
 

 

 

 

 
 

 
I PLAN DIRECTOR DA  

COOPERACIÓN GALEGA PARA 
O DESENVOLVEMENTO 

 
2006-2009 

 
 
 

Aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o 24 de abril de 
2006, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 3/2003, do 19 

de xuño, de cooperación para o desenvolvemento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Polo dereito ao desenvolvemento 
 

Por unha cooperación galega transformadora



1 

ÍNDICE 

 

INTRODUCIÓN 3 

 

1.- PROGRAMACIÓN DA AXUDA 

 

7 

1.1- Virtudes da planificación estratéxica 8 

1.2- Esixencias dun bo Plan 12 

1.3- Características do Plan  2006-2009 13 

 

2.- ELEMENTOS BÁSICOS DO DIAGNÓSTICO SOBRE A 

COOPERACIÓN GALEGA 

 

 

14 

2.1- Marco normativo  15 

2.2- Resortes instrumentais 20 

2.3- Actores 25 

2.4- Evolución da axuda oficial galega 39 

2.5- Distribución sectorial da axuda 44 

2.6- Distribución rexional da axuda 47 

2.7- Balance 50 

 

3.- PRINCIPIOS E CRITERIOS DA AXUDA 

 

52 

3.1- Xustificación do noso compromiso co desenvolvemento 54 

3.2- Declaración de misión 56 

3.3- Principios 57 

3.4- Obxectivos xerais 63 

 

4.- OBXECTIVOS E OPCIÓN DE TRABALLO 

 

66 

4.1- Criterios xerais que deberán inspirar a política de cooperación 67 

4.2- Obxectivos estratéxicos da cooperación galega 2006 - 2009 74 

 

 

 

 

 

 



2 

5.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: PRIORIDADES 

XEOGRÁFICAS, TRANSVERSAIS E SECTORIAIS PARA A 

COOPERACIÓN  GALEGA 

95 

5.1- Definición de prioridades 96 

5.2- Prioridades xeográficas 97 

5.3- Prioridades transversais 101 

5.4- Prioridades sectoriais 105 

 

6.-  MEDIOS DE ACTUACIÓN 

 

114 

6.1- Convocatorias de axuda a proxectos de ONGD no exterior 115 

6.2-Convocatorias de axuda a actividades de sensibilización e formación 

en  temas de cooperación ao desenvolvemento 

 

118 

6.3- Convocatoria de axuda a proxectos de desenvolvemento no exterior 

ás universidades, ás empresas e organizacións empresariais, aos 

sindicatos e ás comunidades galegas no exterior 

 

 

120 

6.4- Convocatoria para a consolidación e o fortalecemento das ONGD 121 

6.5- Convenios de cofinanciamento  122 

6.6- Plans operativos  123 

6.7- Convocatorias de bolsas 124 

6.8- Axuda humanitaria ou de emerxencia 125 

 

7.- PRINCIPAIS AXENTES DO SISTEMA GALEGO DE 

COOPERACIÓN 

 

 

128 

7.1 A Xunta de Galicia 129 

7.2 A cooperación local: o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 130 

7.3 Organizacións non gobernamentais 131 

7.4 Universidades 132 

7.5 Empresas  134 

7.6 Sindicatos 136 

7.7 Comunidades galegas no exterior  137 

8.- IMPLANTACIÓN DO PLAN E MARCO ORZAMENTARIO 138 



3 

INTRODUCIÓN 

 

A política de cooperación internacional para o desenvolvemento atópase 

certamente vinculada á acción exterior, pero pola súa natureza, perfís e 

connotacións sociolóxicas debe gozar dunha autonomía singular dentro daquela. 

Estamos ante unha política pública na que a comunidade que a realiza 

non debe esperar un retorno análogo en termos contables ou de valor 

económico por parte da demandante. A promoción do desenvolvemento humano 

é xa en si un fin de incuestionable entidade, mentres frea a concorrencia de 

factores que retroalimentan o círculo vicioso da miseria, a violencia e o 

analfabetismo, que á súa vez afastan os xenuínos motores do crecemento. Isto non 

significa que os resultados de dita política non sexan medibles ou avaliables. Todo 

o contrario, unha planificación e avaliación dende a política é 

imprescindible para garantir que o seu impacto e calidade sexan os axeitados. 

 

Na medida das súas posibilidades Galicia debe coadxuvar a que esta política 

pública mude, ademais, nunha xenuína política comunitaria, e en sintonía coas 

directrices internacionais nesta materia provenientes das Nacións Unidas, 

especialmente da Declaración de Obxectivos de Desenvolvemento do Cumio 

do Milenio e do Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE (Organización 

para a Cooperación e Desenvolvemento Económico). Quérese dicir que, sen dúbida 

ningunha, as institucións autonómicas deben comprometerse activamente coa 

mesma, tanto a nivel orzamentario como administrativo; pero ao mesmo tempo a 

nosa sociedade civil ten que amosar con afán a súa implicación na 

materia, xa sexa incrementando a súa afiliación ás organizacións cívicas 

existentes, promovendo novas agrupacións máis especializadas ou pedindo máis 

recursos propios e alleos.  

 

A nosa obriga moral, adquirida tras a amarga experiencia da masiva emigración da 

concidadanía galega a países outrora máis prósperos, deveu en mandato xurídico 

por imperativo da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o 

desenvolvemento. Mandato que resulta especialmente cualificado pola 
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unanimidade concitada no Parlamento de Galicia ao resultar aprobada dita norma 

legal. 

 

Unha das particularidades máis determinantes desta política pública, a diferenza 

das clásicas que se poden presentar na área máis afín da acción administrativa de 

fomento, é que a Administración non aspira a canalizar en exclusiva os recursos 

orzamentarios cos que a dota o Parlamento, ben a través de medios propios ou ben 

acudindo á contratación de empresas ou profesionais externos. Aspira, pola contra, 

a executar gran parte do seu orzamento neste ámbito mediante a 

colaboración con entidades especializadas sen ánimo de lucro, que non 

son as beneficiarias persoais en última instancia das partidas destinadas a tal 

fin. 

 

Isto explica que o lexislador adoptase o sensato criterio de converter a 

planificación da cooperación para o desenvolvemento nun instrumento loxístico de 

primeira orde, brindando un relevante protagonismo ás organizacións non 

gobernamentais, representadas no Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento, e isto malia a directa intervención do propio Parlamento de 

Galicia na tarefa planificadora, sendo como é supremo representante da vontade 

popular expresada democraticamente nas urnas. 

 

O Plan Director 2006-2009 aquí presentado é, en consecuencia, unha ferramenta 

que nace coa aspiración de optimizar a xestión duns recursos por definición 

sempre limitados, cuxa progresión cuantitativa en termos porcentuais denota 

claros incrementos respecto dos globais dos orzamentos xerais en que están 

inseridos, e sobre os que se ten que realizar un maior esforzo nos próximos 

exercicios. É obvio que a sociedade galega no seu conxunto desexaría solucionar a 

problemática á que esta política debe dar resposta, pero tamén o é que a súa 

ambición non está en condicións de eliminar a fenda existente entre esas inxentes 

necesidades e a nosa escala como colectividade. 
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É neste marco onde a maior flexibilidade e adaptación ao terreo dos 

partícipes do terceiro sector fronte ás consubstanciais rixideces 

administrativas poden achegar un valor que sirva de catalizador, tanto para obter 

resultados eficientes como para mobilizar a máis cidadáns e cidadás e axentes 

sociais, desencadeando así un novo impulso na implicación cívica na loita contra 

as causas da pobreza. A execución sobre o terreo dos programas de cooperación 

para o desenvolvemento non pode nin debe ser funcionarizada nin mercantilizada. 

Pero para que non sexa así resulta imprescindible que haxa unha maior 

implicación social, contribuíndo, propoñendo e, mesmo, fiscalizando. 

 

Débese salientar que na elaboración de varios dos apartados deste Plan Director, 

especialmente no Diagnóstico sobre a Cooperación Galega, se tiveron en conta 

algunhas das propostas dun primeiro borrador de Plan Director 2005-

2008 realizado polo equipo que naquel momento xestionaba a cooperacion 

exterior da Xunta de Galicia. Recoñecer o seu traballo e incorporalo a este Plan 

Director 2006-2009 forma parte do espírito de integración e consenso que dirixiu 

a elaboración do mesmo. 

 

Do mesmo xeito, tivéronse en conta as recomendacións do Libro Branco da Acción 

Exterior de Galicia, documento elaborado en 2005 que, se ben abrangue unha 

temática máis ampla que a deste Plan Director, é un elemento de reflexión, froito 

da participación de moitos actores.   

 

Tamén se consultaron os Plans Directores elaborados noutras comunidades 

autónomas e presentáronse as súas liñas mestras ante da Comisión Interterritorial 

de Cooperación ao Desenvolvemento da AECI. 
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Este Plan Director 2006-2009 articúlase en torno a oito capítulos: 

 

 Primeiro, formúlanse as virtudes da planificación estratéxica, as esixencias 

que debe cumprir un bo Plan e as características xerais da proposta que se 

presenta.  

 

 Segundo, resúmense os resultados do estudo diagnóstico previamente 

realizado caracterizándose a cooperación galega a partir do seu marco 

normativo, os seus instrumentos, a súa evolución ao longo do tempo e o 

perfil resultante das súas intervencións.  

