12
5
5
15

18.478.163,62

100

100

% Total AOD
51

Consonte aos criterios establecidos polo CAD para medir o grao de cumprimento do
Compromiso 20/20 establecido no Cumio mundial sobre desenvolvemento social celebrado en
Copenhague no ano 1995, a Cooperación Galega destinou un 37% da súa AOD bruta
distribuíble sectorialmente á cobertura de servizos sociais básicos entre 2014 e 2017,
superando amplamente o 20% que definía o devandito compromiso.
Cadro 18: Distribución da AOD bruta distribuíble sectorialmente da DXRREE e UE cara á cobertura de servizos sociais
básicos por volume de fondos e porcentaxe, 2014-2017
Total
desembolsado
€
I. Achegas distribuíbles sectorialmente
9.345.828
112 Educación básica
547.128
122 Saúde básica
452.764
130 Programas/políticas sobre poboación e saúde reprodutiva
885.809
14030 Abastecemento de auga potable e saneamento básico – sistemas menores
1.536.776
16050 Axuda multisectorial para servizos sociais básicos
Total
3.422.477
Código
sector

Descrición sector

%
100
6
5
9
16
0
37

Por último, despois da execución de tres Plans Directores da Cooperación Galega, os
datos existentes permiten analizar que sectores teñen sido os destinatarios preferentes das
intervencións en cada un dos países prioritarios. Tanto o II coma o III Plan Director
salientaban a necesaria concentración xeográfica e especialización sectorial da Cooperación
Galega. Non obstante, non se realizou ningunha indicación de priorización sectorial en función
dos países prioritarios. Esta circunstancia explica a mestura dun fenómeno de concentración
xeográfica acompañado dunha paralela dispersión sectorial en cada un dos países. Esta
indeterminación explicaría, logo, a fragmentación sectorial por país prioritario da Cooperación
Galega que, unido ao baixo esforzo investidor, mingua os efectos positivos dunha maior
selectividade xeográfica e sectorial. No seguinte cadro figuran os desembolsos por sector de
actividade en cada un dos países prioritarios da Cooperación Galega entre 2010 e 2017.
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Cadro 19: Distribución sectorial por volume e porcentaxe da axuda desembolsada en cooperación ao desenvolvemento
nos países prioritarios da Cooperación Galega, 2010-2017

País
prioritario

Bolivia

Volume AOD
desembolsada
2010-2017
€

Sectores

Agricultura e desenvolvemento rural
Educación
Saúde
Soberanía alimentaria
Abastecemento de auga e saneamento
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal

Cabo Verde

Educación universitaria
Abastecemento de auga e saneamento
Desenvolvemento territorial
Subtotal

Ecuador

Agricultura e desenvolvemento rural
Educación
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal

Guatemala

Habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento
Educación
Saúde sexual e reprodutiva
Saúde
Agricultura e desenvolvemento rural
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal

Guinea-Bissau

Agricultura e desenvolvemento rural
Saúde sexual e reprodutiva
Abastecemento de auga e saneamento
Subtotal

Haití

Saúde sexual e reprodutiva
Saúde
Agricultura e desenvolvemento rural
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal

Honduras

Mozambique

Nicaragua

O Salvador

Perú

República
Dominicana

Abastecemento de auga e saneamento
Agricultura e desenvolvemento rural
Educación
Subtotal
Xestión integral e gobernanza de recursos hídricos/ abastecemento de auga e saneamento
Educación
Saúde sexual e reprodutiva
Fortalecemento institucional e da sociedade civil
Pesca e acuicultura
Subtotal
Educación
Agricultura e desenvolvemento rural
Pesca e acuicultura
Saúde
Saúde sexual e reprodutiva
Fortalecemento da sociedade civil
Protección do medio ambiente
Subtotal
Pesca e acuicultura
Educación
Agricultura e desenvolvemento rural
Saúde sexual e reprodutiva
Outros
Subtotal
Agricultura e desenvolvemento rural
Pesca e acuicultura
Educación
Abastecemento de auga e saneamento
Empresa e industria
Servizos sociais
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal
Habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento
Saúde
Educación
Fortalecemento da sociedade civil
Subtotal

952.061
481.639
210.419
183.172
175.000
175.000
2.177.291
346.692
48.708
40.000
435.400
1.057.582
606.203
175.000
1.838.785
1.515.034
1.216.776
866.177
721.118
468.729
462.290
5.250.124
712.744
396.451
60.000
1.169.165
173.310
87.500
69.323
67.079
397.212
988.324
960.127
84.374
2.032.825
870.952
163.992
129.893
76.273
63.060
1.304.170
1.055.411
371.851
355.460
228.306
224.200
219.340
116.092
2.570.660
1.477.932
276.894
171.615
65.392
96.634
2.088.467
1.029.702
912.678
861.730
348.939
310.827
195.884
180.975
3.840.735
1.358.817
439.760
311.228
168.510
2.278.315

% sobre total
AOD
desembolsada
no país
2010-2017
44
22
10
8
8
8
100
80
11
9
100
57
33
10
100
29
23
16
14
9
9
100
61
34
5
100
44
22
17
17
100
49
47
4
100
67
12
10
6
5
100
41
14
14
9
9
8
5
100
71
13
8
3
5
100
27
24
22
9
8
5
5
100
60
19
14
7
100
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Neste panorama da orientación sectorial da Cooperación Galega entre 2010 e 2017
teñen un protagonismo especial os instrumentos de concentración xeográfica e sectorial,
como foron as Iniciativas de Desenvolvemento Integral (IDI) e a convocatoria de axudas a
programas de ONGD nos anos 2008 e 2009. No caso de Guatemala e República Dominicana, as
IDI son as principais responsables da distribución sectorial da Cooperación Galega en ambos os
dous países. En relación aos programas, a súa execución explica o predominio de
determinados sectores en países como Bolivia (agricultura e desenvolvemento rural), GuineaBissau (agricultura e desenvolvemento rural, e saúde sexual e reprodutiva), Honduras
(abastecemento de auga e saneamento) e Nicaragua (educación).
Xa que logo, de cara ao novo ciclo de planificación os axentes e actores da
Cooperación Galega deberían de abordar un diálogo sobre as preferencias sectoriais en cada
un dos países prioritarios. Ademais, sería desexable que se analice coa DXRREE e UE e resto de
actores públicos os mellores instrumentos para favorecer a concentración xeográfica e a
especialización sectorial consonte ás necesidades diferenciadas e ás demandas dos socios de
desenvolvemento en cada país. Neste senso, sería preciso analizar colectivamente os impactos
e resultados das IDI e programas de cooperación para valorar a súa idoneidade a medio prazo
como modelos para a intervención da Cooperación Galega no seu conxunto no marco dos ODS.
No seguinte cadro, con base na información dispoñible, suxírense provisionalmente
aqueles sectores preferentes para cada país vinculados ós ODS correspondentes en función da
traxectoria da Cooperación Galega e dos axentes galegos de cooperación e do marco de
traballo colectivo definido pola Axenda 2030 das Nacións Unidas e os ODS.
Cadro 20: Sectores preferentes nos países prioritarios da Cooperación Galega e vinculación cos ODS, 2018-2021

País

Bolivia

Cabo Verde

Ecuador

Guatemala

Honduras

Mozambique

Nicaragua

Sector preferente
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Agricultura e desenvolvemento rural
Soberanía alimentaria
Educación
Saúde
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres
Educación universitaria
Pesca e acuicultura
Fortalecemento institucional
Agricultura e desenvolvemento rural
Educación
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento
Educación
Agricultura e desenvolvemento rural
Saúde sexual e reprodutiva
Saúde
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres

1.
2.
3.
1.

Abastecemento de auga e saneamento
Agricultura e desenvolvemento rural
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres
Xestión integral e gobernanza de recursos hídricos/ abastecemento
de auga e saneamento
Saúde sexual e reprodutiva
Pesca e acuicultura
Fortalecemento institucional, da sociedade civil e empoderamento
das mulleres
Educación
Agricultura e desenvolvemento rural
Pesca e acuicultura

2.
3.
4.
1.
2.
3.

Obxectivo de Desenvolvemento
Sostible






















ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 2
ODS 4
ODS 3
ODS 16, ODS 5
ODS 4
ODS 14
ODS 16
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 4
ODS 16, ODS 5
ODS 6, ODS 11
ODS 4
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 3, ODS 5
ODS 3
ODS 16, ODS 5
ODS 6
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 16, ODS 5
ODS 6





ODS 3, ODS 5
ODS 14
ODS 16, ODS 5





ODS 4
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 14
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O Salvador

Perú

República
Dominicana

4.
5.
6.

Saúde
Saúde sexual e reprodutiva
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Pesca e acuicultura
Educación
Agricultura e desenvolvemento rural
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres
Agricultura e desenvolvemento rural
Pesca e acuicultura
Educación
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres
Habitabilidade básica e abastecemento de auga e saneamento
Saúde
Educación
Fortalecemento da sociedade civil e empoderamento das mulleres














ODS 3
ODS 5, ODS 3
ODS 16, ODS 5
ODS 14
ODS 4
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 16, ODS 5
ODS 2, ODS 8, ODS 11, ODS 15
ODS 14
ODS 4
ODS 16, ODS 5
ODS 6, ODS 11





ODS 3
ODS 4
ODS 16, ODS 5

En conclusión, a Cooperación Galega mantivo a súa tendencia positiva cara á
especialización sectorial da súa axuda, cunha atención significativa á cobertura de
necesidades sociais básicas e ao desenvolvemento económico local. De todos os xeitos, tense
realizado un investimento significativo en cobertura de necesidades sociais básicas, acción
humanitaria, educación para o desenvolvemento e investimento no ser humano que se
desviaron dos rangos suxeridos polo III Plan Director. De cara ao vindeiro ciclo de planificación
debería de profundarse na especialización sectorial da Cooperación Galega, mais ampliando
os sectores de especialización en cooperación exterior ao eido da construción de resiliencia
por parte da sociedade civil dos países socios a través de actuacións en fortalecemento
institucional e das súas organizacións da sociedade civil e de empoderamento das mulleres. Ao
tempo, será necesario debater verbo dos sectores preferentes en cada un dos países
prioritarios en función da capacidade dos axentes galegos de cooperación e das demandas e
necesidades dos socios de desenvolvemento. Xuntamente con este debate verbo da
orientación sectorial será necesario seguir a analizar que instrumentos e modelos de
intervención colectiva favorecen os procesos de concentración xeográfica e especialización
sectorial para o reforzamento da singularidade e vantaxes comparativas da Cooperación
Galega.
4.3.1.3. Previsibilidade orzamentaria
A serie histórica da AOD da Xunta de Galicia caracterízase por unha tendencia oscilante
e variable dos seus recursos orzamentarios, na que podemos identificar tres etapas entre 2002
e 2017.
1.

Entre 2002 e 2009 a Cooperación Galega practicamente triplicou a súa AOD, pasando de
4,2 millóns de euros a 12,3 millóns en 2009, ano do maior investimento histórico en
cooperación ao desenvolvemento pola Xunta de Galicia. De todos os xeitos, esta cifra
unicamente representaba o 0,1% do orzamento total consolidado da Xunta de Galicia.

2.

Entre 2010 e 2013 a Cooperación Galega decreceu nunha porcentaxe semellante ao
crecemento experimentado no ciclo expansivo anterior, cunha redución do 62% do
investimento en cooperación respecto do teito histórico de 2009, e situándose o
desembolso de 2013 (4,6 millóns de euros) en niveis de AOD semellantes ós do ano
2002. Durante a vixencia do II Plan Director, as medidas de loita contra o déficit público
e de consolidación fiscal tiveron un efecto negativo sobre a previsibilidade da AOD da
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Xunta de Galicia, ocasionando un agravamento da volatilidade tanto do orzamento do
programa 331A de cooperación exterior ao desenvolvemento executado pola DXRREE e
UE coma do compromiso do resto de departamentos da Xunta de Galicia coa
cooperación exterior ao desenvolvemento.
3.

Entre 2014 e 2017 freouse a tendencia descendente do orzamento do programa 331A
de cooperación exterior ao desenvolvemento, estabilizando a súa dotación inicial en 4,1
millóns de euros. Este cuadrienio pechouse cun crecemento total do 15% nos recursos
executados, que se materializaron na execución en 2017 de 4,6 millóns de euros, cunha
dispoñibilidade de 600.000 € máis en 2017 con respecto de 2014. Non obstante, os
datos de execución en 2017 sitúan ao conxunto da Xunta de Galicia en cifras semellantes
ás do ano 2003, cando se aprobara a Lei 3/2003 de cooperación para o
desenvolvemento.

Tanto o primeiro coma o segundo Plan Director da Cooperación Galega baseáronse
nunha hipótese expansiva dos seus recursos financeiros a través de dúas estratexias: no
primeiro caso fixando un horizonte de esforzo investidor e, no segundo, definindo un rango de
volume de fondos. O I Plan Director (2006-2009) abeirou un crecemento relevante da AOD
pero esta ficou afastada do obxectivo de acadar o 0,4% do orzamento total consolidado da
Xunta de Galicia ao remate do plan en 2009. O II Plan Director (2010-2013) definía un mínimo
e máximo de fondos nun rango de entre 17,5 e 23,2 millóns de euros. Como indicamos, a crise
de ingresos da Facenda pública profundou a fenda de financiamento entre o indicador de
volume de AOD previsto no Plan Director e os desembolsos efectivos que pasaron de 10,7
millóns de euros en 2010 a 4,6 millóns en 2013. Xa que logo, tanto o primeiro coma o segundo
Plan Director da Cooperación Galega caracterizáronse por un feble esforzo a nivel político de
cara ao aseguramento dun orzamento previsible e suficiente que garantise no maior grao
posible o cumprimento das previsións de financiamento establecidas en ambos os dous Plans
Directores.
Gráfico 6: Evolución da AOD desembolsada da Xunta de Galicia, 2002-2017 (euros)
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Evolución AOD Xunta de Galicia

Con carácter prudencial e co fin de refrear a volatilidade do orzamento, o III Plan
Director definiu un volume mínimo anual de fondos para o financiamento do programa
operativo 331A de cooperación ao desenvolvemento da Lei de Orzamentos Xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia. Este volume de fondos do programa ficou fixado
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inicialmente en 4.143.379 € no Plan Anual 2014 da Cooperación Galega con cantidades
previstas semellantes en 2015 e 2016 e cunha variación positiva en 2017, cando medrou até os
4.512.744 €. De todos os xeitos, cómpre lembrar que en 2014 se sufriu unha volatilidade de
229.024€ na execución orzamentaria, dos cales 220.00€ correspondían a un axuste imposto
pola Consellería de Facenda no capítulo VII do orzamento da DXRREE e UE, tal e como se
analizou no apartado 4.2.
Cadro 21: Evolución en volume de fondos desembolsados e variación anual en volume e porcentaxe
da AOD da Xunta de Galicia, 2009-2017 (euros)
Total
desembolsado
€
12.289.957
10.748.153
7.008.233
6.537.978
4.649.064
4.293.686
4.610.655
4.607.057
4.961.029

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Evolución respecto do
ano anterior
€
+2.416.213
-1.541.804
-3.739.920
-470.255
-1.888.914
-355.378
+316.969
-3.598
+ 353.972

Evolución respecto do
ano anterior
%
+24 %
-13 %
-35 %
-7 %
-29 %
-8 %
+7 %
0%
+8 %

Xa que logo, a previsión dun mínimo de financiamento ten permitido reducir a
gravosa volatilidade da AOD da Xunta de Galicia que caracterizou ao anterior Plan Director.
Nese senso, o aseguramento dun orzamento mínimo anual no seu marco de resultados
constituíu unha estratexia acertada para garantir a viabilidade operativa, a eficacia e o valor
estratéxico da axuda da Cooperación Galega.
Agora ben, entre 2014 e 2017 o promedio de financiamento da Cooperación Galega
situouse nos 4,6 millóns de euros, unha cantidade insuficiente para dotar o conxunto de
instrumentos (convocatorias e convenios) previstos no III Plan Director. Malia a positiva
corrección da volatilidade e a maior previsibilidade e estabilidade da dotación orzamentaria,
esta seguiu por debaixo das necesidades de recursos financeiros precisos para unha
cooperación de maior calidade e impacto a través das convocatorias e convenios.
No caso das convocatorias, as limitacións orzamentarias impediron a dotación anual da
convocatoria de microproxectos de cooperación (2016, 2017), acción humanitaria (2016),
consolidación e fortalecemento de ONGD (2016, 2017) e investigación sobre desenvolvemento
(2015, 2016). Esta falta de previsibilidade instrumental inflúe gravemente na capacidade
operativa da Cooperación Galega por canto máis do 79% dos seus recursos son canalizados a
través de convocatorias públicas e un 72% a través das ONGD. Xa que logo, as ONGD e os seus
socios de desenvolvemento vén afectada a súa capacidade institucional e a súa programación
que precisa dun marco estable a medio prazo de suficiencia orzamentaria e de previsibilidade
instrumental e operativa por parte da Xunta de Galicia.
Cadro 22: Evolución cuadrienal en volume de fondos da AOD da Xunta de Galicia, 2002-2017 (euros)
Cuadrienio

AOD executada
€

Diferenza
€

2002-2005

21.320.502

-

2006-2009

39.889.228

+ 18.568.726

2010-2013

28.943.428

- 10.945.800

2014-2017

18.472.427

- 10.471.001
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Neste liña de análise da suficiencia orzamentaria necesaria para a Cooperación Galega,
podemos obter as seguintes conclusións se analizamos o volume total de AOD xestionado pola
Xunta de Galicia cuadrienalmente desde 2002:
1. O III Plan Director contou con case 3 millóns menos de fondos dispoñibles que durante o
cuadrienio 2002-2005, período en que aínda non se contaba cun Plan Director que
orientase estratéxica e operativamente a Cooperación Galega.
2. A aprobación do I Plan Director da Cooperación Galega en 2006 implicou un aumento de
recursos de 18,5 millóns de euros con respecto do cuadrienio anterior. De todos os xeitos,
este incremento ficou afastado da previsión de acadar o 0’4% do orzamento total
consolidado da Xunta de Galicia en 2009.
3. Tanto o II coma o III Plan Director implicaron cadansúas perdas cuadrienais por importe de
10,9 e 10,4 millóns de euros respectivamente. Xa que logo, o III Plan Director ficou 21,4
millóns de euros por baixo do orzamento total executado como AOD ao abeiro do I Plan
Director.
4. A desexable recuperación do orzamento total cuadrienal previo á crise financeira e fiscal
de 2010 durante o vindeiro IV Plan Director implicaría aumentar o volume total de AOD da
Xunta de Galicia en 10,4 millóns de euros entre 2018 e 2021.
Cadro 23: Hipóteses de crecemento anual do programa 331A de cooperación exterior ao desenvolvemento
dos orzamentos xerais da Xunta de Galicia, 2018-2021 (euros)
% Crecemento
anual do
programa 331A