 

 Terceiro, defínense os principios que orientan a acción de axuda, a 

xustificación do compromiso adquirido pola Xunta de Galicia e as 

condicións para conseguir unha cooperación eficaz e de calidade.  

 

 Cuarto, formúlanse os obxectivos xerais do Plan e defínense os obxectivos 

específicos para o seu período de vixencia.  

 

 Quinto, establécense prioridades xeográficas con expresión dos países e 

rexións onde se desexa concentrar a actividade, prioridades sectoriais e 

perspectivas transversais que se deben ter en conta.  

 

 Sexto, percórrense cada un dos resortes instrumentais con que conta a 

Administración, identificándose as súas posibilidades e realizando algunhas 

propostas sobre a súa futura utilización.  

 

 Sétimo, faise referencia ao papel que poden asumir cada un dos actores do 

sistema de axuda (Administración, ONGD, empresas, universidades, 

sindicatos, etc.).  

 

 Finalmente, no oitavo detállase a implantación do Plan delimitándose o 

marco orzamentario tentativo para o seu período de vixencia. 
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1.- PROGRAMACIÓN DA AXUDA 
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PROGRAMACIÓN DA AXUDA 

 

1.1- Virtudes da planificación estratéxica 

 

A Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento (3/2003, do 19 de xuño) 

define de forma precisa o ciclo de planificación que debe adoptar o sistema galego 

de axuda ao desenvolvemento. En concreto, o artigo 9 do capítulo II da Lei 

dedícase a este aspecto, identificando os plans directores cuadrianuais e os plans 

anuais como os instrumentos centrais da planificación da axuda. Dentro deles, o 

Plan Director constitúe o instrumento encargado de definir o marco estratéxico da 

cooperación galega, ao longo do período dos seus catro anos de vixencia. Aprobado 

polo Parlamento de Galicia e co informe preceptivo previo do Consello Galego de 

Cooperación para o Desenvolvemento, o Plan Director debe conter “os obxectivos e 

prioridades, xeográficas e sectoriais, así como os recursos orzamentarios que 

orientarán a actuación da cooperación galega para o desenvolvemento durante o 

período da súa vixencia”.  

 

Deste xeito, a cooperación galega opta por dotarse dun instrumento esixente para 

programar, cun sentido de medio prazo, o conxunto das súas actuacións. Trátase 

dunha opción razoable se se quere que os recursos, forzosamente limitados, 

acaden un grao de eficiencia desexable, propiciando a coordinación entre os 

múltiples actores que conforman o sistema de axuda, a coherencia entre as súas 

diversas actuacións e a consistencia temporal das decisións que adopten. 

 

Definir un Plan Director, como marco de programación da política de axuda, 

permite: 

 

 Establecer unha visión ordenada, coherente e anticipada da 

acción política. Deste xeito evítase a dispersión das accións, á que 

tan proclive é un campo como o da axuda onde conflúe unha multiplicidade 
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de actores e cuxa acción se desprega en moi variados campos de interese. 

Para que semellante diversidade non conduza a un agregado de pequenas 

intervencións dispersas, de limitado impacto transformador sobre as 

sociedades receptoras, é necesario definir de xeito preciso prioridades e 

obxectivos que inspiren a acción política ao longo dun tempo suficiente 

como para ofrecer resultados. 

 

 Na mesma liña de evitar ao máximo a dispersión de accións e garantir un 

maior impacto, permite coordinar e unir esforzos no terreo, 

obtendo sinerxías con todos os actores e axentes públicos e 

privados que fan cooperación: gobernos e outras institucións públicas 

locais e as súas políticas de desenvolvemento, Axencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI), organismos multilaterais de cooperación 

(Nacions Unidas, Unión Europea), ONGD no terreo, contrapartes, etc.  

 

 Asentar as liñas de traballo nunha máis nidia e consciente 

identificación das capacidades propias. Esta tarefa de diagnóstico 

semella un paso obrigado para os doadores, que identificarán os activos e 

recursos diferenciais -as vantaxes comparativas, habería que dicir- que 

cadaquén pode poñer á disposición dos países en desenvolvemento, para 

facilitar o seu progreso económico e social. 
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 Por último, establecer un marco estratéxico para a acción cunha precisa 

definición de prioridades e obxectivos, permite que os diversos actores 

se identifiquen máis plenamente con obxectivos comúns 

concertados. Está claro que o Plan Director non pode obrigar ás 

institucións privadas que operan cos seus propios recursos -como é o caso, 

por exemplo,  

 das ONGD-, pero establece un marco de propósitos públicos, facilitando 

deste modo a converxencia de esforzos. 

 

Así pois, o Plan Director constitúe un primeiro paso para avanzar na ordenación 

do sistema de axuda e mellorar a fundamentación técnica das súas intervencións.  
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Definir a política de axuda a través dun previo exercicio de programación 

plurianual achega vantaxes desde o punto de vista da súa calidade e eficiencia e 

axuda a eliminar riscos na súa orientación e execución, co obxectivo permanente 

de conseguir unha acción de maior eficacia e calidade. 

 

 

Vantaxes que achega o exercicio de 

programación:  

 

Permite unha máis clara e expresa 

definición de propósitos para o 

período de vixencia do Plan que, deste 

xeito, poden inspirar a actuación e os 

esforzos do conxunto dos actores 

implicados no sistema de axuda, tanto en 

Galicia como nos países de destino da 

axuda. 

 
Permite a agrupación de esforzos en 

torno a obxectivos deliberados, co que é 

posible diminuír unha excesiva dispersión 

das accións e mellorar a eficiencia 

transformadora dos recursos dispoñibles. 

 

Permite pór en marcha un proceso 

máis ordenado e consciente de 

aprendizaxe, na medida en que 

permite comparar as realizacións co 

inicialmente programado, analizando os 

erros e as desviacións rexistradas. 

 

Riscos que contribúe a evitar o 

exercicio de programación: 

 
Incoherencia entre os obxectivos 

parciais das diversas accións e os 

propósitos xerais aos que se quere 

orientar a política de axuda; ou entre a 

orientación dos diversos actores e o 

marco de propósitos xerais da política 

de axuda. 

 

 
Innecesaria dispersión de esforzos, 

ao mesmo tempo que facilita que se 

identifiquen as lagoas e os solapamentos 

indesexados. 

 

 
Inconsistencias entre as decisións 

que se van adoptando ao longo do 

tempo. 
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1.2- Esixencias dun bo Plan 

 

En primeiro lugar, o Plan promoverá obxectivos sinxelos, doados de asumir 

polo conxunto dos actores implicados na xestión, coherentes entre si e 

sustentables no tempo. Un Plan é un documento político, fundamentado 

tecnicamente, que pretende mobilizar vontades nunha dirección previamente 

concertada. Dende esta perspectiva, é necesario que os obxectivos aos que se 

pretende encamiñar a acción sexan facilmente recoñecibles por parte de todos os 

actores implicados. Deben ser ademais  susceptibles de ser acadados cos recursos 

dispoñibles, no prazo de tempo para o que está vixente o Plan.  

 

En segundo lugar, o Plan debe partir dunha previa identificación das 

capacidades propias. De feito, unha das contribucións da planificación é a 

realización dun diagnóstico dos activos e recursos que cadaquén pode pór á 

disposición dos países en desenvolvemento, permitindo determinar o estilo 

específico de traballo a seguir. Isto é especialmente indicado no caso da 

cooperación autonómica: sería manifestamente inconveniente que as 

Comunidades Autónomas tratasen de reproducir, a máis limitada escala, o 

modelo propio da cooperación estatal. Non só porque carecerían dos recursos 

necesarios para isto senón porque provocaría solapamentos indesexables e se 

desaproveitarían as vantaxes que se derivan de despregar as capacidades propias 

de cada un.  

 

Agora ben,  a axuda debe estar ao servizo das necesidades do receptor e 

non da vontade individual. Ademais, debe contar coas achegas que outros actores 

poidan realizar. Este coñecemento axeitado do medio constitúese polo tanto nun 

terceiro requisito para unha boa planificación. 

 

Por último, o Plan como documento que expresa uns propósitos e unhas liñas de 

actuación que se pretenden converter en guías para a acción, debe recibir unha 

axitada implantación e desenvolvemento que o convirtan nunha realidade. 
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1.3- Características do Plan 2006-2009 

 

De acordo co mandato que a Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento 

establece e conforme ao sinalado en páxinas anteriores, o Plan que agora se 

propón pretende definir un marco estratéxico para a actuación da cooperación 

galega ao longo do período 2006-2009. Tres son os trazos básicos sobre os que se 

fixo descansar o exercicio de planificación: 

 

• En primeiro lugar, o Plan supón un certo grao de compromiso para os 

actores públicos da axuda e, moi particularmente, para a Xunta de 

Galicia, que é quen o propón. É dicir, o Plan non se conforma como unha 

simple declaración de intencións: pretende fixar compromisos en forma de 

prioridades e obxectivos, fronte aos que se poida avaliar o Plan unha vez 

finalizado o prazo da súa vixencia. 

 

• En segundo lugar, o Plan non pretende provocar rupturas innecesarias nin 

saltos no baleiro nas formas de proceder da cooperación galega. Antes ben, do 

que se trata é de partir da experiencia acumulada no pasado, para 

introducir elementos correctores que permitan mellorar a calidade e eficacia da 

política de axuda, a través dun proceso tendencial no tempo. 