2018

2019

2020

2021

AOD total

Crecemento
cuadrienal respecto
2014-2017

10%

5.027.160

5.529.876

6.082.864

6.691.150

23.331.050

26 %

15%

5.027.160

5.781.234

6.648.419

7.645.682

25.102.495

36 %

20%

5.027.160

6.032.592

7.239.110

8.686.932

26.985.795

46 %

25%

5.027.160

6.283.950

7.854.938

9.818.672

28.984.719

57 %

Xa que logo, aspirar á xestión dun volume total de AOD semellante á do II Plan
Director, demandaría un crecemento promedio anual do 20% do programa 331A de
cooperación exterior ao desenvolvemento. Ao tempo, demandaría un significativo aumento
dos recursos computables como AOD executados por parte do resto de departamentos da
Xunta de Galicia, que no cuadrienio 2010-2013 mobilizaran un total de 2 millóns de euros
fronte aos 1,3 millóns desembolsados durante a vixencia do III Plan Director.
Por outra banda, os axentes de cooperación teñen sinalado activamente o feble
compromiso político coa cooperación para o desenvolvemento xunto cos efectos da crise fiscal
e económica como os principais factores que motivan esta baixa dotación orzamentaria. Por
tanto, nun contexto de crecemento económico e expansión do gasto no orzamento
autonómico, no vindeiro cuadrienio deberase fortalecer a consistencia da Cooperación Galega
de xeito que exista coherencia entre o seu marco de resultados e a dotación orzamentaria
dispoñible e se garanta a plena consecución dos resultados de xestión e o despregue efectivo
do seu marco instrumental ao remate da vixencia do futuro IV Plan Director. De feito, en
termos de solidariedade e xustiza global, a recuperación dos niveis de riqueza colectivos
previos á crise económica -tal e como sinalan os principais indicadores macroeconómicos de
Galicia-, demandan que o sistema galego de cooperación no seu conxunto e a todos os niveis
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da administración, avancen cara á aspiración colectiva da cidadanía galega de destinar o 0’7%
do orzamento total consolidado da Xunta de Galicia a cooperación ao desenvolvemento, tal e
como recomenda o artigo 29.1 da Lei 3/2003 de cooperación para desenvolvemento e o Pacto
galego contra a pobreza.
4.3.1.4. Actualización e reforma do marco normativo
Na avaliación intermedia e final do II Plan Director recollíase unha recomendación
relativa á necesidade de que a Xunta de Galicia, a través da DXRREE e UE impulsase un amplo
proceso participativo de reflexión dos actores galegos de cooperación e dos partidos políticos
con representación parlamentaria para valorar a oportunidade de proceder a elaborar unha
nova lei galega de cooperación que modernizase a vixente Lei 3/2003, do 19 de xuño, de
cooperación para o desenvolvemento. O inicio deste proceso de reflexión lexislativa nacía de
tres razóns principais:
1.

A necesidade de facilitar a consolidación dos procesos de modernización estratéxica e
operativa da Cooperación Galega con base na experiencia e aprendizaxes adquiridas
pola Cooperación Galega nos últimos quince anos, na aprobación dunha nova axenda
global de desenvolvemento e da relevancia nesta axenda do valor engadido e vantaxes
comparativas da cooperación descentralizada dos gobernos subestatais.

2.

A demanda de revisar o deseño dos espazos e órganos de participación e coordinación
(CONGACODE, CINCODE e CINTERCODE) para mellorar a súa funcionalidade,
operatividade e equilibrio na súa composición, de xeito que se aumentasen as
oportunidades para unha maior concertación, coordinación e complementariedade
entre os actores galegos de desenvolvemento.

3.

A oportunidade de simplificar o marco normativo de referencia da Cooperación Galega
introducindo na nova lei todos aqueles aspectos relativos ao Rexistro Galego de Axentes
de Cooperación, ás licenzas e permisos para empregados públicos no eido da
cooperación para o desenvolvemento e á normativa de subvencións adaptada ás
peculiaridades das actividades da cooperación ao desenvolvemento ao abeiro do Real
Decreto 794/2010, de 16 de xuño, polo que se regulan as subvencións e axudas no
ámbito da cooperación internacional.

Tal e como se indicaba na avaliación intermedia, debido á ausencia dun contexto
favorable á recuperación do consenso político e social sobre a política pública galega de
cooperación, renunciouse á iniciativa política de proceder á actualización da normativa e da
estrutura institucional da Cooperación Galega. Non obstante, acometeuse unha reforma
normativa significativa no eido da cooperación ao desenvolvemento no marco da
acomodación da acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 2/2014, de 25 de
marzo, da acción e do servizo exterior do Estado.
1.

En primeiro lugar, en 2015 modificouse indirectamente a Lei 3/2003, do 19 de xuño, de
cooperación para o desenvolvemento a través da disposición final terceira e disposición
derrogatoria única da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos
públicos e da boa administración. En concreto, suprimíronse os artigos 20 e 21 da Lei
3/2003 correspondentes á Comisión Interterritorial de Cooperación para o
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Desenvolvemento (CINTERCODE) e a Comisión Interdepartamental de Cooperación para
o Desenvolvemento (CINCODE), e modificouse a redacción do artigo 22 correspondente
ao Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE). Deste
xeito, consonte á nova redacción do artigo 22, o CONGACODE asume as funcións
anteriormente atribuídas ao CINTERCODE e CINCODE.
2.

Por outra banda a elaboración e aprobación do Decreto 178/2015, do 26 novembro, polo
que se regula a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia puxo de manifesto
a necesidade de regular a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia no eido
da cooperación ao desenvolvemento a través dun decreto específico que unificase a
normativa actualmente existente. O Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación
para o desenvolvemento regulou o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación e a
ampliada composición e funcionamento do CONGACODE; o proceso de información das
actividades de cooperación promovidas polas administracións locais; a licenza para a
participación dos empregados e empregadas públicas en proxectos ou programas de
cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria, incluída na Lei 2/2015 do
emprego publico de Galicia; e as normas específicas para a xestión das axudas e
subvencións en materia de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria.

Estas dúas vías de reforma moderaron o alcance e ambición da Liña de Acción 1.1.
“Actualizar o marco normativo da cooperación galega” do III Plan Director, aínda que
resolveron algunhas das demandas expresadas polo sector galego de cooperación nos últimos
anos. Ao tempo, as vías de reforma escolleita reduciron o espazo para o debate e a
participación activa dos axentes de cooperación e da cidadanía na definición dunha renovada
política pública galega de cooperación xa que a reforma dos órganos de participación e
coordinación e o texto do Decreto de Cooperación Exterior centraron fundamentalmente a
súa atención en aspectos meramente organizativos e administrativos do sistema galego de
cooperación.
Por último, indicar que en decembro de 2017 aprobouse no Parlamento de Galicia a
Estratexia galega de acción exterior. Horizonte post 2020 cun apartado específico dedicado á
cooperación ao desenvolvemento centrado na visión estratéxica materializada no III Plan
Director da Cooperación Galega. O vindeiro Plan Director actualizará esa visión dando
continuidade á identidade específica da Cooperación Galega no horizonte dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible e a Axenda 2030.
En conclusión, a actualización normativa da Cooperación Galega desenvolveuse a
través dunha modificación da Lei 3/2003 de cooperación para o desenvolvemento e mais a
través da aprobación dun decreto específico de cooperación para o desenvolvemento. Non
obstante, non se debería de renunciar á iniciativa política para que, favorecendo un contexto
de recuperación do consenso verbo da política pública de cooperación, se aborde a
actualización da Lei galega de cooperación adaptándoa ás transformacións tanto da axenda
global de desenvolvemento coma do propio sistema galego de cooperación.
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4.3.2. Corrección media
Neste subapartado analizaremos o fortalecemento da capacidade institucional dos
axentes de cooperación, a nova cultura de xestión e aprendizaxe, a funcionalidade dos
instrumentos de axuda, a coherencia de políticas, e a coordinación e complementariedade
entre actores.
4.3.2.1. Fortalecemento da capacidade institucional dos axentes de cooperación
Tanto as convocatorias e convenios de fortalecemento e consolidación de axentes e
mais o conxunto de accións de formación e capacitación financiadas ampliaron as
oportunidades para a mellora da capacidade institucional dos axentes de cooperación. Por
outra banda, tanto as bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional
como a porcentaxe de gasto subvencionable en recursos humanos nas convocatorias de
axudas facilitaron a posibilidade de contar con persoal especializado para a xestión e
execución das actividades financiadas. Este aspecto será analizado máis polo miúdo no
apartado 4.6 relativo ao criterio de avaliación de sustentabilidade.
4.3.2.2. Nova cultura de xestión e aprendizaxe
O III Plan Director apostou por unha racionalización e simplificación do marco
estratéxico da Cooperación Galega a través da implementación dunha lóxica estratéxica e de
desempeño baseada no modelo de xestión orientado a resultados de desenvolvemento. Este
modelo de xestión centra os seus esforzos na consecución daqueles resultados de xestión que
entran dentro da esfera de influenza e das capacidades e dos actores comprometidos
corresponsablemente no seu logro. De vez, este modelo salienta a necesidade de que a toma
de decisións estratéxicas e operativas se realice con base en información de calidade e
relevante que achegue datos, feitos e evidencias. Por este motivo, durante a vixencia do III
Plan Director debíase profundar na mellora da calidade dos instrumentos de seguimento e
avaliación a través dun investimento de recursos financeiros suficientes neste eido da xestión
do coñecemento. Ao mesmo tempo, debíase ter promovido a aprendizaxe organizativa do
conxunto de axentes e actores da Cooperación Galega a través da apertura de espazos para o
intercambio de coñecementos, boas prácticas e da sistematización de resultados. Xa que logo,
esta aposta demandaba a asignación de recursos suficientes para dar continuidade ao impulso
de prácticas de avaliación de calidade en todas as actividades da Cooperación Galega así como
a promoción activa da investigación sobre desenvolvemento.
Para a introdución desta nova cultura de xestión e aprendizaxe, o III Plan Director
previu o seguinte conxunto de actuacións:
1. A celebración dun curso sobre xestión orientada a resultados de desenvolvemento co
obxectivo de capacitar neste modelo de xestión ao persoal da DXRREE e UE e mais ao
conxunto de axentes de cooperación. O devandito curso non se ten realizado durante
a vixencia do III Plan Director, estando prevista a súa organización por parte da
CGONGD en 2018 dentro do convenio anual de fortalecemento financiado pola Xunta
de Galicia.
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2. A realización, publicación e difusión de cadanseus informes anuais de xestión. Téñense
publicado as memorias 2014, 2015 e 2016 adecuando a organización da información á
estrutura e lóxica do III Plan Director e mellorando a calidade na presentación da
información relativa á execución de cadanseu Plan Anual. A memoria 2017 atópase en
elaboración no intre de redactar este informe de avaliación.
3. A realización de cadansúa avaliación externa ex-post das intervencións en 3 países
socios como mínimo. Entre 2014 e 2017 desenvolvéronse as devanditas avaliacións en
República Dominicana, Cabo Verde, Ecuador e Perú.
4. Resolveuse en 2014 e 2017 cadansúa convocatoria de investigación sobre
desenvolvemento dirixida a investigadores/as e grupos de investigación das
Universidades integradas no Sistema Universitario Galego. Financiáronse 10 proxectos
por un importe total de 289.137 €.
5. Realizouse un estudo sobre a percepción do papel da empresa galega en cooperación
para o desenvolvemento que contou coa participación de 60 persoas.
6. Financiouse a realización de 88 avaliacións externas dos proxectos financiados a través
das convocatorias e convenios de proxectos no exterior e educación para o
desenvolvemento.
7. Financiouse nas convocatorias de axudas a realización de identificacións e liñas de
base nas convocatorias de proxectos no exterior, ampliando esta posibilidade á
convocatoria de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
8. A organización de xornadas de difusión e presentación de resultados dos estudos e
avaliacións financiadas pola DXRREE e UE. Durante a vixencia do III Plan Director
celebrouse o 22 de decembro de 2016 unha xuntanza de devolución dos resultados do
proceso participativo de elaboración da Estratexia galega de EpD. Por último, o 19 de
xaneiro de 2017 presentáronse aos axentes de cooperación os resultados da avaliación
ex-post dos proxectos financiados pola Cooperación Galega en Ecuador.
9. Definiuse cos axentes de cooperación un marco estratéxico de acción en educación
para o desenvolvemento e a cidadanía global no que participaron 90 persoas e 36
entidades.
Precisamente, un dos elementos que ten singularizado ao III Plan Director ten sido a
ampliación do número de actuacións avaliadas por canto o mandato da avaliación se ten
estendido aos proxectos de educación para o desenvolvemento financiados pola DXRREE e UE.
De todos os xeitos, cómpre preguntarse se esta intensa actividade avaliadora ten promovido a
xeración dunha cultura de avaliación e aprendizaxe organizativa máis estable e arraigada nas
dinámicas organizativas dos axentes de cooperación.
Se atendemos ás avaliacións das que foron mandatarios os axentes de cooperación, no
eido da educación para o desenvolvemento realizáronse ou está previsto realizar 43
avaliacións de proxectos financiados por convenios ou convocatorias por un importe total de
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70.853 €. No eido da cooperación ao desenvolvemento, realizáronse ou está previsto realizar
un total de 45 avaliacións de proxectos financiados por convenios ou convocatorias por un
importe total de 191.967€. En conxunto, polo tanto, os axentes de cooperación abordaron 88
avaliacións por un importe total de 262.820 €.
Con estes datos podemos colixir as seguintes conclusións:
a) As 43 avaliacións no eido de educación para o desenvolvemento recibiron de
promedio 1.648€, un 3,7 % do custo total dos proxectos.
b) As 28 avaliacións no eido da cooperación exterior ao desenvolvemento recibiron de
promedio 4.266€, un 2,8 % do custo total dos proxectos.
Estes datos confirman a tendencia xa observada no bienio 2014-2015 de
fragmentación da actividade avaliadora en microexercicios individuais especialmente no eido
da educación para o desenvolvemento. Se ben nas bases das convocatorias de educación para
o desenvolvemento dos anos 2016 e 2017 se ampliou de 1.500 € até 2.500 € e 3.000 €
respectivamente a cantidade máxima financiable, este cambio unicamente se traduciu nun
aumento de 600 € no promedio de desembolso por avaliación, que no bienio 2016-2017
ascende a 1.956 € fronte aos 1.353 € do bienio anterior. No caso concreto dos axentes de
cooperación, a opción por non destinar o tope máximo de financiamento aos exercicios de
avaliación débese a un cálculo de oportunidade, por canto aumentar o desembolso en
avaliación mingua os recursos dispoñibles para as actividades de educación para o
desenvolvemento e o gasto en recursos humanos precisos para a xestión e execución dos
proxectos.
Xa que logo, estamos ante un punto de fractura no eido da xestión do coñecemento e
da xeración de aprendizaxes organizativos. Os avances por consolidar unha cultura de
avaliación no sistema galego de cooperación contradinse co investimento en avaliación
realizado pola DXRREE e UE e polos axentes de cooperación. Polo tanto, o promedio de gasto
por avaliación cuestiona que se estea a realizar un investimento de calidade tendo como
consecuencia unha precarización do exercicio da actividade avaliadora e un atrancamento das
esixencias de calidade e rigor necesarias para o pleno aproveitamento dos seus resultados na
retroalimentación do sistema galego de cooperación. En moitos casos, este baixo investimento
orixina que as avaliacións se conciban como meros complementos documentais dos informes
finais de execución dos proxectos minguando o seu valor engadido e utilidade. Ao tempo,
semella que o investimento realizado directamente pola DXRREE e UE en avaliación tampouco
ten garantido a realización de avaliacións cun maior alcance ao estaren limitadas polas
dispoñibilidades orzamentarias, circunstancia que pode afectar á calidade das avaliacións de
xeito que deprecia o valor dos seus achados.
De todos os xeitos, sería recomendable a realización dun exercicio de metasíntese do
conxunto de avaliacións desenvolvidas entre 2014 e 2017 co fin de analizar a calidade
informativa das mesmas, a utilidade das súas recomendacións e a súa capacidade para
promover aprendizaxes e melloras na actuación dos axentes galegos de cooperación
mandatarios das mesmas. Ao tempo, este exercicio de metasíntese debería de facilitar o
deseño dun documento marco sobre a avaliación na Cooperación Galega que reforce a
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calidade avaliadora a través da elaboración de cadanseu plan bienal de avaliación da
Cooperación Galega para o cuadrienio 2018-2021.
Por tanto, malia a amplitude do traballo en avaliación realizado, non existen
evidencias suficientes para afirmar que se teña configurado unha cultura de avaliación e
aprendizaxe organizativa máis sólida e estable que teña retroalimentado en profundidade os
coñecementos, prácticas e o intercambio de experiencias e aprendizaxes entre os axentes de
cooperación con base nas devanditas avaliacións. Neste senso, a Cooperación Galega debería
apostar por un reforzamento das prácticas de comunicación e difusión pública de resultados,
polo establecemento de mecanismos e espazos para a institucionalización dos procesos
colectivos de aprendizaxe derivados da prácticas avaliadoras, polo aumento do investimento
en avaliación apostando pola calidade das mesmas e aliñando, como xa está a facer arestora, a
súa práctica avaliadora coa Política de Avaliación da Cooperación Española reflectida nos
Planos Bianuais de Avaliación da Cooperación Española, onde figura a previsión da actividade
de avaliación da DXRREE e UE.
Por outra banda, existe consenso entre os axentes de cooperación en sinalar as
dificultades para xerar espazos e tempos para a reflexión colectiva que faciliten os
intercambios de experiencias e as aprendizaxes organizativas con base nos exercicios de
avaliación. Nesta liña, a xornada de difusión e posta en común dos resultados da avaliación expost dos proxectos de cooperación financiados pola Cooperación Galega en Ecuador celebrada
o 19 de xaneiro de 2017, foi valorada de xeito positivo e abre unha oportunidade para
consolidar espazos anuais ou bienais de presentación dos logros e resultados dos axentes
galegos de cooperación.
Ao tempo, detéctase unha asimetría entre as entidades que presentan unha
traxectoria organizativa consolidada en avaliación e as organizacións que as contemplan como
exercicios de fiscalización externa. Esta asimetría tamén se reflicte entre a experiencia e
tradición más consolidada de avaliación no eido da cooperación para o desenvolvemento e o
carácter máis novidoso da avaliación en educación para o desenvolvemento. Neste senso
cómpre avanzar no fortalecemento da capacidade institucional para a aprendizaxe
organizativa e a xestión do coñecemento de tal xeito que se reforce transversalmente a cultura
de avaliación en todos os niveis dos axentes galegos de cooperación.
Finalmente, cóidase necesario profundar nos procesos de contraste e transferencia
dos resultados das investigacións e estudos financiados pola DXRREE e UE co fin de revitalizar
o espazo público da cooperación ao desenvolvemento. O horizonte dos estudos que se
realicen deben centrarse na ampliación dos marcos do debate e dos axentes involucrados no
mesmo, de tal xeito que se promova unha visión crítica e construtiva que facilite a xeración de
novas oportunidades de construción colectiva de coñecemento ao servizo dunha mellora das
prácticas nas actividades da cooperación ao desenvolvemento (cooperación, acción
humanitaria, educación para o desenvolvemento, consolidación e fortalecemento de axentes).
Ao tempo, estes estudos deben facilitar un marco de diálogo e debate de políticas entre os
diferentes axentes de cooperación, poñendo de manifesto a pluralidade de sensibilidades,
experiencias e intereses do sector galego de cooperación en todos os seus niveis e ámbitos de
actuación.
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Un exemplo e boa práctica deste traballo colectivo na configuración dunha visión
estratéxica compartida na Cooperación Galega atopámolo no proceso participativo que deitou
como resultado a Estratexia galega de educación para o desenvolvemento e a cidadanía
global (2017-2021). Neste proceso participaron nos seus diferentes espazos e instrumentos un
total de 90 persoas e máis de 36 entidades. O ramo deste amplo e plural proceso de
planificación estratéxico púxose nun encontro público de devolución dos resultados da
estratexia que se celebrou o 22 de decembro de 2016. A través dun diálogo inclusivo
madurouse unha proposta de acción colectiva que se plasma nun marco de resultados
artellado en cinco eixos e oito liñas de acción que se materializan en 34 accións estratéxicas.
Algunhas das propostas contidas na Estratexia galega de EpD xa se teñen reflectido nos
instrumentos de EpD da Cooperación Galega pero está pendente de se definir un cronograma
detallado para o despregamento efectivo da Estratexia tendo en conta os limitados recursos e
activos dos que dispón a DXRREE e UE para un liderado eficaz deste novo marco estratéxico.
Neste senso, a actual capacidade técnica e de recursos humanos da DXRREE e UE suxire que
existirán dificultades para executar un marco estratéxico en EpD ambicioso, esixente a nivel
técnico e de financiamento, e complexo pola pluralidade e diversidade de actuacións
prescritas. Esta limitación particular encana coa análise máis global da capacidade técnica da
DXRREE e UE e do sistema galego de cooperación que se desenvolve no apartado 4.6. deste
informe. Por tanto, será preciso definir un plan anual de actuación en EpD ao abeiro da
Estratexia a través da priorización das actuacións que teñan efectos multiplicadores no sistema
galego de cooperación e noutros axentes e actores relevantes.
Xa que logo, a dispoñibilidade para o debate, a participación e a xeración de propostas
de valor por parte dos axentes galegos de cooperación durante a execución do III Plan Director
ten influído positivamente na xeración dunha cultura de aprendizaxe e xestión do
coñecemento con base nos estudos e propostas estratéxicas desenvolvidas. Neste senso
coidamos acontece unha asimetría que resulta preciso minguar entre as debilidades
identificadas no eido da avaliación e as fortalezas e compromisos detectados na emerxencia en
man común de saberes para a Cooperación Galega no seu conxunto. Por este motivo, o
vindeiro ciclo de planificación debe profundar na xeración de espazos e tempos para a
construción colectiva dos coñecementos e aprendizaxes que redunden positivamente no
fortalecemento da capacidade dos axentes e actores galegos de cooperación.
4.3.2.3. Funcionalidade dos instrumentos de axuda
Os instrumentos de canalización da axuda -fundamentalmente, convocatorias e
convenios- representan a materialización dos compromisos estratéxicos da Cooperación
Galega. O III Plan Director fixaba un rango do 70-75% desembolsada aos axentes de
cooperación vía convocatoria, e un 25-30% a través de convenios. Estes rangos orientativos
superáronse no caso das convocatorias xa que o 79% da axuda distribuíble a través de
convocatorias e convenios canalizouse a través de convocatorias públicas de axudas en
concorrencia competitiva para os axentes de cooperación. En concreto, a axuda
desembolsable da DXRREE e UE a través de convocatorias e convenios distribuíuse nun 79%
a través de convocatorias (11.510.810 €) e un 21% a través de convenios (3.114.906 €).
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Cadro 24: Instrumentos de canalización da AOD da DXRREE e coa UE, 2014-2017
Tipo de instrumento