 

 Por último, o Plan pretende partir do concurso de todos os actores do 

sistema de axuda, cuxa opinión se tratou de escoitar, para identificar as 

fortalezas e debilidades do sistema galego de axuda. Dende esta perspectiva, e 

aínda cando só compromete aos actores públicos de axuda, o Plan pretende 

converterse nunha oportunidade única para integrar ao conxunto da sociedade 

galega dentro unha política de solidariedade internacional máis eficiente e 

vigorosa. 
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ELEMENTOS BÁSICOS DO DIAGNÓSTICO SOBRE A COOPERACIÓN 

GALEGA 

 

 

2.1- Marco normativo  

 

A orixe da política galega de cooperación pode situarse no Convenio Marco asinado 

coa Axencia Española de Cooperación Internacional (AECI) e a Xunta de Galicia, o 

19 de outubro de 1992, a través da que ambas as dúas institucións se comprometen 

a desenvolver accións conxuntas no ámbito da cooperación ao desenvolvemento. Á 

súa vez, entre 1992 e 1993 a Xunta realizou accións específicas nesta materia 

recorrendo para isto a algunha ONGD.  

 

A partir dese intre, comeza o proceso de consolidación do compromiso en materia 

de cooperación por parte da Xunta de Galicia. A ese proceso contribuíu a maior 

sensibilización social respecto dos temas de cooperación para o desenvolvemento 

que se produce como consecuencia da crise dos Grandes Lagos e o impacto 

cidadán que tiveron as campañas da Plataforma 0,7. Ao mesmo tempo, a 

xeneralización a boa parte do mapa autonómico español do compromiso en 

materia de axuda internacional, a través do xurdimento da chamada “cooperación 

descentralizada”, constituíu tamén un estímulo para que a Xunta de Galicia se 

fixese presente, con orzamento e órganos propios, neste ámbito da acción pública. 

 

De feito, no ano 1994, a Xunta confirmou a súa intención de incluír os temas de 

cooperación de forma permanente na súa axenda. Así, mediante a Orde da 

Consellería da Presidencia e Administración Pública do 4 de abril (DOG n° 65 do 6 

de abril), a Xunta fortaleceu as súas relacións coas ONGD coa creación do 

Rexistro Galego de Organizacións non Gobernamentais de 

Cooperación para o Desenvolvemento. Así mesmo, nese mesmo ano 

publicouse a primeira orde de convocatoria para regular a concesión de axudas a 

ONGD. O compromiso co desenvolvemento dos países empobrecidos é o obxectivo  
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desa convocatoria, que dende entón se publica anualmente para financiar 

proxectos de cooperación ao desenvolvemento e actividades de formación e 

sensibilización promovidas por ONGD.  

Ata a aprobación da Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento, o marco 

normativo do sistema autonómico de axuda concretábase nas Ordes anuais que 

regulaban cada un dos seus instrumentos básicos: a concesión de axudas a ONGD 

para a execución de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e a 

concesión de axudas a ONGD para actividades formativas de sensibilización 

e educación para o desenvolvemento, cuxas últimas versións son as Ordes do 

14 de febreiro e 1 de febreiro de 2005, respectivamente (DOG n° 36, do 

22/02/2005, e DOG nº 27, do 09/02/2005).  

 

Tamén, dirixida a ONGD, se publicou en 2004 unha orde de subvención para a 

consolidación e fortalecemento de ONGD con domicilio social en Galicia 

(DOG nº 48, do 9/3/2004).  

 

Inspirada na Orde de axudas de ONGD do 2003 onde se incluía un apartado de 

axudas a proxectos de desenvolvemento produtivo, de investigación, formación e 

transferencia de tecnoloxía, en 2004 publicouse unha nova Orde de subvencións 

para a execución de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior 

para as universidades, as empresas e organizacións empresariais, os sindicatos e as 

comunidades galegas no exterior (a última das cales se publicou no DOG nº 36 do 

22/02/2005), é dicir, dirixida aos outros axentes de cooperación galega 

recoñecidos pola Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento a excepción 

das ONGD ás que se destina unha orde de convocatoria independente.  

 

Por outra banda, dende o ano 2002, publícanse dúas convocatorias anuais de 

bolsas de formación en cooperación internacional destinadas á formación 

académica de titulados superiores. Unha, a última publicada no DOG nº 84, do 

03/05/2005, a través da realización de prácticas na, daquela, Secretaría Xeral de 

Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior (actualmente Dirección 

Xeral de Cooperación Exterior) e outra nas Oficinas Técnicas de Cooperación 
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(OTC) da Axencia Española de Cooperación Internacional (AECI) nalgúns países 

destinatarios da Cooperación Galega, a última publicada no DOG nº 85, do 

04/05/2005. 

Ao mesmo tempo, mediante a Orde aparecida no DOG nº 28 do 10/02/2005, a 

entón Secretaría de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior publicou 

a convocatoria de axudas de carácter social ou humanitario a través da que 

se complementa a convocatoria a proxectos de desenvolvemento mediante unha 

liña específica orientada a atender as necesidades vitais ou urxentes derivadas de 

crises sanitarias, grandes fames, catástrofes naturais, conflitos bélicos, 

inestabilidades políticas graves ou calquera outra circunstancia de análoga 

natureza que requira intervencións o máis expeditivas posibles. 

 

Fixáronse a través de decretos, as competencias dos órganos responsables 

da xestión da cooperación ao desenvolvemento, entre os que se atopan os 

referidos á estrutura orgánica e funcional dos órganos dependentes da Presidencia 

do Goberno. Así, despois da modificación da estrutura orgánica da Xunta -

mediante o Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro- a cooperación ao 

desenvolvemento quedou integrada na Secretaría Xeral de Relacións coa Unión 

Europea e Cooperación Exterior1 dependente funcionalmente da Presidencia e 

organicamente da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e 

Administración Pública.  

 

Na actualidade, a dirección e coordinación das actuacións en materia de 

cooperación ao desenvolvemento, así como a xestión da política autonómica na 

materia, realízase dende a Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE) a cal 

está adscrita á Secretaría Xeral de Relacións Exteriores. 

 

 

                                                 
1 A pesar de que a designación desta Secretaría se realizou mediante o decreto nomeado do 20 de 
xaneiro, non foi ata o 20 de marzo co Decreto 194/2003 (DOG n°62, do 28 de marzo) cando se 
aprobou a súa estrutura orgánica. 
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Dado o incremento no número de accións e no volume de recursos destinados ás 

actividades de cooperación para o desenvolvemento fíxose necesaria unha 

ordenación legal integradora que permitise definir os ámbitos doutrinais, 

competenciais e instrumentais do sistema da axuda no seu conxunto.  Deste xeito, 

no ano 2002, a Xunta de Galicia elaborou un Anteproxecto de Lei de 

Cooperación ao Desenvolvemento co propósito de ofrecer un marco xurídico 

unificado e coherente para a cooperación galega para o desenvolvemento, 

definindo os principios, obxectivos e prioridades, os órganos e o seu ámbito 

competencial, os axentes e instrumentos, os recursos e procedementos propios 

deste campo da acción pública. O 19 de xuño de 2003, a Lei Galega de 

Cooperación para o Desenvolvemento foi finalmente aprobada, trala 

correspondente tramitación parlamentaria. Deste modo, Galicia sumouse ao 

selecto grupo de Comunidades Autónomas -xunto á Rioxa, Madrid, Cataluña, 

Navarra, Castela-A Mancha, Aragón e Andalucía- que dispoñen dun marco 

normativo, con rango de Lei, para ordenar o campo da axuda ao desenvolvemento. 

 

No desenvolvemento parcial da Lei, o día 31 de xaneiro de 2005 publicouse no 

Diario Oficial de Galicia o Decreto 326/2004, do 29 de decembro, polo que se 

regulan os órganos de coordinación e asesoramento en materia de cooperación 

para o desenvolvemento e polo que se crea o Rexistro Galego de Axentes de 

Cooperación para o Desenvolvemento, regulamento executivo que ao 

complementar a regulación da Lei, permitirá a constitución da, Comisión 

Interterritorial (CINTERCODE) e do Consello Galego de Cooperación 

para o Desenvolvemento (CONGACODE) e da Comisión 

Interdepartamental (CINCODE), órganos de participación e consulta, cos 

departamentos que levan a cabo actuacións de cooperación, o primeiro, coas 

Entidades Locais e do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, o segundo e 

con todos os axentes de cooperación recoñecidos na Lei, e o terceiro cos 

departamentos da Xunta de Galicia. Deste xeito, o carácter participativo e aberto 

propio da cooperación galega formaliza institucionalmente o papel relevante que 

tiveron desde a xestación daquela os actores básicos do sistema, é dicir, as 

Organizacións non Gobernamentais de Cooperación para o Desenvolvemento, e 
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tamén a contribución non menos importante das entidades locais comprometidas 

coa solidaridade internacional, asociadas no Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade.  
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2.2- Resortes instrumentais 

 

Para levar adiante o seu programa de actividades, os instrumentos básicos dos que 

dispón o sistema galego de cooperación ao desenvolvemento son:  

 

Convocatorias de subvencións para proxectos de ONGD 

 

A convocatoria de axuda a proxectos de ONGD presentados a concurso, representa 

un dos principais instrumentos da cooperación galega. Esta axuda está 

regulamentada a través de sucesivas convocatorias onde se establecen as 

condicións de cada ano. A primeira foi a orde do 20 de maio de 1994 (DOG n°103, 

do 3 de xuño) e a última, 14 de febreiro de 2005 (DOG n° 36, do 22/02/2005).  