Convocatorias

Convenios

Actividade

Total desembolsado €

Proxectos ONGD
Outros Axentes
Microproxectos
Acción humanitaria
Educación para o desenvolvemento
Bolsas de formación
Fortalecemento
Investigación
Subtotal convocatorias
Cooperación ao desenvolvemento
Acción humanitaria
Educación para o desenvolvemento
Fortalecemento
Subtotal convenios
Total

Total €

%

6.774.594
1.524.514
39.097
898.227
1.387.890
385.975
283.751
216.762
11.510.810

79

3.114.906
14.625.715

21
100

814.993
1.239.036
399.244
661.633
14.625.715

Entre 2014 e 2017 publicáronse e resolvéronse un total de 21 convocatorias de
axudas que financiaron un total de 159 proxectos dos axentes de cooperación e 27 bolsas de
formación de persoas expertas. O número de proxectos financiados representa o 40% das 400
solicitudes presentadas. En total, concedéronse 12,8 millóns de euros, un 95% dos 13,5
millóns previstos inicialmente nas convocatorias. A maior diferenza acontece no caso da
convocatoria de microproxectos, onde en 2014 unicamente se concedeu o 19% do previsto,
porcentaxe que en 2015 medrou deica o 30%. De todos os xeitos, as bases das convocatorias
permiten a trasfega entre créditos orzamentarios de xeito que as cantidades non concedidas
desta e outras convocatorias dotaron outras convocatorias de axudas.
Por outra banda, das 241 solicitudes denegadas, 80 delas foran aprobadas na
valoración externa ex-ante que a DXRREE e UE encomenda a unha asistencia técnica
independente, mais ao esgotarse o crédito orzamentario correspondente ficaron sen
financiamento. Esta circunstancia afecta ao 39% dos proxectos presentados á convocatoria de
investigación, ao 25% dos proxectos presentados á convocatoria de proxectos no exterior por
ONGD, ao 15% dos proxectos presentados a consolidación e fortalecemento de ONGD, ao 14%
dos proxectos das convocatorias de proxectos no exterior por outros axentes e de actividades
de educación para o desenvolvemento, e ao 12% dos proxectos da nova convocatoria de
acción humanitaria en concorrencia competitiva.
Cadro 25: Proxectos aprobados sen financiar por esgotamento do crédito orzamentario, 2014-2017
Convocatoria
Proxectos ONGD
Proxectos outros axentes
Acción Humanitaria
Fortalecemento
Educación para o desenvolvemento
Investigación
Total

2014
10
0
0
0
10
20

2015
10
4
4
2
20

2016
11
1
10
22

2017
9
2
1
2
4
18

Total
40
7
1
4
14
14
80

Este elevado número de proxectos aprobados mais que non acceden ao financiamento
da DXRREE e UE pon de manifesto dúas cuestións:
1. A calidade dos proxectos presentados polos axentes de cooperación, tal e como
acredita a valoración ex-ante externa e independente, que por mor das limitacións
orzamentarias non poden acceder a financiamento público.
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2. O elevado coste de oportunidade que representa para os axentes de cooperación a
concorrencia ás convocatorias públicas de axudas nun contexto de baixo esforzo
investidor en cooperación ao desenvolvemento por parte das administracións
públicas, xa que as oportunidades de acadar financiamento minguan cando os créditos
orzamentarios son limitados ou presentan rixideces e dificultades para a súa
distribución, como acontece no caso da división en capítulo IV e VII dos proxectos de
cooperación no exterior.
Xa que logo, a resolución deste fenómeno demanda un aumento do orzamento
dispoñible distribuíble a través de convocatorias públicas de axudas en concorrencia
competitiva. Ao tempo, debería de estudarse en diálogo cos axentes de cooperación a
procura dun sistema alternativo e en fases que simplifique a presentación de propostas
polos axentes de cooperación. Nunha primeira fase abriríase a presentación de notas de
concepto coa definición pola DXRREE e UE dos contidos mínimos que deben conter. Unha vez
valoradas de forma externa e independente as notas de concepto, seleccionaríanse aquelas
que pasarían á fase de proposta de axuda pública, demandándose dos axentes un
desenvolvemento ampliado da proposta. O principal beneficio deste sistema radicaría nunha
redución dos elevados costes de formulación en que incorren os axentes de cooperación e
mais nunha axilización dos trámites de presentación e resolución das convocatorias de axudas,
xa que a fase de presentación, valoración e selección das notas de concepto podería
desenvolverse no derradeiro trimestre do ano previo ó da convocatoria e resolución.
Cadro 26: Convocatorias públicas de axudas da DXRREE e UE, 2014
2014
Instrumento

Proxectos ONGD
Proxectos outros
axentes
Microproxectos
ONGD
CAP axuda
humanitaria
Educación para o
desenvolvemento
Fortalecemento
de ONGD
Investigación

Orzamento
previsto €

Orzamento
concedido €

%
concedido/
previsto

Proxectos
presentados

1.300.000,00

1.297.202,00

100%

37

18

49%

300.000,00

347.393,00

116%

12

6

50%

80.000,00

15.249,00

19%

4

1

25%

300.000,00

300.000

100%

5

5

100%

23 de xullo
de 2014

312.500,00

290.014,00

93%

26

10

38%

24 de xullo
de 2014

160.000,00

176.276,00

110%

15

8

53%

Outubro
de 2014

152.000,00

144.732,07

95%

23

5

22%

2.604.500,00

2.570.866,07

99%

122

53

43%

Convocatoria

Resolución

ORDE do 22 de maio
de 2014 (DOG, 102, 30
de maio de 2014)
ORDE do 22 de maio
de 2014 (DOG, 102, 30
de maio de 2014)
ORDE do 22 de maio
de 2014 (DOG, 102, 30
de maio de 2014)
Orde do 22 de abril de
2014 (DOG, 82, 30 de
abril de 2014)
ORDE do 15 de maio
de 2014 (DOG, 97, 22
de maio de 2014)
ORDE do 15 de maio
de 2014 (DOG, 97, 22
de maio de 2014)
ORDE do 2 de xullo de
2014 (DOG 129 9 de
xullo de 2014)

6 de
agosto de
2014
6 de
agosto de
2014
6 de
agosto de
2014
13 e 26 de
maio de
2014

Proxectos
financiados

% presentados/
financiados

Cadro 27: Convocatorias públicas de axudas da DXRREE e UE, 2015
2015

Instrumento

Proxectos ONGD

Convocatoria

ORDE do 22 de
decembro de 2014
(DOG 249 do 30 de
decembro do 2014)

Resolución

Orzamento
previsto €

Orzamento
concedido €

14 de abril
de 2015

2.870.000,00

2.835.576,40

%
concedido/
previsto

99%

Proxectos
presentados

43

Proxectos
financiados

18

% presentados/
financiados

42%
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Proxectos outros
axentes

Microproxectos
axentes
CAP axuda
humanitaria
Educación para o
desenvolvemento
Fortalecemento
de ONGD
Investigación

ORDE do 22 de
decembro de 2014
(DOG 249 do 30 de
decembro do 2014)
ORDE do 22 de
decembro de 2014
(DOG 249 do 30 de
decembro do 2014)
Orde do 23 de marzo
de 2015 (DOG 64 do 7
de abril de 2015)
ORDE do 6 de marzo
de 2015 (DOG 50 13 de
marzo de 2015)
ORDE do 6 de marzo
de 2015 (DOG 50 13 de
marzo de 2015)

14 de abril
de 2015

700.000,00

650.175,65

93%

16

4

25%

14 de abril
de 2015

80.000,00

23.667,36

30%

6

1

17%

12 de maio
de 2015

300.000,00

298.226,93

99%

6

5

83%

31 de xullo
de 2015

325.000,00

321.651,00

99%

23

10

43%

31 de xullo
de 2015

125.000,00

107.475,00

86%

12

5

42%

4.400.000

4.236.772

96%

106

43

41%

Non se convoca

Cadro 28: Convocatorias públicas de axudas da DXRREE e UE, 2016
2016

Instrumento

Proxectos ONGD

Proxectos outros
axentes

Convocatoria

Orde
do
15
de
decembro de 2015
(DOG 248 do 30 de
decembro de 2015)
Orde
do
15
de
decembro de 2015
(DOG 248 do 30 de
decembro de 2015)

Microproxectos
axentes

Non se convoca

CAP axuda
humanitaria

Non se convoca

Educación para o
desenvolvemento

Orde do 26 de abril de
2016 (DOG 92 16 de
maio de 2016)

Fortalecemento
de ONGD

Non se convoca

Investigación

Non se convoca

%
concedido/
previsto

Resolución

Orzamento
previsto €

Orzamento
concedido €

Proxectos
presentados

Proxectos
financiados

% presentados/
financiados

2 de maio
de 2016

2.007.510,00

1.589.220,00

79%

36

11

31%

2 de maio
de 2016

375.000,00

374.888,00

100%

13

4

31%

3 de
agosto de
2016

325.000,00

325.000,00

100%

27

9

33%

2.707.510

2.289.108

85%

76

24

32%

Cadro 29: Convocatorias públicas de axudas da DXRREE e UE, 2017
2017

Instrumento

Convocatoria

Resolución

Orzamento
previsto €

Orzamento
concedido €

%
concedido/
previsto

Proxectos
presentados

Proxectos
financiados

% presentados/
financiados

Proxectos ONGD

Orde do 26 de abril de
2017 (DOG 87 8 de
maio de 2017)

1 de
setembro
de 2017

2.637.500,00

2.541.490,00

96%

42

15

36%

Proxectos outros
axentes

Orde do 26 de abril de
2017 (DOG 87 8 de
maio de 2017)

1 de
setembro
de 2017

375.000,00

380.142,00

101%

9

3

33%

Microproxectos
axentes

Non se convoca
3 de
agosto de
2017

300.000,00

300.000,00

100%

8

5

63%

26 de xuño
de 2017

400.000,00

400.000,00

100%

24

11

46%

30 de
outubro
de 2017

150.000,00

144.406

96%

13

5

38%

3.862.500

3.766.038

98%

96

39

41%

Axuda
humanitaria
Educación para o
desenvolvemento

Orde do 15 de maio de
2017 (DOG 101 31 de
maio de 2017)
Orde do 23 de marzo
de 2017 (DOG 69 7 de
abril de 2017)

Fortalecemento
de ONGD

Non se convoca

Investigación

Orde do 14 de xuño de
2017 (DOG 123 29 de
xuño de 2017)
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O marco instrumental da Cooperación Galega entre 2014 e 2017 caracterizouse por:
1. A aparición dunha nova convocatoria pública de axudas a proxectos de investigación en
cooperación para o desenvolvemento dirixida especificamente a investigadores/as e
grupos de investigación pertencentes ás Universidades do Sistema Universitario Galego. A
convocatoria de axudas publicouse en 2014 e 2017 mobilizando 36 propostas das que se
financiaron 10. Pola natureza universitaria das investigacións financiadas, a avaliación exante dos proxectos foi externalizada á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG).
2. A limitada previsibilidade do marco instrumental. Aínda que o III Plan Director
unicamente se comprometía a financiar anualmente a convocatoria de educación para o
desenvolvemento, a mellora dos ingresos fiscais públicos asociados á recuperación
económica xunto co refreamento da volatilidade orzamentaria do programa 331A permitiu
a convocatoria anual das principais axudas da Cooperación Galega: proxectos no exterior
de ONGD e outros axentes, e educación para o desenvolvemento. No caso da convocatoria
aberta e permanente de acción humanitaria, convocouse tres das catro anualidades
posibles. Por último, as convocatorias de microproxectos no exterior, fortalecemento e
consolidación de ONGD e investigación unicamente se convocaron en dúas das catro
anualidades posibles.
3. A implementación da presentación telemática das propostas na sede virtual da Xunta de
Galicia desde 2016.
4. A variabilidade nos prazos de publicación das convocatorias e a súa resolución en cada
anualidade. Tal e como poñen de manifesto os axentes de cooperación e a propia unidade
xestora, o desexable sería poder publicar as convocatorias no primeiro trimestre do ano
para permitir a comunicación da resolución antes de rematar o primeiro semestre do ano.
Non obstante, esta inestabilidade ten súa causa tanto nos dous ciclos electorais estatais
deste último cuadrienio que afectaron á aprobación dos orzamentos do Estado como nas
esixencias previas de fiscalización e tramitación administrativa da Consellería de Facenda
da Xunta de Galicia que condicionan o calendario de axudas da Cooperación Galega. De
todos os xeitos, a DXRREE e UE ten realizado un esforzo por acurtar os procesos de
valoración das propostas e resolución que se sitúan de promedio entre os dous e tres
meses desde o peche do prazo de recepción de proxectos.
En relación á promoción da participación do conxunto de axentes de cooperación, o
III Plan Director contemplaba a posibilidade de permitir a presentación de propostas
individuais ou agrupadas ás convocatorias de microproxectos, consolidación e fortalecemento
e educación para o desenvolvemento lideradas polo conxunto de axentes de cooperación
definidos na Lei 3/2003 de cooperación para o desenvolvemento e rexistrados na sección
correspondente do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación. En 2015 modificáronse as
bases da convocatoria de microproxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior
permitindo a presentación de proxectos por parte dos axentes rexistrados na sección E (Outros
axentes) do Rexistro Galego. Non obstante, a polémica xerada arredor desta medida durante a
tramitación do Plan Director e o seu rexeitamento por parte das ONGD motivou que non se
avanzase na execución da mesma no resto de convocatorias suxeridas no Plan Director. De
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feito, tanto o baixo consenso respecto da súa necesidade como a actual configuración do
sistema galego de cooperación motivarían que esta previsión non tivese continuidade no
vindeiro Plan Director. Por outra banda, durante a vixencia do III Plan Director púxose en
marcha unha nova convocatoria de investigación sobre desenvolvemento dirixida a persoal
investigador e grupos de investigación das Universidades públicas do SUG. Esta convocatoria
materializa a apertura a un novo axente como son as universidades do financiamento a través
de convocatorias a actividades de EpD na dimensión de investigación.
De cara ao vindeiro Plan Director, farase necesario revisar os instrumentos de
financiamento dispoñibles a través de convocatorias co fin de adecualos á realidade actual do
sector, ás demandas dos axentes de cooperación e á necesidade de continuar a promover
actuacións con maior impacto na xeración de cambios positivos sostibles e a longo prazo.
Neste senso, será preciso abordar unha revisión en profundidade da convocatoria de
consolidación e fortalecemento de ONGD e de microproxectos de axentes que unicamente
foron convocadas e resoltas en 2014 e 2015. No primeiro caso, para adecuar a convocatoria ás
actuais necesidades de fortalecemento institucional das ONGD e, no segundo caso, para
valorar a súa utilidade e pertinencia.
En relación aos aspectos formais das convocatorias, débese seguir fomentando a
realización de alegacións e achegas dos axentes de cooperación previamente á aprobación e
publicación das convocatorias, de tal xeito que, dentro das marxes de modificación permitidas
pola lexislación administrativa e de subvencións, se adecúen as súas bases ás demandas do
sector. Ao tempo, os formularios deben respostar ás necesidades informativas que a unidade
xestora e os responsables das avaliacións ex-ante dos proxectos precisan para valorar a
calidade das propostas, harmonizándose na medida do posible cos modelos empregados por
outras administracións públicas.
En canto ás condicións de financiamento, os axentes demandan a supresión da
división financeira en capítulos (IV e VII) da convocatoria de proxectos no exterior polas
rixideces que provoca tanto na valoración das propostas por parte da DXRREE e UE como
durante a execución do proxecto. Ao tempo, tamén se demanda a eliminación da obriga de
ligar a execución das anualidades dos proxectos á do ano fiscal. En ambos os dous casos
trátase de favorecer unha maior flexibilidade na execución dos proxectos en prol dunha maior
eficacia e impacto dos mesmos.
Centrando a análise nos convenios, entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE canalizou 3,1
millóns de euros a través de convenios de cofinanciamento, un 21% do total desembolsable a
través de convocatorias e convenios. O III Plan Director limita o emprego dos convenios para o
financiamento daquelas actividades que non poden ser financiadas a través das convocatorias
públicas de axudas e establece que, como regra xeral, este instrumento se empregará nos
seguintes casos:
a) Cando a urxencia e excepcionalidade das circunstancias non permitan empregar os
procedementos regulados mediante convocatoria ordinaria.
b) Cando se definan accións cun alcance temporal medio e longo que requiran un marco
de actuación previamente establecido.
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c) Sempre que se acorden accións conxuntas con entidades que, pola súa natureza, non
se poden acoller ás vías normalizadas de acceso a recursos públicos mediante
convocatorias.
d) Cando se trate da promoción de proxectos ou programas de carácter rexional
baseados na cooperación Sur‐Sur e en promover a xeración de coñecemento a través
do intercambio de experiencias nas prioridades sectoriais, como o caso do PROFOPAC.
A DXRREE e UE respectou estes criterios no eido da acción humanitaria e empregou os
convenios para o financiamento de actuacións de Farmamundi, UNRWA, UNICEF, ACNUR e
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS). Os convenios asinados coas organizacións
vencelladas ao sistema das Nacións Unidas (UNRWA, UNICEF e ACNUR) representa a vía de
materialización da cooperación multilateral da DXREE e UE. Ao tempo, tamén asinou un
convenio con Médicos do Mundo para dar reposta á emerxencia do Ébola en Serra Leoa e coa
Fundación Araguaney para o financiamento do envío de material humanitario e de emerxencia
a Palestina. Por último, financiou a través de convenio a participación da Xunta de Galicia no
Fondo Humanitario Común promovido pola AECID e onde tamén participaron as comunidades
autónomas de A Rioxa, Castela-A Mancha, Estremadura, Illas Baleares, Madrid, e a Rexión de
Murcia. No eido da cooperación ao desenvolvemento, a DXRREE e UE asinou cinco novos
convenios con CETMAR para actuacións no eido da pesca e acuicultura en Mozambique e
Nicaragua. Ademais, en 2015 tamén asinou un convenio coa Fundación Humanitaria dos
Rotarios Españois para o financiamento parcial dun proxecto no sector de abastecemento de
auga en Perú, por mor de tratarse dunha actuación nun país e sector prioritarios para a
Cooperación Galega e que contaba cunha elevada achega económica da entidade promotora.
No eido do fortalecemento, asinouse cadanseu convenio anual coa CGONGD e coas
tres universidades galegas para a creación e consolidación da Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD). En tanto, no eido da educación para o
desenvolvemento mantivéronse os convenios anuais de sensibilización co Fondo Galego que
incluíron a conmemoración en 2015 do X aniversario do programa “Vacacións con Traballo”
dirixido a persoal funcionario e laboral das entidades locais galegas e o XX aniversario da
constitución do Fondo Galego en 2017. Tamén se renovaron anualmente os convenios coa
agrupación de ONGD que executa desde 2013 o proxecto “Cooperación Galega: o mundo que
queremos” dentro do Plan Proxecta de innovación educativa da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria. Por último, financiouse a campaña de sensibilización
“Santiago sen Fronteiras” promovida por Médicos sen Fronteiras. Xa que logo, o emprego dos
convenios no eido da educación para o desenvolvemento axustouse aos criterios definidos no
Plan Director.
En conclusión, no período 2014-2017 lográronse convocar en grande medida o
conxunto de instrumentos previstos no III Plan Director malia as limitacións orzamentarias. De
feito, un horizonte de crecemento orzamentario permitiría dotar de financiamento a aqueles
proxectos que, tendo aprobado a valoración ex-ante, ficaron denegados por esgotamento do
crédito orzamentario correspondente. De todos os xeitos, resulta necesario seguir a analizar a
utilidade e pertinencia dalgunha das convocatorias (microproxectos e fortalecemento e
consolidación de ONGD) para axustalas ás demandas e necesidades do sector. Ao tempo,
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deberíase de promover un diálogo cos axentes de cooperación do fin de harmonizar os
requisitos formais das convocatorias e axustar as condicións de financiamento para unha
xestión máis flexible das actuacións dentro do marco normativo de subvencións vixente. Así
mesmo, resultaría oportuno dialogar verbo dun sistema máis flexible, áxil e simple de
presentación das propostas dos axentes ao financiamento público baseado en notas
conceptuais. Por último, a cooperación directa promovida pola DXREE e UE a través dos
convenios resultou coherente cos criterios e obxectivos do III Plan Director fortalecendo a
especialización sectorial e a concentración xeográfica e permitindo unha xestión máis flexible e
estratéxica da acción humanitaria.
4.3.2.5. Coherencia de políticas
O III Plan Director afirmaba que a integración activa da coherencia de políticas na
Cooperación Galega debía avanzar alén da creación de sinerxías e complementariedades entre
políticas para garantir, na maior medida do posible, que o conxunto de políticas distintas á de
cooperación ao desenvolvemento estean guiadas polo obxectivo superior da loita contra a
pobreza multidimensional e as desigualdades e a defensa dos dereitos humanos. Por este
motivo, a Cooperación Galega recoñecía o marco de coherencia de políticas reflectido no
Pacto Galego contra a Pobreza, asinado por todos os partidos políticos con representación no
Parlamento de Galicia. Neste Pacto sinálanse sete liñas de acción neste eido: comercio xusto e
consumo responsable; fomento da economía social; finanzas éticas; inmigración; cambio
climático; equidade de xénero; e educación para o desenvolvemento. Co fin de promover a
coherencia de políticas o III Plan Director prevía catro actuacións:
a) Crear un grupo de Traballo interdepartamental na Xunta de Galicia para estudar a
incorporación nos pregos de cláusulas da administración autonómica dos criterios de
comercio xusto e compra pública responsable no conxunto das súas compras e
adquisicións en diálogo cos axentes e actores galegos de cooperación.
b) Realizar formacións en Responsabilidade Social Empresarial e investimento positivo no
eido da cooperación ao desenvolvemento.
c) Encargar un estudo sobre as achegas das empresas galegas ao desenvolvemento nos
países do Sur e difundir os Principios Reitores de Nacións Unidas sobre Empresas e
Dereitos Humanos.
d) Realizar, a pedimento da Comisión Extraparlamentaria de Seguimento do Pacto Galego
contra a Pobreza, o correspondente informe de seguimento no que se analizaría o grao
de alcance dos indicadores asociados ás liñas de acción en coherencia de políticas que
establece o devandito pacto en relación á Xunta de Galicia.
No primeiro caso, a aprobación da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización
do sector público autonómico (DOG, n. 17, 27 de xaneiro de 2014) traspuxo á lexislación galega
a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre
contratación pública. A Lei 14/2013 no seu art. 25 impón aos poderes adxudicadores de todo o
sector público autonómico a obriga de realizar contratacións públicas socialmente
responsables. Con este fin, a contratación pública terá en conta criterios relativos a traballo
digno e cumprimento de dereitos sociais e laborais, igualdade de xénero, inclusión social,
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dereitos das persoas con discapacidade, accesibilidade universal e crecemento sostible (como
etiquetas de comercio xusto e outras etiquetas de tipo social). A asesoría xurídica xeral da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de
Galicia elaborou unha “Guía para unha contratación pública socialmente responsable no sector
autonómico galego”. Xa que logo, non foi preciso crear o grupo de traballo interdepartamental
porque o proceso ao que facía referencia o indicador xa se atopaba concluído a finais de 2014.
En relación ás formacións en Responsabilidade Social Empresarial e investimento
positivo no eido da cooperación ao desenvolvemento unicamente se organizou pola RGCUD
en 2016 un curso de “Construción de alianzas público-privadas para o desenvolvemento” ao
que asistiron 19 persoas. Por outra banda, encargouse a realización dun estudo sobre a
percepción do papel da empresa galega en cooperación para o desenvolvemento no que
participaron 60 persoas. Esta investigación xerou unha certa polémica no sector xa que non
existe consenso sobre o recoñecemento da empresa privada como axente de cooperación.
Malia o seu recoñecemento como actor na Lei 3/2003 de cooperación para o
desenvolvemento, as ONGD desconfían da súa lexitimidade e capacidade para interactuar no
seo do sistema galego de cooperación, para alén de que poidan desenvolver un labor de
financiamento da actividades das entidades non lucrativas. De todos os xeitos, cómpre seguir
facilitando espazos de reflexión e debate sobre o papel que a Axenda 2030 outorga á iniciativa
empresarial privada de tal xeito que se poidan xerar oportunidades de colaboración mutua
para alén do mero financiamento das actuacións das ONGD.
En canto ao Informe de seguimento do Pacto Galego contra a Pobreza, este non foi
solicitado pola Comisión Extraparlamentaria de Seguimento do Pacto Galego contra a Pobreza
á DXRREE e UE entre 2014 e 2017. A CGONGD elaborara en 2014 un borrador do devandito
informe mais non foi sometido a debate e aprobación da devandita Comisión. A falta de
funcionamento desta Comisión Extraparlamentaria motivou que o informe anual non fose
elaborado pola DXRREE e EU xa que debía ser demandado pola devandita comisión. De todos
os xeitos, a Xunta de Galicia debería de favorecer máis activamente a participación dos
partidos políticos con representación parlamentaria no seguimento das actividades da
Cooperación Galega a través de mecanismos de comunicación e rendición de contas que
faciliten a recuperación do consenso social e político sobre o marco estratéxico da política
pública galega de cooperación. Ao tempo, esta participación debe ampliarse ao proceso de
facilitación do vindeiro Plan Director.
A iniciativa máis innovadora na promoción da coherencia de políticas na Xunta de
Galicia ten sido a encomenda da elaboración dunha guía para a implantación da Axenda 2030
por parte da DXRREE e UE a un equipo de investigadores da Universidade Complutense de
Madrid dirixido polo catedrático coruñés José Antonio Alonso. Os resultados desta proposta
estratéxica serán divulgados no primeiro trimestre de 2018.
En conclusión, a Xunta de Galicia entre 2014 e 2017 ten promovido modestamente a
coherencia de políticas. De todos os xeitos, non semella que as actividades desenvolvidas
teñan fortalecido polo momento unha visión compartida nin unha política activa de coherencia
de políticas de tal xeito que esta teña transversalizado o conxunto de actuacións da
administración pública galega. Esta debilidade localízase no carácter marxinal da política
pública de cooperación a nivel orzamentario e o seu baixo perfil político que determinan que a
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Cooperación Galega careza na actualidade da forza e poder institucional suficientes para
asegurar unha integración da coherencia de políticas para o desenvolvemento por parte da
administración autonómica. De todos os xeitos, a elaboración dunha proposta para a
implantación da Axenda 2030 valórase positivamente, aínda que a súa utilidade,
funcionalidade e capacidade de influenza dependerá da relevancia política e peso estratéxico
que se lle outorgue desde a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.
4.3.2.6. Coordinación e complementariedade entre os actores públicos galegos
A avaliación final do II Plan Director detectou a necesidade de artellar mecanismos e
espazos que facilitasen tanto a apropiación do marco estratéxico da Cooperación Galega por
parte dos actores locais galegos como unha participación máis activa que fomentase unha
maior complementariedade e posta en valor da experiencia e capacidades dos mesmos. A
reforma lexislativa no ano 2015 da Lei 3/2003, de 19 de xuño, de cooperación para o
desenvolvemento suprimiu o CINTERCODE como órgano de coordinación da Xunta de Galicia
coas administracións locais, pasando as súas funcións a ser asumidas polo CONGACODE. De
todos os xeitos, o CONGACODE deberá promover o protagonismo e participación activa das
entidades locais a través da FEGAMP e do Fondo Galego, en canto axencia
supramunicipalista de cooperación, por canto a supresión do CINTERCODE ten reducido os
espazos específicos para o protagonismo e visibilización das demandas e necesidades da
cooperación local galega ao desenvolvemento.
Por outra banda, a entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración Local introduciu a obrigatoriedade de
que, a fin de evitar duplicidades, as actuacións de cooperación para o desenvolvemento das
administracións locais conten cun informe favorable previo da administración autonómica. O
artigo 17 do Decreto 29/2017 de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia
establece que as actuacións en materia de cooperación ao desenvolvemento das entidades
locais se inspirarán nos principios e criterios da Lei 3/2003 de cooperación para o
desenvolvemento, e mais nos obxectivos e prioridades estratéxicas definidas no
correspondente Plan Director da Cooperación Galega vixente. Estas actuacións tenderán a
buscar a coordinación e complementariedade entre os actores de cooperación procurando
achegar un valor engadido e diferenciado. Ao tempo, este artigo regula o trámite de solicitude
e remisión do informe previo prescrito pola Lei 27/2013. Malia que a regulación deste
formalismo administrativo ofrecerá unha oportunidade para visibilizar ante a Xunta de Galicia
as actividades de cooperación ao desenvolvemento das administracións locais e permitirá fixar
máis activamente un aliñamento estratéxico da cooperación local coa cooperación autonómica
ao desenvolvemento, débese complementar o proceso de tutela ou fiscalización
administrativa cun marco de diálogo máis activo coas administracións locais co fin de xerar
unha visión compartida no eido da cooperación ao desenvolvemento. Neste senso, débense
de aproveitar os procesos de recuperación ou renovación do compromiso das administracións
locais galegas coa cooperación ao desenvolvemento e que están a xerar non só novos nichos
de financiamento para as ONGD senón propostas innovadoras no marco dun modelo de
cooperación estendida que xera alianzas co tecido social e cidadá do territorio local. Por outra
banda, cómpre que a Xunta de Galicia apoie aquelas redes (Rede Municipalista Solidaria) e
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experiencias (Vacacións con Traballo) que presentan un valor engadido na configuración dun
sistema galego de cooperación enraizado no local como base para a ampliación dos apoios
sociais e políticos ás políticas públicas de cooperación.
En relación á coordinación e complementariedade entre departamentos da Xunta de
Galicia, a redución da acción en cooperación ao desenvolvemento nos últimos anos ten
facilitado unha maior coordinación especialmente coa Consellería de Sanidade -que
complementa o apoio directo da DXRREE e UE á poboación saharauí no exterior a través da
atención sanitaria aos menores participantes no programa “Vacacións en Paz” promovido por
SOGAPS. Esta mesma Consellería colabora coa ONGD Terra de Homes no programa “Viaxe cara
á vida” de atención sanitaria a menores con doenzas complexas procedentes de países
empobrecidos. Tras anos de demandas desde as ONGD en relación á necesidade de mellorar a
colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no eido da
educación para o desenvolvemento, desde 2013 unha agrupación de ONGD executa o
proxecto “Cooperación Galega: o mundo que queremos” dentro do Plan Proxecta de
innovación educativa da devandita Consellería. En 2017 a agrupación de entidades da
Campaña Mundial pola Educación en Galicia e tamén InteRed teñen ofrecido un proxecto
financiado pola DXRREE e UE dentro do Proxecta. Por outra banda, a especialización sectorial
en pesca da Cooperación Galega é apoiada pola Consellería do Mar a través do CETMAR e de
asistencias técnicas neste sector. Por último, a Xunta de Galicia apoia os tres proxectos de
pesca do CETMAR (Nicaragua, San Tomé e Príncipe, e proxecto plurinacional en Senegal, Costa
de Marfil, Ghana, Nixeria e Camerún), e o proxecto de Augas de Galicia (Mozambique)
presentados ás convocatorias de axudas da Unión Europea e que acadaran un financiamento
total de 3 millóns de euros.
Cadro 30: Axuda desembolsada por outros departamentos da Xunta de Galicia, 2014-2017
Consellería
Consellería do Mar
Consellería de Política Social
Consellería de Sanidade