 

A normativa que a regulamenta sufriu algunhas modificacións ao longo do tempo, 

pero sempre co mesmo obxectivo: apoiar as iniciativas de promoción da 

solidariedade orientadas a unha real superación da pobreza. O volume das partidas 

destinadas a esta convocatoria seguiu unha tendencia crecente –se ben, cunha moi 

pequena caída no ano 2000- dende a primeira orde convocatoria en 1994 ata a 

última en 2005. 

 

Convocatoria de axuda a actividades de sensibilización e 

formación en temas de cooperación ao desenvolvemento 

 

As axudas para actividades de sensibilización e formación en temas de 

cooperación, están regulamentadas a través de convocatorias, aínda que en 

ocasións formaron parte das convocatorias de axudas a proxectos e noutras, en 

cambio, son independentes. A xustificación destas axudas radicaría, segundo as 

propias normas, na vontade da Xunta de Galicia de incrementar a implicación da 

nosa sociedade nun proceso que pasa pola realización de actividades de carácter 

educativo, de reflexión e debate, e de capacitación e participación nos ámbitos 

relacionados coa cooperación ao desenvolvemento.  



21 

 

A primeira orde foi en 1996 (DOG nº 89, do 7 de maio de 1996) e a última orde do 

1 de febreiro (DOG nº 27, do 09/02/2005).  

 

Convocatoria de axuda a proxectos de universidades, empresas 

e organizacións empresariais, sindicatos e comunidades 

galegas no exterior 

 

Preténdese dotar a todos os axentes de cooperación para o desenvolvemento 

diferentes das ONGD e recoñecidos pola Lei de Cooperacion, para a realización de 

proxectos orientados á redución da pobreza. No ano 2005 déuselle continuidade a 

esta convocatoria a traves da orde do 14 de febreiro de 2005 (DOG nº 36, do 22 de 

febreiro). 

 

A primeira vez que se fixo algo similar foi no ano 2003, cando na orde de 

convocatoria de axudas a proxectos de desenvolvemento se incorporou un capítulo 

destinado á axuda a proxectos de desenvolvemento produtivo, investigación, 

formación e transferencia de tecnoloxía, co obxectivo de dotar ás universidades, 

empresas e ás súas organizacións, centros tecnolóxicos e de formación empresarial 

dun instrumento específico para realizar cooperación cos países menos 

desenvolvidos (DOG nº 44, do 4 de marzo de 2003). 

 

Convocatoria de axudas para consolidación e fortalecemento de 

ONGD  

 

A primeira e ata o de agora única orde pola que se aproban as bases reguladoras da 

concesión de subvencións para a consolidación e fortalecemento de ONGD con 

domicilio social en Galicia é do 26 de febreiro de 2004 e publicouse no DOG nº 48, 

do 9 de marzo do mesmo ano. 

 

O principal obxectivo desta orde é potenciar ás ONGD galegas para crear unha 

rede de solidariedade na nosa sociedade, favorecer o alcance das súas mensaxes e a 
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formación dos seus membros. O artigo 25 da Lei concede especial relevancia ás 

ONGD, entre os axentes de cooperación, e o mandato da mesma en relación á súa 

potenciación motivan a aprobación da orde reguladora desta liña de axudas.  

 

Convocatoria de axudas extraordinarias 

 

A última orde de convocatoria pola que se aproban as bases reguladoras da 

concesión de subvencións para axudas extraordinarias de cooperación exterior por 

razón de interese social ou humanitario é do 2 de febreiro de 2005 e publicouse no 

DOG nº 28, do 10 de febreiro do mesmo ano. 

 

Constitúese como unha liña específica de axudas, destinadas a atender as 

necesidades vitais ou urxentes xurdidas nos países cun menor Índice de 

Desenvolvemento Humano, debido a crises sanitarias, grandes fames, fenómenos  

naturais, conflagracións bélicas, inestabilidade política grave ou calquera outra 

circunstancia de análoga natureza.  

 

Convenios marco  

 

A Presidencia da Xunta asinou o 3 de xullo de 1998 (BOE N°13, 15/01/1999) un 

Convenio Marco de Colaboración coa AECI polo que se estableceron as cláusulas 

de cooperación conxunta no respectivo “á execución e financiamento de programas 

de cooperación internacional de interese mutuo e, con carácter preferente, os 

relativos a incentivar o crecemento económico e social na área iberoamericana”. A 

través deste Convenio Marco, cuxa vixencia é indefinida (a menos que algunha das 

partes optase por cancelalo), establecéronse as condicións da colaboración e 

creouse unha Comisión de Coordinación e Seguimento formada por dous 

representantes de cada unha das partes cuxa función consiste en coordinar as 

actividades necesarias para dar cumprimento ao convenio e para a execución dos 

plans operativos anuais que este establece.  
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Convenios de cofinanciamento 
 

Os convenios de cofinanciamento son un instrumento utilizado por distintos 

servizos da Xunta de Galicia, grazas aos que é posible financiar accións máis aló 

das convocatorias regulares. O formato que asumen estes acordos de 

financiamento é o dun convenio bilateral con distintas entidades (ONGD, 

organismos internacionais, empresas, universidades, outras institucións, etc.) 

seleccionadas polo propio servizo responsable dos asuntos de cooperación ao 

desenvolvemento pola súa pertinencia para a execución das actividades específicas  

a desenvolver. Entre 1998 e 2005 asináronse 206 convenios, equivalentes ao 

45,9% da contía total destinada a accións de cooperación ao desenvolvemento2. 

 

Convocatoria de bolsas de prácticas de cooperación 

internacional en Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) da 

AECI 
 

As bolsas de formación en cooperación internacional en Oficinas Técnicas de 

Cooperación da AECI obedecen ao desexo de apoiar a formación de expertos e 

expertas en cooperación internacional, desde o exercicio de prácticas en unidades 

especializadas. O 2 de outubro de 2002 fíxose pública a primeira convocatoria de 

bolsas deste tipo para cubrir prazas nas OTC (naquel intre Unidades de 

Cooperación Exterior) dependentes da AECI, por un período de 12 meses. Estes 

postos foron ocupados por bolseiros da Xunta no ano 2003. 

 

A orde máis recente é do 31 de marzo de 2005 (DOG nº 85, do 4 de maio).  

 

 

Convocatorias de bolsas de formación de expertos/as en 

cooperación internacional para o desenvolvemento en 

dependencias da propia Xunta  
 

                                                 
2 Estes datos inclúen aquelas accións financiadas no marco do convenio que a Xunta ten coa AECI e 
que refliten o compromiso anual de colaboración entre ambas institucións. 
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No ano 2003 tamén se concederon dúas bolsas para formación na entón Secretaría 

Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior (agora Secretaría 

Xeral de Relacións Exteriores) como consecuencia da concesión de bolsas para a 

formación de expertos e expertas en cooperación internacional.  
 

A orde máis recente é do 31 de marzo de 2005 (DOG nº 84, do 3 de maio). 

 

Axudas directas 

 

As Leis de Orzamentos, aprobadas polo Parlamento de Galicia, prevén dotacións 

para a concesión directa de axudas polos titulares dos departamentos (e a 

Presidencia) para utilizarse en resposta a solicitudes de axuda dirixidas a cada un 

deles.  
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2.3- Actores 

 

Xunta de Galicia 

 

Dende as súas orixes en 1992, a cooperación galega experimentou diversos 

cambios na distribución de competencias no seo da Xunta de Galicia. Ata 1998, as 

accións en materia de cooperación internacional para o desenvolvemento recaeron 

baixo a responsabilidade da Dirección Xeral de Relacións Institucionais.  

 

A través do Decreto 108/2000 do 19 de maio (DOGA nº 97), que modificou a 

estrutura da Consellería de Presidencia e Administración Pública, foron asumidas 

esas competencias pola Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias dependente 

desa Consellería.  

 

Máis adiante, en 2001, de acordo co disposto no Decreto 403/2001 do 28 de 

decembro (DOG n°251, do 31 de decembro), créase unha Dirección Xeral de 

Cooperación Exterior, no seo da Consellería de Emigración e Cooperación 

Exterior, para asumir as tarefas específicas nese ámbito.  

 

A comezos do ano 2003, co Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro (DOG do 20 de 

xaneiro), modifícase novamente a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e, en 

consecuencia, mediante o Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro, suprímese a 

Dirección Xeral de Cooperación Exterior, atribuíndose a outro órgano superior a 

execución das actividades das que esta era responsable. Este órgano era a 

Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior que 

dependía funcionalmente da Presidencia da Xunta e organicamente da Consellería 

da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública e que posuía 

rango de Dirección Xeral.  

 

Ao mesmo tempo que se realizou esa restruturación interna da Xunta, avanzouse 

nos procesos de consolidación normativa e competencial da política de axuda, a 
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través da presentación do Anteproxecto de Lei Galega de Cooperación para o 

Desenvolvemento, lei que finalmente sería aprobada polo Parlamento galego no 

mes de maio de 2003. 

 

En correspondencia con esta evolución, dende o punto de vista orgánico, a 

responsabilidade directa en materia de xestión da axuda mantivo un perfil 

relativamente baixo, comparándoa co que acontecía no resto das Comunidades 

Autónomas. En concreto, as competencias nesta materia mantíñaas a Secretaría 

Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior, recaendo a 

responsabilidade directa da xestión sobre a Subdirección Xeral de Cooperación 

Exterior. 