Total desembolsado €

Total

260.573
75.000
974.691
1.310.264

En conclusión, entre 2014 e 2017 mudou o marco normativo para o desenvolvemento
da cooperación local de tal xeito que a lexislación vixente impón un informe previo favorable
das actividades de cooperación ao desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia. Non
obstante, cómpre crear un entorno institucional favorable á coordinación coas administracións
locais para alén dos requirimentos administrativos que facilite o diálogo de políticas e o
intercambio de aprendizaxes e experiencias ao servizo dunha política pública de cooperación
multinivel de calidade e digna. Ao tempo, débese profundar no compromiso doutros
departamentos da Xunta de Galicia coa cooperación ao desenvolvemento aproveitando a súa
experiencia e capacidade nos sectores de especialización da Cooperación Galega, dando
continuidade ás actividades financiadas no eido de acción humanitaria, pesca e acuicultura e
educación para o desenvolvemento.
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4.3.3. Corrección baixa
Neste subapartado analizaremos o baixo esforzo investidor e os avances limitados na
redución da fragmentación da axuda que teñen caracterizado á Cooperación Galega durante a
execución do III Plan Director.
4.3.3.1. Esforzo investidor
Como xa temos sinalado, tras do retroceso de fondos do 57% que aconteceu entre
2010 e 2013 no orzamento desembolsado en cooperación ao desenvolvemento pola Xunta de
Galicia, o III Plan Director apostou por fixar un mínimo de financiamento da Cooperación
Galega co fin de ofrecer un marco operativo estable e confiable tanto aos axentes
canalizadores da axuda galega coma aos seus socios de desenvolvemento no Sur. De feito,
entre 2014 e 2017 refreouse a volatilidade e dotouse de estabilidade á dotación
orzamentaria do programa 331A de cooperación para o desenvolvemento, que mesmo
medra un 15% en 2017.
Gráfico 7: Evolución da AOD neta española, AOD da Administración Xeral do Estado e AOD das Comunidades Autónomas por
volume de fondos, 2008-2015 (millóns de euros)
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Esta tendencia á moderación dos recortes e á estabilización orzamentaria da AOD da
Xunta de Galicia tamén se detecta no conxunto da AOD española, que toca fondo en 2014, tras
dun lixeiro crecemento en 2013, mentres que a cooperación autonómica se estabiliza entre
2014 e 2015 tras de seis anos de retrocesos continuados, e retoma o vieiro do crecemento en
2016. A nivel xeral, a Cooperación Española en conxunto ten pasado do teito histórico de
esforzo investidor do ano 2009 -cando se destinou o 0,46% da Renda Nacional Bruta-ao cativo
0,12% do 2015. O anómalo aumento de AOD en 2016 débese a unha operación extraordinaria
de condoazón de débeda con Cuba e que provocará que se acade o 0,33% da RNB, mais que
sen que este crecemento se traduza na dispoñibilidade de maiores recursos desembolsables.
De feito, este crecemento ficticio -característico da “axuda pantasma ou inflada”- non agocha
o feito de que siga a ser a política pública do Estado máis afectada polos recortes
orzamentarios. No caso da Cooperación Galega, o seu teito histórico sitúase no 0,1% do
orzamento total consolidado da Xunta de Galicia que se logrou en 2009 fronte ao 0,04% do
período 2014-2017.
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Ano
AOD Xunta de Galicia
Orzamento total consolidado
Xunta de Galicia
% AOD/ Orzamento Xunta de
Galicia
% Crecemento anual AOD
Xunta de Galicia
% Crecemento anual
orzamento Xunta de Galicia
Habitantes Galicia

Cadro 31: Esforzo investidor en AOD da Xunta de Galicia, 2013-2017
2013
2014
2015
2016
4.612.510€
4.293.686€
4.610.655€
4.607.057
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2017
4.961.029

9.479.889.410€

10.281.347.155€

9.790.361.590€

10.310.241.402€

11.029.406.151€

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

-29

-8

+7

0

+8

-4

+8

0

0

+7

2.763.499

2.748.695

2.732.347

2.707.700

2.703.662

1,7€

1,6€

1,7€

1,7€

1,8€

AOD € por habitante

Malia que desde 2009 a Xunta de Galicia retrocedeu tanto a nivel de esforzo investidor
orzamentario como de esforzo investidor por habitante, o alcance e severidade dos recortes
acontecidos no resto de Comunidades Autónomas teñen motivado que a Xunta de Galicia,
paradoxalmente, teña mellorado na súa posición relativa con respecto do resto de
cooperacións autonómicas, pasando da 13ª posición en 2010 á 7ª en 2016 por volume de
fondos executados, e da 15ª posición en 2010 á 11ª en 2016 por esforzo investidor. De todos
os xeitos, a medida que se está a producir desde 2015 un incremento superior ao 15% anual
nos desembolsos totais de AOD das Comunidades Autónomas, Galicia ten ido descendo na
clasificación desde a súa mellor clasificación histórica en 2015: 5ª por volume de fondos e 8ª
en esforzo inversor. Se valoramos o trienio 2014-2016, Galicia ficaría na 9ª posición por
esforzo inversor e na 7ª por volume total de fondos.
Cadro 32: Ránking das Comunidades Autónomas por esforzo investidor, 2014-2016
Promedio 2014-2016
Comunidade
Autónoma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Euskadi
Andalucía
Navarra
Asturias
Estremadura
A Rioxa
Cataluña
Castela e León
Galicia
Baleares
Aragón
C. Valenciana
Cantabria
Castela-A Mancha
Canarias
Madrid
Murcia
Total
Promedio

% AOD/ orzamento
total consolidado

AOD € por
habitante

0,35
0,13
0,12
0,10
0,09
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00

17,35
4,76
7,17
3,91
4,48
2,70
2,13
1,72
1,65
1,62
1,43
0,99
0,65
0,68
0,27
0,14
0,03

0,07

2,89

Total AOD neta
desembolsada €

113.938.625
119.796.110
13.787.612
12.327.523
14.670.255
2.568.401
48.016.407
12.758.808
13.511.398
5.361.072
5.645.055
14.695.271
1.134.117
4.171.581
1.717.304
2.717.265
125.027
386.941.831
22.761.284

Por mor da crise de financiamento público, o panorama da cooperación autonómica
ten mudado no últimos anos cun retroceso do seu peso na AOD española, período no que
pasou de representar o 11% do total en 2006 e o 9% en 2009, ao 8% en 2015. O efecto
contable que produce a operación de condoazón de débeda a Cuba provoca que este peso
mingüe até o 4% en 2016. No caso de Galicia, o seu peso na Cooperación Española segue a ser
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marxinal, representando de promedio 0,26% do total da AOD neta española desembolsada
entre 2014 e 2016.
Cadro 33: Participación da AOD das Comunidades Autónomas e da Xunta de Galicia na AOD
desembolsada neta española, 2010-2016
AOD
Desembolsada
Neta

AOD
Administración
Xeral do
Estado

2010

4.495.826

3.973.915

88

2011

2.987.549

2.687.461

2012

1.585.502

2013

AOD CCAA
sobre total

AOD Xunta
de Galicia
Total

AOD XG
sobre AOD
total

AOD XG
sobre AOD
CCAA

389.024

9

10.748

0,24

2,76

90

191.529

6

7.008

0,23

3,66

1.365.883

86

166.705

11

6.538

0,41

3,92

1.769.971

1.574.623

89

138.912

8

4.613

0,26

3,32

2014

1.414.414

1.242.298

88

108.801

8

4.294

0,30

3,95

2015

1.260.870

1.063.548

84

128.752

10

4.611

0,37

3,58

2016

3.868.203

3.640.591

94

149.315

4

4.607

0,12

3,09

Ano

AOD AXE
sobre
total

AOD
Comunidades
Autónomas

Por outra banda, se até 2010 un grupo de sete comunidades autónomas (Euskadi,
Andalucía, Cataluña, Madrid, Navarra, C. Valenciana, e Castela-A Mancha) concentraban o 77%
da AOD autonómica, entre 2014 e 2016 tan só tres comunidades (Euskadi, Andalucía e
Cataluña) eran a orixe do 72% do total autonómico. Entre medias a cooperación autonómica
de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e Castela-A Mancha reduciuse de forma abrupta.
De todos os xeitos, desde 2014 percíbese un crecemento xeralizado da AOD autonómica a
nivel global e particular, de tal xeito que en 2016 o promedio autonómico xa se situou en 8,8
millóns de euros cun esforzo investidor do 0,08% do orzamento total consolidado das
comunidades autónomas. Cómpre destacar os significativos crecementos dos desembolsos en
cooperación no ano 2016 con respecto de 2015 de comunidades autónomas como
Comunidade Valenciana (+ 400%), Castela-A Mancha (+ 226%), Cantabria (+ 216%) ou A Rioxa
(+ 112%).
Cadro 34: AOD das Comunidades Autónomas por volume desembolsado, variación anual e posición relativa anual, 2014-2016
2014
CC.AA

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castela-A Mancha
Castela e León
Cataluña
C. Valenciana
Estremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioxa, A
Total

Total
desembolsado
€

30.626.300
1.135.184
4.370.134
179.579
918.909
247.040
825.881
4.155.879
14.344.474
2.279.818
590.763
4.293.686
1.207.376
s.d.
4.059.368
38.906.371
733.433
108.874.196

2015

% de
variación
con
respecto
do ano
anterior

-33
-70
-14
-87
6
3
-86
-2
-5
7
-95
-8
-9
-23
24
-9
-21,6

Posición
relativa
anual

Total
desembolsado
€

2
10
4
16
11
15
12
6
3
8
14
5
9
7
1
13

41.871.410
2.205.751
3.832.468
3.773.694
798.395
213.490
784.783
4.264.167
17.528.477
2.069.613
7.129.590
4.610.655
-65.269
s.d.
4.146.702
34.999.456
588.413
128.751.801

% de
variación
con
respecto
do ano
anterior

37
94
-12
2001
-13
-14
-5
3
22
-9
1107
7
-105
2
-10
-20
18,3

2016
Posición
relativa
anual

1
9
8
10
11
15
16
6
3
12
4
5
13
7
2
14

Total
desembolsado
€

% de
variación
con
respecto
do ano
anterior

47.298.400
2.304.119
4.124.920
1.407.799
s.d.
673.587
2.560.917
4.338.761
16.143.455
10.345.840
6.949.900
4.607.057
1.575.186
125.027
5.581.541
40.032.797
1.246.554
149.315.860

13
4
8
-63
216
226
2
-8
400
-3
0
2513
35
14
112
16,0

Posición
relativa
anual

1
11
9
13
15
10
8
3
4
5
7
12
16
6
2
14
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Por este motivo, nun contexto de crecementos xeralizados, o posicionamento relativo
da Cooperación Galega en volume de fondos e esforzo inversor podería tender a minguar en
caso de non promover un crecemento sostible do programa orzamentario 331A que permita
recuperar o volume total de axuda xestionado entre 2010 e 2013, tal e como xa indicamos. De
todos os xeitos, se analizamos o promedio da AOD autonómica, excluíndo aos principais
contribuíntes -Andalucía, Euskadi e Cataluña- e á peor Comunidade Autónoma- Rexión de
Murcia-, en 2016 o promedio autonómico situaríase en 3,5 millóns de euros e o promedio total
agregado entre 2014 e 2016 estaría en 8 millóns de euros. En 2016, Galicia por contra destinou
4,6 millóns de euros e entre 2014 e 2016 desembolsou un total de 13,5 millóns, superando os
devanditos promedios. Xa que logo, se atendemos á “clase media autonómica”, Galicia estaría
situada no quintil superior.
Mais para alén desta contextualización, a Xunta de Galicia atópase afastada tanto do
promedio global de fondos desembolsados como do esforzo investidor autonómico en AOD.
No seguinte cadro realízase o cálculo da achega orzamentaria que representarían as diferentes
porcentaxes de AOD con respecto do orzamento total consolidado da Xunta de Galicia en 2017
que ascendeu a un total de 11.029.406.151 €.
Cadro 35: Cálculo da porcentaxe de AOD da Xunta de Galicia respecto do orzamento total consolidado en 2017
Esforzo investidor
0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Volume de fondos
€
8.823.525
11.029.406
22.058.812
33.088.218
44.117.625
55.147.031
66.176.437
77.205.843

Como se pode observar, acadar o 0,7% do orzamento total consolidado da Xunta de
Galicia en 2015 - tal e como recomenda a Lei 3/2003 de cooperación para o desenvolvemento e
o Pacto Galego contra a Pobreza- demandaría un investimento anual de 77,2 millóns de euros,
mentres que situarse no promedio autonómico de esforzo investidor precisaría dun total de
8,8 millóns. Por tanto, en 2017 a Xunta de Galicia debería de ter multiplicado por 15 a súa AOD
para conquistar o 0,7%. Agora ben, a xestión de cantidades superiores ao 0,2% demandaría a
reactivación do proxecto de creación dunha estrutura de xestión en forma de axencia de
cooperación xa que ese volume de AOD excedería das capacidades técnicas e de xestión coas
que conta actualmente a DXRREE e UE.
Por este motivo, para avanzar na recuperación do esforzo investidor da Cooperación
Galega resulta necesario redobrar os esforzos dirixidos a activar os mecanismos e
instrumentos de incidencia política, comunicación pública e rendición de contas para unha
difusión activa á cidadanía, sociedade civil e responsables políticos tanto dos resultados
alcanzados como dos círculos virtuosos da Cooperación Galega na loita contra a pobreza, de tal
xeito que se renove e reactive o compromiso do conxunto da administración pública galega
coas políticas de solidariedade global a través dun orzamento consistente e coherente co seu
marco estratéxico.
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En conclusión, a previsibilidade da axuda da Cooperación Galega mellorou por canto se
corrixiu a inestabilidade financeira e a volatilidade orzamentaria do programa 331A de
cooperación para o desenvolvemento. De todos os xeitos, o baixo esforzo investidor (0,04%)
limitou as posibilidades de despregue do conxunto de medidas de mellora previstas no III Plan
Director e do conxunto dos seus instrumentos. Esta circunstancia ten afectado á
previsibilidade instrumental da Cooperación Galega e ten empeorado o seu desempeño na
redución da fragmentación da axuda, como xa indicamos. Por tanto, no vindeiro ciclo de
planificación deberá de acometerse un crecemento progresivo do programa 331A co fin de
achegar a Cooperación Galega ao promedio autonómico no horizonte da recuperación dos
volumes de AOD xestionados previamente á crise.
4.3.3.2. Fragmentación da axuda
O III Plan Director deu continuidade no seu marco estratéxico ás medidas
favorecedoras da redución da fragmentación da axuda galega, especialmente a través da
xeración de incentivos para o financiamento de propostas integradas en marcos de
planificación plurianual, en coherencia co obxectivo de xerar cambios sostibles e a longo prazo
na vida das persoas e comunidades coas que se asocia a Cooperación Galega.
Entre 2014 e 2017, a porcentaxe de axuda desembolsada pola DXRREE e UE para
proxectos no exterior en cooperación ao desenvolvemento dirixida a actuacións integradas en
proxectos ou estratexias dos axentes con marcos de planificación a medio prazo ou que desen
continuidade a intervencións previas elevouse ao 51% do total desembolsado por un importe
de 4,7 millóns de euros. Non obstante, en relación ao promedio de desembolso por proxecto a
través das convocatorias de axudas detéctase un preocupante descenso do promedio en
cooperación exterior, compensado polos significativos incrementos en acción humanitaria e
educación para o desenvolvemento.
En relación ás convocatorias resoltas entre 2014 e 2017, na convocatoria de proxectos
no exterior para outros axentes o descenso do promedio de desembolso por proxecto con
respecto do anterior plan director acada o 38%, mentres que os proxectos no exterior de
ONGD minguan o 24% e os microproxectos un 13%. Por contra, os proxectos de acción
humanitaria e educación para o desenvolvemento aumentan o seu financiamento un 27% con
respecto do promedio do anterior Plan Director.
Cadro 36: Promedio de desembolso anual por convocatorias da DXRREE e UE, 2006-2017

Convocatoria
Proxectos ONGD
Outros Axentes
Microproxectos
Educación para o desenvolvemento
Fortalecemento
Acción Humanitaria
Investigación

Promedio total
2006-2009
€
127.090
77.657
21.838
15.136
18.693
-

Promedio
convocatorias
2010-2013
€
175.869
165.514
22.350
26.394
21.206
47.196
-

Promedio
convocatorias
2014-2017
€
133.282
103.094
19.458
33.417
21.827
59.882
28.914

% variación
convocatorias
2010-2013/2014-2017
- 24
- 38
- 13
+ 27
+3
+ 27

No caso dos proxectos no exterior a razón deste descenso débese a que a convocatoria
2014 de axudas unicamente permitía a presentación de proxectos anuais cun límite máximo de
financiamento de 70.000 € para os proxectos individuais e de 100.000 € para os proxectos en
agrupación, de tal xeito que estas limitacións obrigaron aos axentes a presentar propostas cun
menor financiamento da Xunta de Galicia. De todos os xeitos, se realizamos o cálculo do
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promedio de financiamento tomando en conta a resolución das convocatorias de proxectos no
exterior dos anos 2015, 2016 e 2017 nos que se permite outra volta a presentación de
propostas anuais e bianuais, os datos confirman un descenso do promedio de financiamento
durante a vixencia do III Plan Director. No caso dos proxectos de ONGD o promedio de
desembolso situouse nos 158.325 €, un 10% inferior ao promedio do período 2010-2013, e nos
proxectos de outros axentes, o promedio fica nos 127.746 €, un 23% inferior no mesmo
período.
En relación á acción humanitaria, resulta positivo o incremento da dotación media dos
proxectos financiados con cargo á convocatoria aberta e permanente. Non obstante, a
proliferación de intervencións en acción humanitaria vén provocado en grande medida por un
instrumento concreto, o convenio anual da Xunta de Galicia con Farmamundi para actuacións
humanitarias e de emerxencia. Entre 2014 e 2017, este convenio estivo dotado con case 300
mil euros, abranguendo un total de 27 intervencións en 16 países cun promedio por
intervención de 11.109 €. O efecto fragmentador que provoca a natureza das intervencións
financiadas a través deste convenio, confírmase polo feito de que o promedio por intervención
das restantes 39 actuacións en acción humanitaria ascende a 47.111 € por proxecto. De todos
os xeitos, malia o efecto corrector que ten a consideración illada do convenio con Farmamundi
e a concentración da axuda en cooperación nos países prioritarios, o cuadrienio 2014-017
caracterizouse pola dispersión das actuacións nun total de 33 países e a fragmentación da
axuda en intervencións cun baixo financiamento por parte da Xunta de Galicia debido ao baixo
orzamento dispoñible e á vontade de favorecer unha distribución dos recursos entre un
número amplo de axentes de cooperación. Neste último caso, as convocatorias de 2016 e 2017
de proxectos no exterior contiñan unha limitación para evitar o acaparamento de fondos por
un número limitado de ONGD. Con este fin, as bases indicaban que o importe máximo da
subvención concedida a cada ONGD non podería ser superior ao 10% do total da dotación da
convocatoria para este tipo de axente.
Non obstante, e malia detectarse unha corrección da fragmentación da axuda en
cooperación este progreso cóidase insuficiente para un maior impacto dos proxectos
financiados. Xa que logo, no vindeiro ciclo de planificación a DXRREE e UE debe fomentar un
incremento do promedio de desembolso nos proxectos de acción humanitaria e de
cooperación no exterior co fin de dar continuidade aos procesos de redución da
fragmentación da axuda necesarios para unha axuda de calidade e con maior impacto. Nese
senso, o aumento das contías máximas subvencionables para os proxectos plurianuais no
exterior semella unha medida correcta nesta dirección. Agora ben, este proceso fica vinculado
necesariamente a un incremento do esforzo investidor da Xunta de Galicia en AOD de tal xeito
que se poida dotar ás convocatorias de axudas dunha contía orzamentaria que permita
incrementar o financiamento por proxecto nunha cantidade superior aos límites establecidos
nas actuais bases de convocatorias de proxectos no exterior (175.000 € proxectos individuais e
225.000 € proxectos en agrupación).