 

Na actualidade, e respondendo ao compromiso do goberno xurdido nas eleccións 

de xuño de 2005 de conformar a cooperación internacional como un elemento 

prioritario na acción política da Xunta de Galicia, a dirección e coordinación das 

actuacións en materia de cooperación ao desenvolvemento, así como a xestión da 

política autonómica na materia, realízase dende a Dirección Xeral de 

Cooperación Exterior (DXCE), a cal está adscrita á Secretaría Xeral de 

Relacións Exteriores.  

 

Por outra banda, no ano 2003 a extinta Consellería de Emigración apoia a 

constitución, en xullo dese mesmo ano, da Fundación Axencia Humanitaria de 

Galicia (FAHG), fundación de interese galego. Dende a súa creación a Axencia vén 

desenvolvendo -en Galicia e nos lugares onde se radican as comunidades galegas 

no exterior- actividades de carácter formativo dirixidas a persoal  especializado en 

salvamento, seguridade e rescate, así como o envío de axuda a catástrofes como o 

furacán Stan ou o terremoto de Paquistán.  Porén, o novo goberno considera 

preciso desligar a actividade da Axencia do ámbito da emigración en favor da 

cooperación para o desenvolvemento. Emporiso, tras a correspondente 

modificación estatutaria, o Presidente da mesma é o Secretario Xeral de Relacións 

Exteriores, e a súa Vicepresidenta, a Directora Xeral de Cooperación Exterior. No 

seu Padroado reúne a representantes dos departamentos da Xunta de Galicia con 
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atribucións nas materias de relacións exteriores, cooperación para o 

desenvolvemento, protección civil, aseguramento e planificación sanitaria, 

voluntariado e relacións coas comunidades galegas no exterior. Asemade, tras a 

correspondente modificación estatutaria, a Fundación ten por obxecto coordinar 

esforzos e concentrar recursos destinados a levar a cabo actuacións de axuda 

humanitaria, así como mellorar as condicións de vida das poboacións afectadas 

polas crises humanitarias ou desfeitas e mesmo realizar actividades de carácter 

formativo. 
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A cooperación local: o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 

  

A cooperación local 

 

Son poucos os Concellos que, con certa tradición, manteñen unha asignación 

orzamentaria regular para as actividades de cooperación; e onde isto acontece, os 

orzamentos son notablemente baixos. Mesmo en concellos de certa dimensión 

económica e poboacional, a contribución orzamentaria ás tarefas de axuda é moi 

baixa, de compararse con parámetros semellantes doutras entidades locais.  

 

En correspondencia con este baixo nivel de compromiso orzamentario, é tamén 

moi limitado o grao de consolidación institucional e operativa dos 

programas de axuda no seo dos concellos e deputacións.  

 

 En primeiro lugar, o espazo gañado coas asignacións orzamentarias 

normalmente se mantén invariable, feito que en si non é negativo, porén a 

existencia deste consenso tampouco serve para avanzar máis alá na 

consecución de retos máis ambiciosos. 

 En segundo lugar, a axuda adoita limitarse a manter unha convocatoria 

anual de cofinanciamento de proxectos de ONGD: polo que, os limitados 

recursos fan difícil que a este tipo de convocatorias se presenten 

intervencións de certa entidade, tratándose na maior parte dos casos de 

microproxectos. 

 Por último, as institucións adoitan carecer de persoal técnico con 

coñecementos específicos en materia de axuda ao desenvolvemento, 

limitándose os encargados da xestión a tarefas puramente administrativas, 

de aprobación e seguimento dos expedientes relacionados coa subvención. 

 

Acorde co sinalado, o nivel de implicación dos concellos e deputacións en 

actividades directas de cooperación é moi limitado. A pesar da existencia 
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de acordos de irmandamento dalgúns concellos galegos con concellos de países no 

Sur (preferentemente de América Latina)  

A pesar deste escenario, existen algúns concellos que revelaron, dende moi cedo, 

un moi activo compromiso en materia de axuda ao desenvolvemento. E unha parte 

importante deses concellos decidiron pór en común os seus recursos para 

conseguir un programa de acción en materia de axuda ao desenvolvemento máis 

vigoroso e eficaz, dando lugar á creación do Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade.  

 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade  

 

Creado en 1997,  o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade defínese como 

unha asociación sen ánimo de lucro, con personalidade propia e plena capacidade 

xurídica. O propósito do Fondo, segundo se expresa na súa declaración 

fundacional,  é “configurar un instrumento legal que permita a confluencia e a 

asociación das vontades libremente expresadas polos seus asociados para 

desenvolver unha eficaz política de cooperación e solidariedade das cidadás e os 

cidadáns dos concellos e provincias de Galicia cos pobos subdesenvolvidos”.  

 

Na declaración programática do Fondo establécese de forma nidia o fundamento 

que xustifica a actuación colexiada, relacionada coa vontade de facer a axuda máis 

eficaz, a través da coordinación e da complementariedade de esforzos. No marco 

desa tarefa xenérica, considérase necesario “fortalecer o poder local e democrático 

nos pobos en vías de desenvolvemento, para facilitar a súa incorporación aos 

procesos de progreso baseados en transformacións políticas, económicas e sociais 

que aseguren un maior e pleno gozo dos dereitos humanos”. 

 

Ademais das actividades estritas de cooperación para o desenvolvemento nos 

países do Sur, o Fondo asume como parte das súas tarefas as propias de 

educación e sensibilización dos seus propios concidadáns en relación cos 

temas de desenvolvemento do Sur. A xustificación destas actividades de 

sensibilización aséntase sobre a “recuperación dunha ética firmemente asentada 
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en valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas 

as persoas”. 

 

Dende o seu nacemento, o Fondo Galego seguiu unha traxectoria de progresiva 

consolidación. De feito, ao ano de constituírse eran máis de cincuenta os 

concellos que decidiron adscribirse ao Fondo, dotándoo en moi pouco tempo dun 

grao de representatividade notable. Aínda que o número exacto de participantes 

foi variando ao longo do tempo, a finais do decembro de 2005 contabilizáronse 

como membros do Fondo 80 entidades, representativas do 70 % da poboación 

galega: 77 concellos, entre os que se atopan os correspondentes ás sete grandes 

cidades de Galicia, ademais da Deputación de Ourense, a de Pontevedra e e da 

Coruña. 

 

Tamén medrou o número de proxectos presentados e aprobados ao longo do 

período. Pola súa banda, os recursos seguiron un proceso de moi intenso 

crecemento: o Fondo iniciou a súa actividade con algo máis de 23 mil euros e 

apenas catro anos máis tarde acadaba os 261 mil euros. É dicir, en catro anos 

multiplicara por dez a súa capacidade operativa para actividades de promoción ao 

desenvolvemento.  

 

A distribución xeográfica dos proxectos aprobados mostra que 

progresivamente se clarificaron as prioridades de destino, en favor, sobre todo, de 

América Latina (especialmente Centroamérica e a área andina) e da África 

lusófona. 

  

Ademais do financiamento de proxectos de desenvolvemento, o Fondo Galego 

realizou dous tipos de actividades adicionais: 

 

En primeiro lugar, a partir do ano 2000, iniciou actividades de 

cooperación directa: é o caso dalgunhas intervencións realizadas en 

Guatemala, Estelí (Nicaragua), O Salvador, Cabo Verde e Santiago de Cuba.  
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En segundo lugar, o Fondo decidiu tamén comprometer a súa actividade no 

ámbito da axuda humanitaria, coa intención de poder dar resposta áxil 

ás situacións de emerxencia. 
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Organizacións non Gobernamentais para o Desenvolvemento (ONGD) 

 

As ONG de desenvolvemento e acción humanitaria constitúen un actor 

básico de calquera sistema moderno de cooperación para o 

desenvolvemento, realizando desde os anos 80 un traballo constante a 

favor dos países máis empobrecidos a través de distintas formas de 

actuación: proxectos de cooperación no exterior, actividades de axuda 

humanitaria e emerxencia, sensibilización e educación para o 

desenvolvemento, creación de redes de comercio xusto (con máis de 10 

puntos de venda destes produtos en Galicia), denuncia das desigualdades 

sociais, incidencia política, etc. 

En Galicia, as ONG de desenvolvemento son as entidades que teñen máis 

historia e experiencia na cooperación exterior e na sensibilización social; 

representan un actor principal da sociedade civil á que achegan un 

traballo voluntario e tenaz, e que integran todas as actividades salientadas 

deste sector, establecendo redes reais Norte-Sur desde hai anos. As ONG 

presentes en Galicia gozan dunha gran diversidade e riqueza nos seus 

ámbitos de traballo ou orixe, existindo ONG de orixe galega, outras de 

ámbito estatal ou incluso transnacional, especializadas nun ámbito de 

traballo ou máis xeneralistas, e que acumulan, a pesar do carácter voluntario 

do seu traballo un intenso coñecemento experto. 

Na actualidade, no Rexistro de Axentes de Cooperación para o 

Desenvolvemento hai inscritas máis de 120 ONGD, que están espalladas 

por toda Galicia, cunha distribución parella á poboacional galega, que fan 

actividades continuadas ao longo do ano e que levan á axenda local as 

actividades de cooperación mediante accións de sensibilización. 