Como conclusión deste apartado, podemos afirmar que a xestión orientada a
resultados que artellou a lóxica estratéxica do III Plan Director ten reforzado con carácter xeral
os efectos correctores que a aplicación dos criterios de eficacia da axuda tivo sobre as
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debilidades e retos da Cooperación Galega. No vindeiro ciclo de planificación estratéxica
deberase prestar especial atención ao reforzamento da concentración xeográfica e da
especialización sectorial e á redución da fragmentación da axuda a través de instrumentos de
financiamento flexibles, renovados e simplificados; á mellora da coordinación cos actores
locais; á promoción da participación do conxunto de axentes de cooperación para un
aproveitamento pleno das súas potenciais complementariedades no marco dunha activa
cultura de xestión do coñecemento e das aprendizaxes colectivas; ao incremento do esforzo
investidor e á promoción activa da coherencia de políticas na administración pública galega
como xeito de potenciar o compromiso global da Xunta de Galicia cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible e a Axenda 2030.

4.4. Complementariedade e harmonización
Este subapartado aborda unha tripla cuestión:
a) Foi promovida adecuadamente a complementariedade e coherencia do III Plan
Director co contexto da cooperación española e europea e mais coa axenda
internacional de desenvolvemento?
b) Foi promovida a actuación complementaria entre os axentes e actores galegos de
cooperación?
c) Foi adecuado e suficiente o liderado e dirección da Xunta de Galicia na
harmonización interna e externa da Cooperación Galega?
Para respostar á primeira pregunta seguiremos as diferentes direccións dos procesos
de coordinación horizontal e vertical da DXRREE e UE.
Figura 3: Procesos de coordinación horizontal e vertical da Dirección Xeral de Relacións Exteriores

Cooperación
española e
europea

Xunta de
Galicia

Dirección
Xeral de
RREE e UE

Comunidades
Autónomas

Administración
Local

O III Plan Director establecía unha liña de acción específica (L.A.4.1) relativa á
participación activa da Cooperación Galega nos espazos e iniciativas de coordinación da
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Cooperación Española, dentro do marco de actuación definido pola Axenda de Portugalete
aprobada no V Encontro de Comunidades Autónomas e Cooperación ao Desenvolvemento
celebrado en marzo de 2012. Esta axenda establece todo un conxunto de posibilidades de
coordinación entre as Comunidades Autónomas e destas coa Administración Xeral do Estado.
A colaboración da Xunta de Galicia con estas iniciativas realízase ao abeiro do convenio marco
de colaboración asinado coa Secretaría Xeral de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento (SGCID) do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación (MAEC) en
outubro de 2013.
Entre 2014 e 2017 a DXRREE e UE ten profundado no seu compromiso coa
complementariedade e coordinación coa cooperación da Unión Europea, coa Cooperación
Española e co resto de Comunidades Autónomas tendo participado nas seguintes actividades e
procesos relativos á coordinación horizontal externa e vertical ascendente:
a) A elaboración a pedimento do Comité das Rexións da UE do ditame “Proposta dun
Novo Consenso Europeo sobre Desenvolvemento: «O noso mundo, a nosa dignidade,
o noso futuro», aprobado en 2017 e do que foi relator o Director Xeral de Relacións
Exteriores e coa UE.
b) A asistencia do Director Xeral de Relacións Exteriores e coa UE á xuntanza anual da
Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
celebradas en Trujillo (Cáceres) en novembro de 2014, e en Madrid o 9 de outubro de
2015 e o 6 de xuño de 2016.
c) A asistencia e participación nos catro Encontros de Comunidades Autónomas e
Cooperación para o Desenvolvemento celebrados entre 2014 e 2017. O VII Encontro
celebrouse en Toledo en maio de 2014 e o VIII Encontro en Madrid en marzo de 2015.
Como resultado do Encontro de Toledo realizouse unha declaración institucional
conxunta na que se afirmaba a vontade de aumentar a súa AOD a medida que mellora
e se consolida a recuperación económica, de establecer unha programación conxunta
da acción humanitaria da Cooperación Española coas Comunidades Autónomas que
favoreza a concentración das axudas e garanta a eficacia dos fondos, e de impulsar a
Educación para o Desenvolvemento como campo propio de actuación da cooperación
autonómica. Así mesmo, recolleuse a creación de dous grupos de traballo, un sobre
harmonización e simplificación normativa, e outro sobre Educación para o
Desenvolvemento nos que participa a DXRREE e UE. A organización do IX Encontro de
Comunidades Autónomas e Cooperación foi responsabilidade da DXRREE e UE e
celebrouse entre o 14 e o 15 de xullo de 2016 en Santiago de Compostela. Finalmente,
o X Encontro celebrouse en Sevilla entre o 6 e o 7 de abril de 2017.
l)

A participación no proceso de elaboración do IV Plan Director da Cooperación
Española mediante a realización a comezos de 2018 de achegas ao borrador remitido
desde a DGPOLDES e a asistencia das xuntanzas da Comisión Interterritorial de
Cooperación al Desarrollo para o debate do devandito borrador.

d) Participación na consulta sobre a posición española ante os ODS a través da asistencia
a unha xornada celebrada en Madrid o 16 de setembro de 2013 para definir este
posicionamento e mais da realización de achegas aos documentos finais ao longo de
2014.
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e) Colaboración co proceso de realización da DAC Peer Review Spain 2016 con achegas de
información sobre a coordinación entre administracións, a visita de dous membros do
CAD da OCDE a Galicia os días 30 e 31 de marzo de 2015 e a participación da
Subdirectora Xeral de Cooperación Exterior como representante das Comunidades
Autónomas nunha reunión de avaliación en Madrid o 30 de xuño de 2015.
f)

A sinatura dun convenio de colaboración coa AECID para a programación conxunta de
actuacións en materia de acción humanitaria, cunha achega de 150.000€ para tres
anos por parte da Xunta de Galicia. Neste convenio participaron as Comunidades
Autónomas de A Rioxa, Castela- A Mancha, Comunidade Valenciana, Illas Baleares,
Madrid e Estremadura. Ademais, Galicia ostentou a presidencia da súa Comisión de
Coordinación ao longo de 2016 motivo polo cal o Director Xeral de Relacións Exteriores
e coa UE asistiu ao I Cumio Humanitario Mundial celebrado en Istambul en maio dese
ano.

g) No eido humanitario tamén colaborou activamente coa Oficina de Acción Humanitaria
(OAH) da AECID, participando na súa xuntanza de planificación anual de 2015 e
achegando información e coordinando a súa actuación en situacións de emerxencia,
como o terremoto de Nepal e a crise das persoas refuxiadas polo conflito de Siria.
h) Achegas aos procesos de elaboración dos MAP de Ecuador, O Salvador, Perú, Malí e
Mozambique.
i)

A contribución da Xunta de Galicia á transparencia global da Cooperación Española
mediante a achega de información rigorosa e en tempo da axuda galega aos informes
de seguimento do PACI a través do sistema de xestión da información info@od da
SGCID do MAEC.

l)

A colaboración coa política de avaliación da Cooperación Española mediante as
achegas ao documento marco da devandita política e aos plans bienais de avaliación
da Cooperación Española 2013-2014, 2015-2016 e 2017-2019. Ao tempo formou parte
da Comisión de Seguimento da avaliación da Estratexia de Educación para o
Desenvolvemento da Cooperación Española, contribuíndo activamente a través de
entrevista-cuestionario e a selección de actuacións como estudos de caso.

m) As achegas de información ao II informe periódico sobre o Protocolo Facultativo da
Convención sobre os Dereitos do Neno.
Non obstante, respecto das previsións do III Plan Director, non se ten avanzado na
proposta de realización de avaliacións interpares na Cooperación Autonómica nin no estudo
de posibilidades para a posta en marcha de novas modalidades de xestión da axuda, como a
cooperación delegada.
Como xa indicamos anteriormente, a coordinación horizontal interna entre os
diferentes departamentos da Xunta de Galicia ten mantido os progresos realizados durante o
anterior ciclo de planificación e deuse continuidade ao proceso de xeración de alianzas de
traballo no exterior con financiamento europeo nas que a DXRREE e UE participa como aliado,
superando o seu rol de mero financiador. Non obstante, segue pendente de se definir un
procedemento para a recepción e valoración de propostas para o financiamento externo que
os actores e axentes galegos de cooperación fagan chegar á DXRREE e UE. Ao tempo, a
DXRREE e UE debe comunicar aos axentes galegos de cooperación a súa dispoñibilidade para
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participar nestas alianzas de traballo que se desenvolvan nos países prioritarios da
Cooperación Galega e nos seus sectores de especialización.
Por último, en relación á xeración de complementariedades cos actores locais de
desenvolvemento xa salientamos no apartado 4.3.2.6 que non se teñen desenvolvido todas as
súas potencialidades con excepción do financiamento do traballo de sensibilización do Fondo
Galego nos concellos galegos. Como xa analizamos, a entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local introduce a
obrigatoriedade de que, as actuacións de cooperación para o desenvolvemento das
administracións locais conten cun informe favorable previo da administración autonómica. O
artigo 17 do Decreto 29/2017 regula este procedemento no marco dos principios de
coordinación e complementariedade entre administracións. Por este motivo, este novo
procedemento administrativo, xunto co baixo número de entidades locais galegas cun
compromiso político e orzamentario real coa cooperación ao desenvolvemento, debería crear
un entorno favorable para o deseño de novos espazos de coordinación máis operativos que o
extinto CINTERCODE e para o ensaio de novas dinámicas de traballo conxunto que poñan en
valor a experiencia e capacidades destas entidades. Ao tempo, estes avances permitirían tanto
complementar as súas capacidades técnicas como fortalecer a apropiación colectiva do marco
estratéxico da Cooperación Galega polo conxunto de administracións públicas galegas.
Se nos centramos na xeración de incentivos para a actuación coordinada e
complementaria entre os axentes galegos de cooperación, entre 2014 e 2017 financiáronse
51 proxectos en agrupación de entidades, ben da mesma natureza, ben mixtas, que
representan un 22% do total de proxectos financiados. En concreto, 4,6 millóns de euros foron
comprometidos aos consorcios entre entidades, un 29% do total distribuído pola DXRREE e UE
a través das convocatorias e convenios dirixidos aos axentes de cooperación.
Cadro 37: Agrupacións de entidades por convocatoria, proxectos, volume e porcentaxe, 2014-2017
% proxectos
agrupados/total

Convocatoria

Proxectos ONGD
Proxectos outros axentes
Microproxectos
Acción Humanitaria
Educación para o
desenvolvemento
Fortalecemento
Investigación

17
3
0
0

62
17
2
15

27%
18%
0%
0%

2.841.058
385.008
-

8.263.488
1.752.599
39.097
898.227

34%
22%
0%
0%

69%
9%
0%
0%

19

40

48%

717.340

1.336.655

54%

18%

0
5

13
10

0%
50%

149.740

283.751
288.792

0%
52%

0%
4%

Total

44

159

20%

4.093.146

12.862.609

23%

100%

Total proxectos
financiados

Importe €

% importe
sobre total
convocatoria

% importe
sobre total
proxectos
agrupados

Total
proxectos
financiados

Proxectos
agrupados

Cadro 38: Agrupacións de entidades por convenio, proxectos, volume e porcentaxe, 2014-2017
% proxectos
agrupados/total

Convenio

Cooperación
Acción Humanitaria
Educación para o
desenvolvemento
Fortalecemento

0
0

6
51

0%
0%

-

656.993
1.239.036

0%
0%

0%
0%

4

9

44%

235.444

439.244

54%

44%

3

7

43%

301.633

661.633

46%

56%

Total

7

73

22%

537.077

2.996.905

25%

100%

Total proxectos
financiados

Importe €

% importe
sobre total
convenio

% importe
sobre total
proxectos
agrupados

Total
proxectos
financiados

Proxectos
agrupados
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Cadro 39: Agrupacións de entidades por anualidade, número de proxectos, convocatoria e país,, 2014-2017
Agrupacións

Proxectos

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Instrumento

Actividade

País

Agrupacións entre ONGD
Educación Sen Fronteiras agrupada
con Axuda en Acción, Entreculturas,
Intered e Taller de Solidariedade

1

13.600,00

20.400,00

-

-

-

34.000,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

Axuda en Acción agrupada con
Entreculturas, EDUCO e Taller de
Solidariedade

3

-

14.012,00

36.618,00

40.800,00

26.100,00

117.530,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

Asemblea de Cooperación pola Paz
agrupada con AGARESO

4

16.000,00

40.000,00

42.000,00

45.000,00

27.000,00

170.000,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

Fundación Taller de Solidaridad
agrupada con Entreculturas

3

99.896,00

-

59.978,80

139.896,60

74.892,60

374.664,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Perú

Asemblea de Cooperación por Paz
agrupada con AGARESO

5

100.000,00

112.500,00

192.500,00

281.521,60

242.282,40

928.804,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

4 O Salvador 1
República
Dominicana

1

75.729,00

-

-

-

-

75.729,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Perú

1

-

111.700,00

111.700,00

-

-

223.400,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Guatemala

1

20.000,00

30.000,00

-

-

50.000,00

Convenio

Educación para o
Desenvolvemento

España

3

-

30.961,00

84.482,96

70.000,00

40.000,00

225.443,96

Convenio

Educación para o
Desenvolvemento

España

1

-

-

65.376,80

98.065,20

163.442,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Nicaragua

2

-

-

40.400,00

150.596,00

325.990,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Guatemala

Fundación Balms para la Infancia
agrupada con Taller de Solidariedade
Arquitectos sen Fronteiras agrupada
con PROYDE
Solidariedade
Internacional
de
Galicia con AGARESO e Mundo
Cooperante
Solidariedade
Internacional
de
Galicia con AGARESO e EDUCO
Solidariedade
Internacional
de
Galicia con Sólida
Proyde con Arquitectura sen
Fronteiras

134.994,00

Agrupacións ONGD e Universidades
Solidariedade
Internacional
de
Galicia agrupada coa Universidade da
Coruña
Arquitectos sen Fronteiras agrupada
coa Universidade da Coruña

4

11.988,40

33.697,00

41.539,20

44.917,40

26.949,00

159.091,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

2

11.994,40

17.991,60

17.944,00

26.916,00

-

74.846,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

Enxeñería sen Fronteiras Galicia
agrupada coa Universidade da
Coruña (CARTOLAB)

1

-

16.000,00

24.000,00

-

-

40.000,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

Enxeñería sen Fronteiras Galicia
agrupada coa Universidade da
Coruña(CEXEF)

1

-

-

17.998,40

26.997,60

-

44.996,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

1

-

7.948,00

11.922,00

-

-

19.870,00

Convocatoria

Educación para o
Desenvolvemento

España

1

15.000,00

15.000,00

-

-

-

30.000,00

Convocatoria

Investigación

España

15.000,00

15.000,00

30.000,00

Convocatoria

Investigación

España/Nicaragua

Amigos da Terra Galicia - Xuventude
agrupada con Oxfam Intermón e
Universidade de Vigo
Universidade de Coruña agrupada
con Ecos do Sur
Universidade de Coruña agrupada
con Sólida
Universidade de Santiago de
Compostela agrupada con Intered
Enxeñería sen Fronteiras Galicia
agrupada coa Universidade da
Coruña (CARTOLAB)

1
2

15.000,00

15.000,00

14.869,88

14.869,88

-

59.739,76

Convocatoria

Investigación

España/R.
Dominicana

4

99.095,00

112.483,00

192.470,20

209.980,80

135.000,00

749.029,00

Convocatoria

Proxectos ONGD

Honduras

Intered con USC

1

-

-

10.993,60

16.490,40

-

27.484,00

Convocatoria

Panxea con USC

1

-

-

11.809,20

17.713,80

-

29.523,00

Convocatoria

USC con Solidariedade Internacional
de Galicia

1

-

-

-

14.869,88

14.869,88

29.739,76

Convocatoria

Investigación

España

Educación para o
Desenvolvemento
Educación para o
Desenvolvemento

España
España

Agrupación entre Universidades
Universidade de Santiago de
Compostela
agrupada
coa
Universidade da Coruña (CARTOLAB)

1

99.379,00

-

-

-

-

99.379,00

Convocatoria

Outros axentes

Ecuador

Universidade de A Coruña agrupada
con Universidade de Santiago de
Compostela e Universidade de Vigo
(RGCUD)

3

99.000,00

102.633,00

60.000,00

40.000,00

-

301.633,00

Convenio

Fortalecemento

España

ANFACO agrupada
Escaes Perú

2

75.671,00

104.979,00

104.979,00

-

285.629,00

Convocatoria

Outros axentes

Perú

51

752.353

785.305

1.141.582

1.253.635

Agrupación entre empresas e ONGD
con

Amigos
Total

737.088

4.669.962

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
A figura 4 pon de manifesto o alcance e intensidade das alianzas e redes de traballo
entre axentes de cooperación que se desenvolveron entre 2014 e 2017 a través das
convocatorias de axudas e os convenios de cofinanciamento da DXRREE e UE.
Figura 4: Mapeo de relacións entre as entidades agrupadas, 2014-2017
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Da súa análise podemos concluír que se mantiveron os progresos na promoción da
agrupación entre axentes de cooperación a través dos incentivos establecidos nas
convocatorias e da apertura dos convenios a proxectos en agrupación. Estes consorcios de
entidades amosan as seguintes características:
a) Concentración das agrupacións nas ONGD: das 51 agrupacións, as ONGD
participaron en 49, liderando 39, das cales 20 foron en agrupación coas
Universidades.
b) Aumento da agrupación entre ONGD e Universidades: en 20 das agrupacións
participaron ONGD e Universidades.
c) Consolidación das relacións entre axentes de cooperación: no cuadrienio 20142017 tense dado continuidade á consolidación das relacións entre as ONGD que
integran a Campaña Mundial pola Educación (Axuda en Acción, Entreculturas,
EDUCO-Educación Sen Fronteiras9, Taller de Solidariedade e InteRed) e entre as
ONGD que executan o convenio do Plan Proxecta (Solidariedade Internacional de
Galicia, EDUCO e AGARESO). Ao tempo, detéctase un profundamento na relación
estratéxica que une a Enxeñería sen Fronteiras coa Universidade da Coruña, a
Asemblea de Cooperación pola Paz con AGARESO, a Taller de Solidariedade con
Entreculturas, a Arquitectos sen Fronteiras con Proyde e a Solidariedade
Internacional de Galicia coa Universidade da Coruña. Por último, a creación da
RGCUD ten consolidado unha alianza estable entre as Universidades de A Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo.
d) Establecemento de agrupacións en actividades de cooperación e educación para o
desenvolvemento: tanto Asemblea de Cooperación e AGARESO, como
Entreculturas e Taller de Solidariedade teñen colaborado en proxectos de
cooperación e mais en proxectos de educación para o desenvolvemento.
e) A baixa diversidade nas relacións de agrupación: apenas aconteceu unha
agrupación entre unha ONGD e outros axentes, a de ANFACO con Amigos EscaesPerú.
f)

A xeración de alianzas bidireccionais: como ten sido o caso de InteRed coa
Universidade de Santiago de Compostela, que alternan liderados en educación
para o desenvolvemento e en investigación sobre desenvolvemento.

g) O reforzamento das ONGD líderes: cinco das principais ONGD canalizadoras de
fondos da Xunta de Galicia (Arquitectos sen Fronteiras, Asemblea de Cooperación
pola Paz, Entreculturas, Enxeñería sen Fronteiras e Solidariedade Internacional de
Galicia) foron as máis activas no seu traballo en agrupación, destacando
Solidariedade Internacional de Galicia que presenta unha colaboración plural e
diversificada con ONGD e Universidades de tal xeito que o 84% dos seus fondos
proveñen de proxectos agrupados, cantidade que se eleva ao 93% no caso de
Asemblea de Cooperación pola Paz grazas á súa sólida alianza con AGARESO.