No seu conxunto, as ONGD que traballan en Galicia son motores de 

movementos de cambio, que impulsan cambios nas institucións. De feito, 

non debe ser alleo ao esforzo realizado nos últimos anos o novo marco 

institucional da Cooperación Galega da Xunta de Galicia. 
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Como actor principal da sociedade civil e da súa vocación de seguir a ser motores 

de cambio, as ONGD galegas están a afrontar coa mesma responsabilidade os retos 

de aumentar a súa base social; disminuír a súa dependencia de fondos públicos 

para a súa sustentabilidade e capacidade operativa ; e incrementar a súa calidade e 

nivel técnico e operativo, tanto na formulación estratéxica coma na realización de 

proxectos. 

 

A Coordinadora Galega de ONGD  

 

As ONGD galegas foron quen de crear, hai xa 15 anos, unha plataforma de 

unión e intercambio de experiencias, a Coordinadora Galega de ONGD, 

integrada ela mesma na Coordinadora Estatal de ONG para o 

Desenvolvemento, federación que agrupa neste momento 41 entidades, e que 

realiza un labor recoñecido institucional e socialmente nos campos da 

sensibilización, formación e información, así como de representación 

política, tal e como quedou expresado na Exposición de Motivos da Lei 

galega de Cooperación ao Desenvolvemento, que dá carta de natureza a 

aquel recoñecemento social. 
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Universidades 

 

As Universidades galegas revelaron dende moi cedo unha manifesta intención de 

facerse presente nas tarefas de cooperación ao desenvolvemento, centrando o 

groso das súas iniciativas e experiencias en catro áreas básicas:  

 

 Formación específica en desenvolvemento e cooperación, con algunha 

experiencia en programas de formación de Terceiro Ciclo. 

 

 Posta en marcha de experiencias de sensibilización en temas realizados 

co desenvolvemento en todos os campus universitarios. 

 

 Iniciativas de cooperación interuniversitaria, que se materializou a 

través dunha pluralidade de convenios subscritos con universidades do Sur. 

 

 Promoción da asistencia técnica en ámbitos relacionados co 

desenvolvemento. 

 

Este elevado grao de dispersión das súas iniciativas eríxese nun problema que, ás 

veces, son motivadas a título persoal por algún profesor -ou grupo de profesores- 

ou como consecuencia da actividade dun departamento, non sempre amparadas 

no convenio formal. Esta dispersión dificulta o coñecemento pleno das 

experiencias e capacidades postas en xogo. Feito que subliña o interese de poñer 

en marcha un estudo que revele e sistematice o conxunto de iniciativas de 

cooperación, co obxecto de deseñar unha estratexia neste ámbito. 

 

Un segundo problema relacionado coa cooperación universitaria ten que ver co 

financiamento destas actividades. A Universidade, como axente autónomo do 

sistema de cooperación ao desenvolvemento, debe definir a súa estratexia e 

comprometer os seus recursos neste ámbito. Agora ben, dende a Xunta de Galicia  

habilitouse unha convocatoria á que poden presentar as súas iniciativas para obter 

subvencións da Xunta, dentro do seu programa de cooperación. 
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Empresas e Caixas de Aforro 
 

A priori, non é doado definir a axeitada localización da empresa no sistema de 

cooperación para o desenvolvemento. A lóxica do máximo beneficio que rexe a 

conduta habitual da empresa parece en aberto contraste co principio ético -de 

certo altruísmo- que debera gobernar o sistema de axuda.  

 

Emporiso, se ben a empresa non ten como obxectivos básicos a promoción e 

desenvolvemento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento, non por iso 

deixa de ser positivo para as empresas e as súas organizacións poder participar ou 

loitar por esta clase de proxectos que aínda non sendo o seu obxecto de actividade 

principal si poden reportar beneficios, que non teñen que ser medidos 

necesariamente en clave económica. 

 

Por outra banda, as empresas galegas e as súas organizacións poden achegar a súa 

experiencia e coñecementos de xestión e profesionalidade de diversos sectores así 

como de organización asociativa cos beneficios que isto podería xerar ás empresas 

e organizacións existentes ou de nova creación dos países onde se desenvolven os 

proxectos. 

 

Ata o de agora, o nivel de implicación da empresa no campo da cooperación para o 

desenvolvemento en Galicia é moi limitado, polo que existen moitas 

posibilidades para o seu incremento. Ademais da actividade como doador, 

outras empresas trataron de promover iniciativas sociais en países en 

desenvolvemento, ben sexa a través de fondos propios, ben a través do recurso ao 

apoio público. 

 

Unha política integral e transformadora de cooperación cos países menos 

desenvolvidos non pode deixar de lado o fomento da coherencia entre as accións 

de cooperación e a actitude que as empresas galegas teñan no seu fomento. 
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Convén destacar como unha acción importante da empresa, e que cobrará unha 

importancia maior no futuro, a implantación de políticas e prácticas de 

Responsabilidade Social Corporativa naquelas empresas conscientes de que 

a implicación responsable na resolución dos atrancos e preocupacións da nosa 

sociedade, e tan importante para a súa viabilidade como a procura de beneficio ou 

a mellora da calidade ou o medio ambiente. 

 

Caso distinto é o das Caixas de Aforros, que pola súa propia natureza 

fundacional desenvolven unha obra social que devolve parte dos seus beneficios á 

sociedade. Convén salientar o caso de Caixa Galicia que mantén dende hai anos un 

programa estruturado, e recoñecido no sector, de financiamento de proxectos de 

desenvolvemento, apoio ao fortalecemento e aumento de calidade das ONG 

galegas, así como achegas importantes en actuacións ligadas a crises humanitarias.  
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Sindicatos  

 

En Galicia, ao igual que acontece no panorama español, os sindicatos optaron, 

nuns casos, por crear ONGD propias para actuar no ámbito da cooperación ao 

desenvolvemento, e noutros, a súa actuación é directa. Ás veces, as actividades que 

realizan estas entidades non se diferencian das que realiza o resto das ONGD, 

quizais cunha maior inclinación por implicarse nos ámbitos relacionados coa 

defensa dos dereitos laborais, coa promoción de actividades formativas de mellora 

da capacidade dos traballadores, de fortalecemento institucional das organizacións 

homólogas no Sur e pola promoción de actividades xeradoras de renda e emprego. 

 

Non hai dúbida ningunha de que a participación destes axentes na política de 

axuda será tanto máis enriquecedora canto menos renuncie á súa especialización 

relativa, que deriva da súa proximidade aos traballadores e do seu coñecemento 

directo das súas condicións de vida e das súas necesidades.  
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Comunidades galegas no exterior 

 

E obrigado recoñecer que Galicia ten unha débeda coas comunidades de 

emigrantes. Así pois, está máis que xustificado que a sociedade galega actual, a 

través do seu Goberno, trate de preocuparse da sorte dos seus concidadáns 

residentes no exterior.  

 

Este apoio aos emigrantes non quere dicir que se deba considerar como parte da 

cooperación para o desenvolvemento. Tal consideración só afectará ás actividades 

que pretendan a posta en marcha de accións que conduzan á xeración de 

capacidades da sociedade local e de mellora dos niveis de renda e de benestar das 

persoas. Dito doutro xeito, a axuda só pode computarse como cooperación 

se as accións se formulan con criterios nidios de desenvolvemento, de 

acordo coas necesidades do país e da comunidade receptora; e non só con fins 

asistenciais as persoas, en razón da súa nacionalidade de orixe.  

 

Como ben indicou de xeito unánime o Parlamento de Galicia o 25 de abril de 2006, 

debe ser un obxectivo da Xunta de Galicia a formación e o impulso aos galegos do 

exterior dende as súas recoñecidas sociedades benéficas, a seguir cumprindo os 

seus mandatos estatutarios da axuda ás sociedades nas que se atopan radicadas, xa 

que os feitos avalan a moitas delas dende hai máis de 100 anos. 
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2.4- Evolución da axuda oficial galega 

 

Ao mesmo tempo que se avanza na consolidación institucional, orgánica e 

procedemental na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, rexístrase 

un proceso continuado de crecemento dos recursos da axuda, en consonancia coa 

tendencia seguida por outros actores da cooperación descentralizada do mapa 

autonómico español. Así, no informe de seguimento do PACI- 2003, publicado 

pola Axencia Española de Cooperación Internacional, no cadro sobre a evolución 

da AOD das CCAA no período 1999 - 2003 obsérvase o positivo crecemento do 

esforzo orzamentario en relación a outras comunidades. 