9

No 2014 completouse o proceso de fusión institucional de Educación Sen Fronteiras e Intervida. A
organización resultante adoptou a marca EDUCO para referirse á Fundación Educación e Cooperación.
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Gráfico 9: Agrupación de axentes por volume de fondos canalizados e número de proxectos, 2014-2017
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Os datos relativos á agrupación de entidades revelan que aínda existen toda unha serie
de barreiras e desconfianzas mutuas para o traballo conxunto das ONGD con outros axentes,
para alén das súas alianzas coas Universidades. Non obstante, as respostas ao cuestionario
enviado en maio de 2016 aos axentes de cooperación, afirman que os principais incentivos
para a presentación de propostas conxuntas se localizan maioritariamente nos intereses
compartidos pola coincidencia sectorial, xeográfica ou de persoas e colectivos beneficiarios así
como a posibilidade de acadar un maior impacto cos proxectos. Xa que logo, pola propia
configuración do tecido organizativo dos axentes galegos de cooperación coa existencia de
numerosos axentes inéditos practicamente neste eido, resulta máis doado establecer alianzas
de traballo con entidades da mesma natureza ou con aquelas outras coas que existe unha
complementariedade, coma no caso das Universidades que permiten mellorar a capacidade
técnica e o alcance dos proxectos a través da transferencia de coñecementos e/ou tecnoloxía.
De todos os xeitos, entre 2014 e 2017 aconteceu un impulso decidido das agrupación e
alianzas, cun protagonismo destacado dun grupo selecto de 6 ONGD e das 3 Universidades
galegas.
Para rematar analizaremos o liderado e dirección da Xunta de Galicia na
harmonización interna e externa da Cooperación Galega, entendendo por esta as cuestións xa
analizadas de coordinación e xeración de complementariedades entre os actores e axentes
galegos de cooperación. En primeiro lugar temos que partir do feito de que o sistema galego
de cooperación segue a caracterizarse por unha profunda asimetría de xeito que a Xunta de
Galicia representa máis do 90% da AOD galega no seu conxunto. En segundo lugar, este feito,
xunto coa inexistencia de esforzos inversores e marcos institucionais, estratéxicos e operativos
homologables aos da Xunta de Galicia –coa excepción singular do Fondo Galego e da
reactivación da política pública de cooperación en concellos como Santiago de Compostela ou
Coruña- determinan que esta conte cunha hexemonía na definición da política pública de
cooperación en Galicia. Por este motivo, o liderado estratéxico e operativo da DXRREE e UE foi
valorado como alto polos axentes de cooperación, aínda que a súa debilidade a nivel político
determina a xestión dunha política pública de perfil baixo. De todos os xeitos, como xa
sinalamos, suprimido o CINTERCODE e ampliada a composición do CONGACODE, resulta
necesario que a Xunta de Galicia aproveite a ventá de oportunidade que ofrece a reactivación
da actuación en cooperación ao desenvolvemento a nivel local, explorando novas vías para
acadar unha actuación máis integrada dos actores públicos de cooperación para alén do
preceptivo informe de conformidade que debe emitir a Xunta de Galicia. Xa que logo, faise
preciso explorar novas vías para promover un cambio positivo na cultura política e
institucional dos actores locais que até o de agora manifestaron unha sensibilidade limitada
ou indiferenza ante a cooperación ao desenvolvemento, acompañando os esforzos do Fondo
Galego neste eido.
En conclusión, no vindeiro ciclo de planificación cumprirá, en primeiro lugar, dar
continuidade, reforzar e impulsar os procesos de coordinación actualmente existentes coa
Cooperación Española e mais entre os propios departamentos da Xunta de Galicia. En segundo
lugar, unha vez suprimido o CINTERCODE resultará necesario artellar novos espazos de
coordinación e complementariedade coa cooperación local ao desenvolvemento que
fomenten de vez unha visión compartida da política pública galega de cooperación. En terceiro
lugar, haberá que fornecer os incentivos para ampliar a heteroxeneidade nas agrupacións de
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entidades xerando novas posibilidades de colaboración que mesmo amplíen as oportunidades
para diversificar as fontes de financiamento das ONGD galegas. En cuarto lugar, deberase
reforzar o liderado da DXRREE e UE en clave inclusiva para crear marcos tanto para o diálogo e
a actuación conxunta como para a xeración de espazos públicos que promovan un maior apoio
ás actividades de cooperación por parte doutros actores públicos e da cidadanía nun marco de
corresponsabilidade e contribución colectiva ao logro dos resultados da Cooperación Galega.

4.5. Participación, transparencia e satisfacción
Este apartado resposta a unha tripla cuestión:
a) Foron eficaces as canles e espazos de participación establecidos no III Plan
Director?
b) Foron adecuados e suficientes os instrumentos, ferramentas e mecanismos para
render contas á cidadanía galega sobre a política de cooperación?
c) Satisfixo o III Plan Director as expectativas dos axentes e actores da Cooperación
Galega?
En primeiro lugar, en relación á participación, sinalamos as principais debilidades das
canles e espazos de participación que se están a configurar como unha inercia negativa dentro
do sistema galego de cooperación:
a) A ritualización da participación nos espazos formais coma o CONGACODE que
seguen adoecendo de problemas de funcionalidade e inadecuación agravados pola
falta de actividade da súa Comisión Permanente, que non foi convocada durante a
vixencia do III Plan Director. Os efectos positivos da ampliación da súa composición
a través do Decreto 29/2017 e as oportunidades para a promoción do diálogo e
coherencia de políticas no marco da Axenda 2030 minguaranse se non se aborda
unha dinamización efectiva do seu funcionamento co fin de facilitar unha
participación inclusiva e unha maior profundidade no diálogo e traballo conxunto
entre axentes.
b) A implicación desigual dos axentes de cooperación nos procesos de natureza
participativa liderados pola DXRREE e UE, nos que sobrancea o compromiso e
colaboración das ONGD. Ao tempo, esta participación foi activa no caso das
alegacións ás convocatorias públicas de axudas e tense mellorado a calidade dos
procesos participativos especialmente na elaboración da Estratexia galega de
Educación para o Desenvolvemento e na realización do estudo sobre a percepción
do papel das empresas galegas no desenvolvemento.
c) O carácter vicario da participación de xeito que esta se materializa no
protagonismo dos axentes de cooperación, fundamentalmente das ONGD, sen que
se teñan artellado mecanismos para facilitar unha participación máis directa da
cidadanía na definición da política pública de cooperación aproveitando as
posibilidades ofrecidas polas novas tecnoloxías.
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d) A asimetría na participación de xeito que privilexia a voz e intereses dos axentes
galegos de cooperación e non se ten avanzado na definición e establecemento de
tempos e espazos viables e oportunos para integrar activa e inclusivamente a voz e
visión do Sur nos procesos de construción da axenda galega de desenvolvemento
co fin de que esta se reflicta de vez nos procesos máis formais de participación.
Non obstante, fronte a estas debilidades, a Xunta de Galicia ten promovido o diálogo
activo cos axentes galegos de cooperación, especialmente coas ONGD a través da CGONGD.
Ao tempo deu continuidade á política de portas abertas materializada nas xuntanzas cos
principais representantes do sector e doutros axentes de cooperación. De vez, as achegas dos
axentes de cooperación teñen sido recollidas en diversos graos nas bases das convocatorias e
na toma de decisións operativas relativas ás liñas de acción máis oportunas e viables nun
contexto de limitacións orzamentarias. Por outra banda, a DXRREE e UE ten coñecido de
primeira man as demandas e necesidades dos socios de desenvolvemento así como os
resultados de desenvolvemento aos que ten contribuído a Cooperación Galega a través de tres
medios: a viaxe do Vicepresidente da Xunta de Galicia aos campamentos saharauís de Tindouf
(Alxeria) e a Cabo Verde, e dos titulares da DXRREE e UE e da SDXCE a O Salvador, Honduras,
Nicaragua, Cuba e Guatemala; o seguimento dos proxectos financiados no exterior por parte
da rede de bolseiros/as da DXRREE e UE; e as visitas institucionais á DXREE e UE de
representantes dos parceiros de desenvolvemento.
En relación á transparencia e rendición de contas, o conxunto de axentes de
cooperación participantes no cuestionario valoraron como boa (72%) ou moi boa (11%) a
transparencia e rendición de contas da DXRREE e UE, conseguindo unha valoración moi
positiva os instrumentos de rendición de contas: páxina web (54% ben e 14% moi ben),
informes anuais de xestión (75% ben e 4% moi ben) e as avaliacións de proxectos,
convocatorias e intervencións (57% ben e 11% moi ben). Pola contra, as novas publicadas en
medios de comunicación a instancias da DXRREE e UE son valoradas como regular por un 39%
e mal por un 18%.10
Como xa sinalamos, toda a información relativa ás actividades de cooperación ao
desenvolvemento da Xunta de Galicia atópase dispoñible e accesible na nova páxina web da
Cooperación Galega (www.cooperaciongalega.org) posta en funcionamento en 2017. A nova
web aplica melloras notables en termos de accesibilidade, xestión de contidos e visualización
en dispositivos móbiles de xeito que tanto os axentes de cooperación como a cidadanía poden
exercer o seu dereito á información cun acceso libre e sen restricións. De todos os xeitos,
detéctase unha contradición entre estes feitos e o baixo coñecemento que a cidadanía ten
das actividades de cooperación da Xunta de Galicia como se reflectiu no estudo sobre o
coñecemento e actitudes da cidadanía galega cara á política de cooperación e axuda para o
desenvolvemento encargado pola DXRREE e UE no ano 2010. Consonte a este estudo tan só un
terzo da cidadanía galega é sabedora de que existe unha política pública de cooperación ao
desenvolvemento en Galicia aínda que un 84% é partidaria de que a Xunta de Galicia realice
accións de cooperación e un 98% afirma que os países ricos deben destinar recursos a axudar
aos países empobrecidos. Malia os sete anos transcorridos un 86% dos axentes de cooperación

10
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perciben que a cidadanía coñece pouco ou nada as accións financiadas pola Cooperación
Galega. Esta realidade, xunto co consenso no sector de que nin as accións de comunicación da
Xunta de Galicia nin do resto de actores da Cooperación Galega foron suficientes nin
adecuadas para dar a coñecer máis amplamente as accións que realizou a Cooperación Galega
entre 2014 e 2017, reforzan a necesidade de profundar sobre as mellores estratexias para
conseguir que a cidadanía apoie a política de cooperación de xeito que medre o compromiso
político con este eido en Galicia a todos os niveis de goberno. Por último, esta falta de
visibilidade pública e política debe facer reflexionar sobre a necesidade de profundar no
deseño dunha estratexia de comunicación máis proactiva e sistémica que poña de manifesto
máis intensamente e faga máis visibles os logros colectivos que a sociedade galega está a
conseguir na loita contra a pobreza a través dos seus impostos, tal e como se prescribe na
Estratexia galega de EpD.
Gráfico 10: Satisfacción dos axentes de cooperación co III Plan Director da Cooperación Galega, maio 2016. 11
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Por último, en relación á satisfacción xeral dos axentes de cooperación respecto do III
Plan Director, o 46% dos axentes de cooperación amosa unha satisfacción alta co mesmo,
mentres que un 43% declara unha satisfacción baixa. Se analizamos os diferentes aspectos do
Plan Director, un 85% afirma unha satisfacción baixa ou moi baixa coa súa dotación
orzamentaria, mentres que un 86% amosa unha satisfacción alta coa súa orientación
estratéxica e un 62% tamén declara unha satisfacción alta ou moi alta coa súa facilidade de uso
e utilidade na formulación de proxectos. Por último, o 50% recoñécese satisfeito co seu marco
de resultados e indicadores de desempeño.
En conclusión, no vindeiro ciclo de planificación a Cooperación Galega debe
aproveitar a reforma do CONGACODE para facilitar unha participación inclusiva e unha maior
profundidade no diálogo entre axentes. Ao tempo, debe fomentar a apertura de novas
canles de participación que faciliten unha implicación máis directa da cidadanía e permitan
integrar máis activamente a Visión Sur na Cooperación Galega. Tamén resulta prioritario dar
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continuidade ao actual grao de rendición de contas e transparencia mais deseñando unha
estratexia de comunicación máis activa que difunda os logros colectivos da sociedade galega
na loita contra a pobreza. Por último, débese profundar na mellora da dotación
orzamentaria do programa 331A de cooperación para o desenvolvemento en canto punto de
fractura da satisfacción dos axentes e actores de cooperación respecto do III Plan Director.

4.6. Sustentabilidade
Neste subapartado respostaremos á cuestión de se o III Plan Director influíu
positivamente sobre a capacidade institucional dos actores e axentes da Cooperación
Galega.
O III Plan Director previu unha serie de medidas para reforzar a capacidade dos
axentes galegos de cooperación co fin de que puidesen realizar unha achega activa á
consecución dos resultados de xestión e resultados de desenvolvemento do marco estratéxico
da Cooperación Galega. As medidas executadas foron:
a) O financiamento de 13 proxectos a través da convocatoria de consolidación e
fortalecemento de ONGD en 2014 e 2015.
b) O financiamento de actividades de formación e capacitación organizadas polos
axentes de cooperación a través de convocatorias ou convenios.
c) Os 4 convenios de fortalecemento formalizados coa CGONGD, os 4 convenios de
sensibilización asinados co Fondo Galego e os 3 convenios coas Universidades da
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a creación e consolidación da Rede
Galega de Cooperación Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD).
d) O financiamento de 27 bolsas de formación de persoas expertas en cooperación
internacional.
e) O mantemento da porcentaxe de gasto subvencionable en recursos humanos nos
proxectos cun límite máximo fixado no 70% do custe total do proxecto.
f)

A realización de avaliacións das intervencións financiadas para retroalimentar a
aprendizaxe colectiva do sistema galego de cooperación.

Unha medida da capacidade dos axentes galegos de cooperación identificámola na
cantidade de recursos da Cooperación Galega que son quen de xestionar. Entre 2014 e 2017, a
Cooperación Galega caracterizouse por unha xestión indirecta da súa axuda (78%) a través de
convocatorias públicas de axudas e pola canalización de xeito maioritario a través de ONGD
(73%), ben individualmente, ben liderando agrupacións mixtas de actores, ben no marco da
Coordinadora Galega de ONGD.
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Cadro 40: Vía de canalización da AOD desembolsada da DXRREE e UE, 2014-2017
Tipo

Indirecta

Directa

Modo de
canalización

Total

ONGD
Agrupacións mixtas
Universidades
Axencias Internacionais
Empresas
Outros actores
Subtotal Indirecta
ONGD
Universidades
CETMAR
Axencias Internacionais
CGONGD
Outros actores
FOGACOSOL
AECID
Subtotal directa
Total

% 2014-2017

8.061.332
1.402.726
561.374
310.000
499.811
289.591
11.124.835
949.182
301.633
667.993
379.098
360.000
137.000
160.000
150.000
3.104.906

56,7
9,9
3,9
2,2
3,5
2,0
78,2
6,7
2,1
4,7
2,7
2,5
1,0
1,1
1,1
21,8

14.229.740

100,0

Neste cuadrienio destaca o maior protagonismo relativo das Universidades e das
organizacións internacionais. As universidades medran un 1,6% respecto do período 20102013 e as organizacións internacionais (UNRWA, UNICEF, ACNUR) un 500% debido aos
convenios subscritos no eido da acción humanitaria e mais aos proxectos financiados a UNICEF
a través das convocatorias de axudas.
Cadro 41: Axentes canalizadores da AOD desembolsada da DXRREE e UE, 2014-2017
AOD
Axente de cooperación
% sobre total
xestionada €
ONGD
10.022.741
70
Universidades
967.877
7
CETMAR
667.993
5
Organizacións internacionais
689.098
5
712.220
Outros actores
5
499.811
Empresas
4
Coordinadora Galega de ONGD
360.000
3
FOGACOSOL
160.000
1
AECID
150.000
1
Total
14.229.740
100

Entre 2014 e 2017, un total de 56 axentes recibiron algún tipo de financiamento da
DXRREE e UE. De xeito significativo, as vinte primeiras entidades en capacidade de xestión
concentran o 76% do total desembolsado. Se analizamos as 10 primeiras entidades neste
ránking, as 7 ONGD, UNICEF, CETMAR e ICARTO son quen de xestionar o 53% do total da axuda
desembolsada pola DXRREE e UE. Con respecto de 2010-2013, estas 7 ONGD xa figuraban
daquela entre as 11 principais entidades canalizadoras ao igual que o CETMAR. Ao tempo
cómpre salientar o salto de capacidade na xeración de propostas de actuación e de xestión de
UNICEF e ICARTO, que pasan a ocupar un lugar destacado no sistema galego de cooperación
neste período.
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Cadro 42: Clasificación das entidades canalizadoras da AOD da DXRREE e UE por volume e porcentaxe, 2014-201712
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

12

Entidade
Asemblea de Cooperación pola Paz
Enxeñería sen Fronteiras
Farmacéuticos Mundi
Arquitectura sen Fronteiras
Entreculturas
Solidariedade Internacional de Galicia
CETMAR
Médicos do Mundo
UNICEF
ICARTO-Innovación, cooperación, cartografía y territorio
Universidade de Santiago de Compostela
Taller de Solidariedade
Fundación Fabre
Coordinadora Galega de ONGD
SOGAPS-Solidariedade Galega co Pobo Saharauí
Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (RGCUD)
Fundación Mujeres
ANFACO
Asociación AIDA
Amigos da Terra Galicia Xuventude
EDUCO
Mans Unidas
Axuda en Acción
PROYDE
InteRed
Universidade de Vigo
Oxfam Intermón
Fondo Galego
AECID
Fundación Balms para a Infancia
Plan Internacional
Amarante para o Ecodesenvolvemento
UNRWA
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería- FUDEN
Universidade de A Coruña
Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles
AGARESO
ACNUR
Fundación Galicia Innova
Cruz Vermella
Humanismo e Democracia
Fundación Cume para o Desenvolvemento dos Pobos
Terra de Homes
Fundación SEMG Solidaria
Municipalistas pola Solidariedade-MUSOL
Implicadas no desenvolvemento
Augas de Galicia
Panxea
Rural Consulting
Asociación Amigos de Inharrime
A Cova da Terra
Ecos do Sur
Miradas al Mundo
Asociación Mundo Cooperante
Fundación Araguaney
Médicos Sen Fronteiras
Total

Total €
1.181.369
1.005.716
904.029
813.406
799.329
707.548
677.993
578.826
509.123
397.318
392.567
390.720
361.912
360.000
350.000
301.633
289.591
285.629
285.052
282.530
233.456
216.589
209.169
190.996
185.373
174.992
160.754
160.000
150.000
142.705
140.000
101.662
99.975
99.947
99.685
99.000
97.298
80.000
76.220
70.000
69.500
67.942
67.079
59.959
59.333
54.972
38.000
29.523
26.273
23.667
20.880
17.879
15.429
14.389
10.000
3.800
14.240.740

%
8,30
7,06
6,35
5,71
5,61
4,97
4,76
4,06
3,58
2,79
2,76
2,74
2,54
2,53
2,46
2,12
2,03
2,01
2,00
1,98
1,64
1,52
1,47
1,34
1,30
1,23
1,13
1,12
1,05
1,00
0,98
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70
0,68
0,56
0,54
0,49
0,49
0,48
0,47
0,42
0,42
0,39
0,27
0,21
0,18
0,17
0,15
0,13
0,11
0,10
0,07
0,03
100,00

Para o cálculo dos desembolsos tense adoptado o criterio de atribuír á entidade que lidera un
consorcio o total do financiamento recibido. Nestas cantidades unicamente se inclúen os desembolsos
efectivamente recibidos polas entidades nos anos 2014-2017.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
En relación á convocatoria de consolidación e fortalecemento de ONGD, esta
unicamente foi convocada e resolta en 2014 e 2015, de tal xeito que os resultados desta
análise coinciden cos xa feitos na avaliación intermedia. A través desta convocatoria a DXRREE
e UE financiou 13 proxectos cun total de 283.751€ cun promedio de 21.827€ por proxecto.
Catro entidades recibiron financiamento para dous proxectos: Arquitectos sen Fronteiras,
Fundación Entreculturas e Médicos do Mundo.
Cadro 43: ONGD receptoras de fondos da convocatoria de consolidación e fortalecemento de ONGD, 2014-2015 (euros)
ONGD
Fundación Entreculturas
Médicos do Mundo
Arquitectura sen Fronteiras
Solidariedade Internacional de Galicia
Enxeñería sen Fronteiras Galicia
Asemblea de Cooperación por Paz
Implicad@s no desenvolvemento
AGARESO
AMARANTE Setem para o ecodesenvolvemento
Fundación Taller de Solidariedade
Total

2014
Cantidade concedida
€
25.000
19.284
14.760
22.784
25.000
25.000
24.025
20.423
-

2015
Cantidade concedida
€
25.000
24.649
23.105
24.997
0
9.724

176.276

107.475

Total
€
50.000
43.933
37.865
22.784
25.000
25.000
24.997
24.025
20.423
9.724
283.751

Como podemos observar, existe unha natureza mixta nas ONGD beneficiarias desta
convocatoria como as ONGD medianas-grandes con delegación ou sede en Galicia (Asemblea
de Cooperación pola Paz, Entreculturas e Médicos do Mundo) e mediana-pequenas como
Arquitectura sen Fronteiras e Taller de Solidariedade. Non obstante, o miolo da convocatoria
tense destinado a ONGD pequenas con sede central en Galicia (AGARESO, Amarante-Setem,
Implicadas no Desenvolvemento e Solidariedade Internacional de Galicia). Nesta mesma
categoría entrarían as entidades que forman parte de federacións a nivel estatal como
Enxeñería sen Fronteiras ou Arquitectura sen Fronteiras. Non obstante, semella necesario
realizar un exercicio de revisión dos seus resultados en diálogo cos axentes de cooperación
do fin de precisar a súa utilidade e pertinencia para o fortalecemento das ONGD. De feito, o
financiamento de actividades de formación a través das convocatorias anuais de educación
para o desenvolvemento desde 2016 ten aberto unha alternativa para a concentración de
recursos neste sector de especialización da Cooperación Galega.
Con carácter xeral, os axentes de cooperación coidan que o III Plan Director ten
influído na súa capacidade institucional en relación á especialización sectorial e xeográfica, á
actividade avaliadora, á rendición de contas, á formación e capacitación dos recursos
humanos e á participación nos espazos da Cooperación Galega. En cambio, non perciben
unha influenza significativa na abordaxe de novos países e sectores de actuación, na xestión do
voluntariado e no aumento da base social.
En relación aos convenios de fortalecemento, asinouse cadanseu convenio anual co
CGONGD por un importe total de 360.000€. Os convenios anuais asinados co Fondo Galego
presentan unha natureza mixta, mais orientado á sensibilización, recibindo un financiamento
total de 160.000€. Ambos os dous convenios foron recoñecidos polos axentes de cooperación
como de utilidade para o seu traballo conxunto e para o fortalecemento do tecido social de
apoio á cooperación ao desenvolvemento. Como novidade, as tres universidades galegas
recibiron un total de 301.633€ para a creación e consolidación da RGCUD, que desenvolveu un
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amplo conxunto de accións formativas e de sensibilización fomentando a coordinación entre
as tres universidades e fortalecendo a capacidade das mesmas para realizar unha achega
activa ao sistema galego de cooperación.
Para os axentes de cooperación, as bolsas de formación de persoas expertas en
cooperación gozan dunha valoración satisfactoria xa que permitiron contar con recursos
humanos especializados susceptibles de seren contratados polos axentes de cooperación en
Galicia ou en terreo; facilitaron a adquisición de experiencia en terreo e no seguimento de
proxectos polas persoas beneficiarias e fomentaron a adquisición de coñecementos sobre a
xestión da cooperación ao desenvolvemento. De todos os xeitos, detectáronse dificultades na
capacidade de absorción polo mercado galego de traballo en cooperación ao
desenvolvemento destas persoas expertas por mor da inelasticidade na demanda desta man
de obra cualificada por parte dos axentes e actores de cooperación. Xa que logo, sería
necesario programar un marco de desenvolvemento da carreira profesional no eido da
cooperación ao desenvolvemento en Galicia, que dando comezo na formación especializada a
nivel universitario, se complemente coas bolsas de formación da DXREE e UE e cun mercado
de traballo dinámico que aumente as posibilidades de inserción laboral.
A posibilidade de financiar a contratación de persoal cun límite máximo do 70% do
custo total do proxecto, ten proporcionado aos axentes de cooperación dous tipos de
beneficios:
a) De natureza técnica: ao facilitar a mellora da xestión técnica dos proxectos pola
contratación de persoal especializado e ao permitir o deseño de intervencións
baseadas en accións intensivas en recursos humanos.
b) De natureza laboral: ao garantir unha maior estabilidade laboral do persoal asignado
aos proxectos, cuestión que facilita o seguimento, avaliación e rendición de contas á
cidadanía e financiadores.
Por último, en relación á capacidade da DXRREE e UE, esta mantén os mesmos
recursos humanos que en 2012, coa dispoñibilidade de 7 persoas funcionarias e unha
asistencia técnica no eido da acción humanitaria e cooperación ao desenvolvemento. Non
obstante, e como xa indicamos, a DXREE e UE non conta con persoal especializado en EpD o
que pode limitar a execución global da Estratexia galega de EpD.
Anualmente, estes recursos son complementados coas persoas beneficiarias das
bolsas de formación de expertos/as en cooperación para o desenvolvemento. Entre 2014 e
2017 concedéronse un total de 27 bolsas de formación cos seguintes destinos: 7 bolsas na
sede da DXRREE e UE en Santiago de Compostela, e 20 bolsas no exterior: 18 nas Oficinas
Técnicas (OTC) da AECID en Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Mozambique e República
Dominicana, e 2 na Oficina Rexional da FAO en Guatemala. Ao tempo, esta capacidade
complementouse coa contratación de 24 asistencias técnicas no eido da avaliación ex-ante das
convocatorias de axudas e ex-post das intervencións financiadas en Cabo Verde, República
Dominicana, Ecuador e Perú, da cobertura informativa das actuacións da Cooperación Galega
en Honduras e O Salvador, da realización de estudos e da planificación estratéxica en
educación para o desenvolvemento, da avaliación intermedia e final do III Plan Director, e mais
da estratexia de implementación da Axenda 2030 e os ODS na Xunta de Galicia.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Cadro 44 Contractos de menor servizo da DXRREE e UE, 2014-2017
Adxudicatario
Devalar, S.L.

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG).

AYD Social, S.L.

AGARESO

Tempo de Loaira, S.C.G.

ICSEM, S.L.

Lucia López Salorio

Descrición
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos e microproxectos no
exterior de ONGD e dos outros axentes de cooperación 2014.
Servizo correspondente á Avaliación ex post Proxectos financiados no
Ecuador. 2016.
Servizo correspondente á Avaliación ex post Proxectos financiados no
Perú. 2017.
Servizo correspondente á avaliación previa á concesión de
subvencións para a realización proxectos de investigación e para a
creación de grupos de en materia de cooperación para o
desenvolvemento. 2014.
Servizo correspondente á avaliación previa á concesión de
subvencións para a realización proxectos de investigación e para a
creación de grupos de en materia de cooperación para o
desenvolvemento. 2017.
Servizo correspondente á avaliación de proxectos financiados polo
cooperación galega na República Dominicana. 2014
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos no exterior de ONGD e dos
outros axentes de cooperación 2017.
Servizo correspondente á elaboración de reportaxes gráficos sobre
proxectos financiados polo cooperación galega en Honduras e O
Salvador. 2015
Servizo correspondente á elaboración de reportaxes gráficos sobre
proxectos financiados polo cooperación galega en República
Dominicana. 2016
Servizo correspondente á elaboración de reportaxes gráficos sobre
proxectos financiados polo cooperación galega en Guatemala. 2017
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos de Educación para o
Desenvolvemento e Fortalecemento de ONGD 2014.
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos no exterior dos axentes de
cooperación 2015
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos de Educación para o
Desenvolvemento e Fortalecemento de ONGD 2015.
Servizo de elaboración da Estratexia de EPD da cooperación galega.
2015-2016.
Servizo correspondente á avaliación de proxectos financiados polo
cooperación galega en Cabo Verde. 2015
Servizo correspondente ao estudo sobre as achegas das empresas
galegas ao desenvolvemento nos países do Sur. 2015
Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos no exterior de ONGD e dos
outros axentes de cooperación 2016.

Sonia Fernandez Vazquez

Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos de Educación para o
Desenvolvemento. 2016.

Cestola na Cachola SCG

Servizo correspondente á avaliación ex ante dos proxectos
presentados á convocatoria de proxectos de Educación para o
Desenvolvemento. 2017.

Xosé Luís Pastoriza Rozas

Servizo correspondente á avaliación intermedia do III Plan Director da
Cooperación Galega. 2016.

Universidade Complutense
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR)

Servizo correspondente á avaliación final do III Plan Director da
Cooperación Galega. 2017.
Servizo correspondente á facilitación do proceso estratéxico do IV
Plan Director da Cooperación Galega. 2017.
Servizo correspondente á proposta para a implantación da Axenda
2030 en Galicia. 2017.
Servizo correspondente ao deseño de programa de formación para a
mellora das capacidades das comunidades pesqueiras no Salvador.
2017.
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En conclusión, no vindeiro ciclo de planificación estratéxica a DXRREE e UE debe dar
continuidade ás medidas relativas ao fortalecemento da capacidade institucional da súa
unidade de xestión e mais dos axentes galegos de cooperación mais revisando a súa
pertinencia e alcance e potenciando novas liñas de acción. Ao tempo, debe revisar os
instrumentos de financiamento da consolidación e fortalecemento de axentes, tanto polas
limitacións da convocatoria dirixida a ONGD, como pola ausencia dun plan integral de
fortalecemento dirixido aos axentes galegos de cooperación. Finalmente, débese manter a
aposta polo investimento en recursos humanos nas convocatorias e convenios polos
beneficios para o reforzamento da capacidade institucional dos axentes de cooperación.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

5. Conclusións
1.

O III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017) contou cun deseño coherente e
adecuado á dimensión institucional e financeira da Cooperación Galega permitindo a
asignación eficiente dos limitados recursos orzamentarios dispoñibles.

2.

O III Plan Director da Cooperación Galega (2014-2017) foi executado de forma eficiente
e eficaz pola Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa
UE acadándose a execución satisfactoria de 25 dos 30 indicadores definidos no seu
marco de resultados.

3.

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE exerceu un papel activo na xestión e
dinamización da Cooperación Galega integrando no seu marco operativo e
instrumental os principios e criterios para unha cooperación eficaz e de calidade.

4.

Entre 2014 e 2017 a Xunta de Galicia renovou o marco normativo da Cooperación
Galega a través da aprobación do Decreto 29/2017 de cooperación para o
desenvolvemento e abordou a súa reorganización institucional reforzando o papel do
CONGACODE e ampliando a súa composición.

5.

A Cooperación Galega caracterizouse pola súa solvencia financeira e por un alto grao
de execución orzamentaria que acada un promedio do 99% entre 2014 e 2017.

6.

A Cooperación Galega consolida o seu posicionamento na cooperación descentralizada
autonómica tanto en relación ao volume de fondos desembolsados como ao esforzo
investidor en AOD.

7.

A Cooperación Galega integrou de xeito coherente os principios de asociación,
apropiación e aliñamento coas políticas públicas dos países socios definidos pola
axenda de eficacia do desenvolvemento.

8.

A Cooperación Galega promoveu o fortalecemento da capacidade dos axentes galegos
de cooperación a través do financiamento dun amplo abano de accións formativas e
de capacitación.

9.

Entre 2014 e 2017 avanzouse nos procesos destinados a promover a coherencia de
políticas co resto de departamentos da Xunta de Galicia, mais sen aínda
transversalizar a mesma no conxunto de políticas públicas e departamentos da
administración autonómica.

10.

A Cooperación Galega impulsou o desenvolvemento dunha cultura de xestión do
coñecemento e da avaliación mais con limitacións na xeración de tempos e espazos de
calidade para o intercambio e xeración en man común de aprendizaxes organizativos e
técnicos.

11.

Entre 2014 e 2017 a Cooperación Galega deu continuidade aos procesos e accións de
transparencia e rendición de contas ao conxunto dos actores e axentes de cooperación
e mais á cidadanía pero con pouco percorrido na visibilización dos logros colectivos na
promoción do desenvolvemento.
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12.

O lento crecemento da dotación orzamentaria do programa 331A de cooperación
exterior para o desenvolvemento da Xunta de Galicia limitou a previsibilidade
instrumental a medio prazo da súa axuda.

13.

A Cooperación Galega concentrou a súa axuda en cooperación nos 10 países
prioritarios definidos no III Plan Director e nos países de ingreso medio, aumentando a
axuda investida en Países Menos Adiantados e en África Subsahariana.

14.

A Cooperación Galega reforzou os procesos de especialización sectorial nos sectores
estratéxicos nos que conta con vantaxes comparativas.

15.

A dotación orzamentaria do III Plan Director non favoreceu avances definitivos na
corrección da fragmentación da axuda detectándose, de vez, unha dispersión sectorial
dentro dalgúns dos países prioritarios da Cooperación Galega.

16.

O III Plan Director contou con incentivos suficientes para a xeración de
complementariedades e a actuación concertada dos axentes galegos de cooperación,
entre os que destacan as ONGD e as Universidades como principais promotores de
alianzas de traballo en cooperación e educación para o desenvolvemento.

17.

As ONGD constitúen o principal aliado para a xestión da axuda galega, reforzándose o
papel das Universidades como axentes de cooperación.

18.

Creouse unha nova convocatoria de investigación sobre desenvolvemento destinada ás
Universidades do Sistema Universitario Galego, mais seguen sen superarse os
problemas de pertinencia e coherencia nas convocatorias de axudas a microproxectos
no exterior e de consolidación e fortalecemento de ONGD.

19.

Os axentes de cooperación seguen a demandar melloras nos formularios das
convocatorias de axudas e unha normalización das súas bases co fin de asegurar a
estabilidade dos criterios relativos a gastos financiables e aos procedementos de
xustificación, especialmente de natureza económica.

20.

As convocatorias de axudas e convenios seguen a facilitar o fortalecemento da
capacidade técnica das entidades beneficiarias ao permitiren un alto investimento en
recursos humanos e ao xestionarse maioritariamente a AOD da DXRREE e UE a través
de convocatorias públicas de axudas.

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

6. Recomendacións
1.

Promover un proceso transparente, participativo e inclusivo de cara á aprobación
consensuada do IV Plan Director da Cooperación Galega (2018-2021).

2.

Reforzar o consenso político e social verbo da política pública galega de cooperación e
promover activamente a coherencia de políticas en coordinación co conxunto de
axentes de cooperación no marco da Axenda 2030 e dos ODS.

3.

Incrementar significativamente a dotación orzamentaria do programa 331A de
cooperación para o desenvolvemento até achegarse ao promedio da cooperación
autonómica recuperando o volume de AOD xestionada antes da crise.

4.

Revisar as prioridades xeográficas da Cooperación Galega reforzando o investimento
exterior en PMA e en África Subsahariana e avanzando na definición das preferencias
sectoriais e xeográficas en cada un dos países prioritarios.

5.

Consolidar a especialización sectorial da Cooperación Galega mais cunha atención
específica á construción transversal de resiliencia a través do fortalecemento
institucional e das organizacións da sociedade civil e do empoderamento das mulleres.

6.

Reducir a fragmentación da axuda a través do incremento do promedio de
financiamento por actuación, especialmente, no eido da cooperación ao
desenvolvemento.

7.

Fortalecer a coordinación e diálogo da Xunta de Galicia cos actores locais de
desenvolvemento en Galicia promovendo as complementariedades e a harmonización
estratéxica e operativa.

8.

Mellorar o fortalecemento de capacidade do sistema galego de cooperación revisando
o sistema e os instrumentos de financiamento dispoñibles, definindo un marco
compartido de necesidades e competencias cos axentes de cooperación, e impulsando
os procesos activos de retroalimentación baseados nos coñecementos e aprendizaxes
institucionais xerados polos estudos e avaliacións financiadas pola Cooperación
Galega.

9.

Integrar activamente o novo marco estratéxico en educación para o desenvolvemento,
focalizando os recursos naquelas liñas de acción cun maior valor engadido en termos
de solidariedade e transformación social.

10.

Mellorar a difusión pública á cidadanía dos logros colectivos a través dunha política de
comunicación máis estratéxica e cunha visión integral que facilite a transparencia e
mellore a visibilidade dos logros colectivos na loita contra a pobreza global
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