 

Cadro 1. Evolución da AOD das CCAA (1999 – 2003) 

Fonte: Seguimento PACI -2003. AECI 
 

CCAA 1999 2000 2001 2002 2003 2003/02 2003/99 (1) 
 

Andalucía 12,19 16,67 16,17 22,43 25,82 15,11% 21,88% 

Aragón 0,75 3,56 4,41 4,95 4,51 -8,81% 101,11% 

Asturias 2,73 2,93 4.54 4,53 5,40 19,22% 20,31% 

Baleares 5,61 2,82 6,09 7,57 9,70 28,15% 29,71% 

Cantabria 1,10 0,66 0,90 1,58 2,52 59,70% 32,82% 

Canarias 1,91 4,49 2,19 5,81 6,81 17,17% 66,81% 

Cataluña 9,79 13,04 17,76 23,27 26,73 14,89% 28,83% 

Castela-A Mancha 4,99 3,83 6,70 17,16 27,47 60,07% 67,01% 

Castela e León 2,05 3,78 4,00 4,69 3,83 -18,32% 22,29% 

Estremadura 3,09 4,19 4,71 5,47 6,49 18,80% 20,71% 

Galicia 0,84 2,80 2,84 4,60 4,91 6,62% 76,05% 

A Rioxa 1,20 1,34 1,45 1,45 1,90 31,58% 12,77% 

Madrid 6,61 7,10 7,37 7,91 9,96 25,83% 11,12% 

Murcia 1,15 0,89 1,21 2,49 1,82 -26,99% 23,22% 

Navarra 11,45 11,52 11,44 11,51 13,34 15,94% 4,12% 

País Vasco 27,94 25,22 20,54 27,27 28,46 4,36% 2,20% 

Valencia 8,16 12,70 7,71 19,60 15,27 -22,08% 37,10% 

Varias CC AA 0,06 0,12 0,14 0,12 2,54 1.999,88% 528,80% 
 

Total CCAA (Mill. 
Euros) 

101,54 117,53 120,17 172,40 197,49 14,55% 19,00% 

 

 (1) INCREMENTO NOMINAL MEDIO ANUAL. 
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Dende 1994, cando se publicou a primeira orde regulando as axudas a proxectos de 

cooperación ao desenvolvemento de ONGD e outros axentes de cooperación, a 

contía orzamentaria incrementouse de forma continuada, sendo salientables os 

aumentos dos anos 2001 e 2005 (Cadro 2). 

 

Cadro 2: Evolución do financiamento a proxectos de cooperación para 

o desenvolvemento de ONGD e outros axentes de cooperación pola 

Xunta de Galicia: 1994-2005 

 

Ano 
Montante 

outorgado (en €) 

Nº proxectos 

financiados 

1994 168.283,39 11 

1995 168.283,39 9 

1996 210.354,24 13 

1997 360.607,23 26 

1998 492.829,90 23 

1999 613.032,33 23 

2000 613.032,30 29 

2001 1.064.843,21 33 

2002 1.177.423,00 35 

2003 1.571.522,16 31 

2004 2.636.785,99 34 

2005 3.394.073,99 52 

Total 94-05 12.471.071,13 319 

 

De igual xeito, se se considera o conxunto dos instrumentos utilizados en materia 

de cooperación (convocatorias ONGD, outros axentes, actividades de 

sensibilización, convenios, axudas directas e axudas de carácter social ou 

humanitario), confírmase a tendencia crecente que seguen os recursos a partir de 



41 

1999, ata acadar o seu máximo no 2005, cunha mobilización global próxima a 6,1 

millóns de euros (Cadro 3).  A mesma tendencia obsérvase ao considerar o número 

de accións financiadas, que pasaron das 68 do ano 1998 as 117 do ano 2005 (tendo 

en conta as accións de sensibilización e fortalecemento realizadas en Galicia). A 

maiores deberían de terse en conta as diferentes bolsas de formación, tanto na 

propia Xunta de Galicia coma nos países destinatarios da axuda. 

 

A análise por instrumentos revela que nos últimos oito anos (1998-2005) a axuda 

se baseou principalmente nos convenios de cofinanciamento, que representan un 

45,92% dos recursos destinados á cooperación. Séguenlle en importancia os 

proxectos de ONGD e outros axentes (39,98%), as de carácter humanitario 

(8,66%)3,  o cofinanciamento de actividades de sensibilización social (3,27%), as 

axudas directas (1,13%, aínda cando a partir de 2003 xa non son utilizadas para 

accións de cooperación internacional) e, ao cabo, as axudas e o cofinanciamento de 

actividades de consolidación e fortalecemento de ONGD galegas, convocatoria 

publicada por primeira vez en 2004 e que, xa que logo, en perspectiva histórica só 

retén o 0,34% do total dos recursos do período.  

                                                 
3 Considerando como axuda humanitaria a dotación das Ordes 2003, 2004 e 2005, a dotación total 
ascende ao 1,58% do total do período. 
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Cadro 3: Evolución de recursos destinados a actividades de cooperación ao desenvolvemento financiadas pola Xunta de Galicia 
1998-2005 por tipo de instrumento (en euros) 

Ano 
Proxectos de 

desenvolvemento 
ONGD 

Proxectos de 
desenvolvemento 
Outros axentes de 

Cooperación 

Actividades de 
sensibilización

Convenios de 
cofinanciamento 

Axudas directas 
Axuda 

humanitaria 

Consolidación 
e Fortalece-

mento ONGD 
TOTAL 

 

1998 23 492.830  17 36.061 3 125.912 24 86.846 1 799.346  1.540.995 

 

1999 23 613.032  20 42.071 2 72.121 23 66.051 2 132.222  925.498 

 

2000 29 613.032  21 36.061 18 869.072 30 66.111 4 1.063.791  2.648.068 

 

2001 33 1.064.843  20 85.344 28 1.490.919 28 77.836 1 150.253  2.869.195 

 

2002 35 1.177.423  24 117.365 43 2.749.294 17 30.000  4.074.082 

 

2003 27 1.350.310 4 221.212 30 200.617 40 3.628.798 7 180.000  5.580.937 

 

2004 20 1.807.377 14 829.409 20 203.506 39 2.116.467 9 180.000 9 55.968 5.192.727 

2005 33 2.394.073 19 1.000.000 23 225.000 33 2.227.787 9 200.000 41.976 6.088.836 

 

TOTAL 223 9.512.921 37 2.050.621 175 946.025 206 13.280.370 122 326.845,86 33 2.705.613 9 97.944 28.920.338,29 
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NOTAS: 

- O número de proxectos e de convenios compútanse atendendo ao seu ano de inicio con independencia de que contemplen compromisos de gastos 

plurianuais. 

- No ano 2003, ademais do orzamento ordinario, recóllese unha contribución extraordinaria de 630.000,00 euros para o financiamento do Convenio en 

Iraq e unha contribución de 150.000 euros procedente de recursos orzamentarios doutras Consellerías.  

- En 2005 tamén se deu unha partida orzamentaria extraordinaria de 400.000 euros para a firma de convenios pola catástrofe do Tsunami. 

- Nos convenios de cofinanciamento, dende o ano 2002 inclúense os Plans Operativos Xunta de Galicia-AECI. O montante correspondente ao Plan de 

2002 foi de 352.000 euros, (anualidade 2002: 257.000€, anualidade 2003: 95.000€); o montante correspondente ao Plan Operativo de 2003 ascendeu 

a 673.064 euros, o de 2004 foi de 600.500 euros e o de 2005 foi de 634.500 euros. 

- No importe total, non se contemplan as partidas destinadas a bolsas de formación nin ao capítulo VI. 
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2.5- Distribución sectorial da axuda 

 

A Administración galega, ata o momento da publicación da Lei Galega de 

Cooperación para o Desenvolvemento, non establecera de forma explícita 

prioridades sectoriais que orienten o destino da súa axuda, polo que a 

especialización resultante é consecuencia da orientación seguida ben polas 

iniciativas autónomas das ONGD, que presentan os seus proxectos ao 

financiamento das convocatorias anuais, ben polos convenios que a Xunta 

promove. 

 

Tomando en consideración a distribución sectorial que tivo a cooperación galega 

entre 1998 e 2005, obsérvase unha importante concentración dos recursos da 

axuda no sector agregado de “Atención a necesidades básicas” (32,80%). Dentro 

deste sector encabezan a distribución os subsectores de “Programas integrados en 

materia de necesidades básicas” (34,33% do total de recursos do sector) e “Saúde 

básica” (co 32,03%) e “Nutrición” (co 4,1%)4.  

 

O segundo sector que máis recursos recibiu no período de análise é o de 

“Infraestrutura e promoción do tecido económico” (16,47%), dentro do cal máis da 

metade dos fondos foi destinada ao “Apoio á creación e mantemento da dotación 

de infraestruturas económicas e sociais” (84,4% do volume total do sector), a 

diferenza do “Apoio á organización do sector privado e á súa capacidade de 

interlocución social” (13,57%). 

 

Séguenlle en importancia polo volume de recursos, os sectores de “Axuda de 

emerxencia” (13,41%)5 e “Participación social, desenvolvemento institucional e bo 

goberno” (11,69%) no cal o groso dos recursos se destinou a dous subsectores:  

                                                 
4 Neste apartado reclasificouse a información sectorial seguindo as recomendacións do CAD respecto ás 
actividades que se encadran dentro do sector “Necesidades básicas” e que difire da clasificación utilizada pola 
AECI.  
5 Seguindo a clasificación por sectores do CAD/CRS, considérase Axuda de Emerxencia fundamentalmente a: 
a) a axuda alimentaria de emerxencia, incluíndo na mesma a axuda normalmente libre de distribución xeral ou 
programas especiais de alimentación adicional e a axuda a curto prazo para grupos predefinidos de poboación 
afectados por situacións de emerxencia; e excluíndo os programas de axuda para seguridade alimentaria e a 
axuda alimentaria; e b) a axuda en situacións de emerxencia e catástrofes, entendendo por tal todo tipo de 
axuda de emerxencia ante catástrofes e axuda humanitaria, exceptuando a axuda alimentaria e a axuda aos 
refuxiados (inclúe tarefas de preparación ante desfeitas). 
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“Promoción da participación social” (37,21%) e “Desenvolvemento das 

institucións” (36,36%).  

 

Entre os sectores que menos recursos mobilizaron no período de referencia (1998-

2005) atópase o sector de “Defensa do medio ambiente” (6,53%) e, finalmente, as 

categorías  de “Sensibilización social e educación para o desenvolvemento” (3,77%)  

e “Consolidación e fortalecemento Axentes Cooperación”, que ocupan o derradeiro 

posto na relación. 

 
Cadro 4: Distribución sectorial dos recursos destinados á cooperación ao 
desenvolvemento pola Xunta de Galicia 1998-2005 

SECTOR Montante total 
(euros) 

% sobre 
Montante 

total 

Cobertura das necesidades sociais básicas 9.487.135 32,80

Infraestrutura e promoción do tecido económico 4.761.962 16,47

Participación social, des. institucional e bo goberno 3.457.650 11,96

Investimento no ser humano 2.599.306 8,99

Defensa do medio ambiente 1.887.895 6,53

Axuda humanitaria e de emerxencia 3.878.047 13,41

Sensibilización social e educación para o 

desenvolvemento  1.089.056 3,77

Consolidación e fortalecemento axentes cooperación 97.944 0,34

Sectores do CAD non adscritos aos sectores anteriores 1.661.345 5,74

TOTAL 28.920.338 100,00

 

En síntese, a análise da distribución sectorial da cooperación galega do período 

1998-2005 revela que ata o ano 2003 se trataba dunha cooperación cunha alta 

estabilidade en termos do peso atribuído aos diferentes sectores, ademais de 

posuír un alto contido social, a xulgar polo importante protagonismo que tiñan a 

cobertura de necesidades sociais básicas e a axuda humanitaria, os dous sectores 
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que concentraron case a metade dos recursos ata entón. Porén, no ano 2004 esta 

tendencia corríxese cara a un maior protagonismo do sector de infraestrutura e 

promoción do tecido económico, equilibrando os recursos no resultado total do 

período. 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución sectorial dos recursos destinados a 
cooperación ao desenvolvemento pola Xunta de Galicia 

1998-2005
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Nota: Non  inclúe bolsas nin Cap. VI. 
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2.6- Distribución rexional da axuda 

 

Igual que no caso da asignación sectorial, a administración galega careceu, ata o 

momento, dunha definición explícita de países prioritarios para a axuda. Non 

obstante, nas ordes de convocatoria para o financiamento de proxectos de 

cooperación ao desenvolvemento estableceuse habitualmente unha preferencia 

xenérica por América Latina, en función dos especiais vínculos históricos e 

culturais coa rexión; nas ordes de convocatoria de 2003, 2004 e 2005 a esta rexión 

(que segue a ser á que maior importancia se lle concede) agréganse algúns países 

de África Central (Senegal, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde) e Austral 

(Mozambique, Angola e Namibia).  

 

Os datos 1998-2005 revelan que aínda que persiste unha notable concentración da 

axuda, a partir de 2003, 2004 e en 2005 esta vaise corrixindo lentamente. En 

concreto, ata o ano 2004, para América Latina foi o 86,3% dos recursos do 

período, para a África subsahariana o 8,4%, para Magreb e Oriente Medio o 4,9%, 

para Asia o 0,3% e para Europa o 0,2%. No ano 2005 América Latina situouse no 

66,66% dos recursos do ano, África subsahariana no 12,92%, Magreb e Oriente 

Medio no 3,62%, e Asia no 9,12% (basicamente á situación acontecida pola 

catástrofe do tsunami). 

 

Tamén foi América Latina a rexión que máis proxectos concentrou, chegando a 

captar un total de 492 intervencións das 621 financiadas ao longo dos oito anos 

(excluíndo os proxectos de sensibilización e consolidación de ONGD). Esta 

concentración mantívose desde o inicio da cooperación galega. Considerando os 

bloques rexionais aos que se dirixe a axuda, as subrexións do arco andino, por 

unha banda, e Centroamérica e o Caribe, pola outra, son as que concentran o groso 

dos recursos e o maior número de proxectos.  

 

A relación completa de países receptores da axuda galega dende o ano 1998 chega 

a 50, distribuídos do seguinte xeito: 20 pertencen a América Latina e Caribe, 17 

están situados en África, 6 en Asia, 6 en Magreb e Oriente Medio (considerando 
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tamén os Territorios Palestinos Ocupados e os campamentos saharauís) e, 

finalmente, un en Europa (Albania).  

Malia o número enunciado de países receptores, o certo é que a maioría dos 

recursos desembolsados no período de análise (1998-2005) se concentraron en 

doce países, que ordenados segundo o volume de recursos recibidos 

(exceptuando a España), foron: Bolivia, Arxentina, Perú, Cuba, O Salvador, 

Ecuador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Mozambique e 

Namibia. 

 

Como se observa, exceptuando a particularidade dos dous últimos, todos 

pertencen a América Latina e Caribe. Esta é a novidade dos dous últimos anos 

(2004 e 2005), xa que ata o ano 2003 había que chegar ao número 18 na relación 

para atopar un país africano. É importante subliñar que desta lista de doce países, 

os catro primeiros son os que recibiron preto do 50% dos recursos da cooperación 

galega ata o ano 2004: 21,7% Bolivia; 11,1% Arxentina; 10,9% Perú e 4,7% Cuba; é 

dicir, un total do 48,4% equivalente a 9.322.612,9 euros.  

 

No ano 2005 o país que máis fondos recibiu foi Perú, cun 15,54% da axuda, 

seguido por Ecuador co 7,91%, Bolivia co 7,82% e Arxentina co 6,68%, e como 

consecuencia do tsunami tanto a India como Sri Lanka recibiron o 9,13%. 

 

De acordo coa clasificación de desenvolvemento humano do PNUD estamos a falar 

de países de desenvolvemento medio (coa excepción de novo de Mozambique). De 

feito, da relación dos 12 países mencionados como aqueles que máis axuda 

concentraron, nove teñen un ingreso per cápita medio-baixo; como sinalamos 

Mozambique e Nicaragua teñen un ingreso baixo e Arxentina ten un ingreso 

medio-alto.  

 

Os datos anteriores revelan unha certa tendencia da axuda galega cara aos 

países de ingreso medio; trátase dunha orientación ata certo punto 

comprensible, xa que é nestes países onde maior presenza teñen as ONG galegas e 

onde máis sólidos son os lazos de relación mutua. Non obstante, semella necesario 

introducir certos elementos correctores para potenciar gradualmente a presenza 
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dos países máis pobres entre os receptores de axuda.
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2.7- Balance 

 

O balance resultante do diagnóstico realizado revela: 

 

A xuventude do sistema de cooperación  

Galicia realiza actividades de cooperación internacional de xeito regulado e 

sistemático dende 1994. Trátase, polo tanto, dun sistema relativamente novo, cun 

limitado percorrido e experiencia. Unha das tarefas básicas deste Plan Director é, 

pois, o fortalecemento técnico, institucional e financeiro do sistema galego de 

cooperación.  

 

Unha vocación doutrinal e estratéxica limitada 

Dada a súa curta traxectoria, ata o momento foi tamén limitado o esforzo realizado 

para definir unha estratexia e unha programación esixente da axuda.  

 

Unha limitada dimensión e elevada dispersión de recursos 

A Comunidade Autónoma de Galicia destina para actividades de axuda ao 

desenvolvemento un volume de recursos limitado. Para un compromiso público 

neste ámbito é necesario un incremento secuencial da asignación de recursos das 

tarefas de axuda.  

 

A imprecisa utilización da dotación instrumental 

Se ben se avanzou no perfeccionamento dos contidos e esixencias das 

convocatorias anuais para o financiamento de proxectos de desenvolvemento e 

actividades de sensibilización, deberíase proseguir na tarefa de homologación dos 

instrumentos propios da cooperación galega.  
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A capacidade limitada do sector para completar o ciclo de proxectos 

en Galicia 

A debilidade do sector vén provocada tamén porque son poucas aquelas 

organizacións que, independentemente de que teñan ou non o seu enderezo social 

en Galicia, realizan o proceso completo do ciclo do proxecto na nosa Comunidade 

facendo todas as súas fases: identificación, xestión, seguimento, avaliación, etc. 

Este feito dificulta a creación dun tecido de cooperación integral en Galicia, que 

permita retroalimentarse, mellorar en calidade e eficiciencia e medrar no impacto.  

 

Limitada capacidade de integración de actores 

A pesar de constituír as ONGD un elemento básico da axuda, co fin de fortalecer o 

sistema débese procurar unha maior apertura da política de cooperación ao resto 

dos actores sociais. Este obxectivo comportou o deseño de instrumentos 

específicos para propiciar o concurso doutros actores (universidades, outras 

Administracións, sindicatos, empresas, etc) sen desnaturalizar o obxectivo de loita 

contra a pobreza que debe inspirar a axuda.  

 

Dotación limitada de recursos humanos e técnicos da Administración 

A fraxilidade do sistema afecta a todos os sectores, incluída a Administración 

autonómica. A mellora dos niveis de calidade e eficiencia da axuda está 

intimamente ligada ao fortalecemento e cualificación dos órganos encargados da 

súa xestión. Por iso, a ampliación e cualificación dos recursos humanos e técnicos 

destinados á xestión é aconsellable para fortalecer o sistema galego de 

cooperación. 
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3.- PRINCIPIOS E CRITERIOS DA AXUDA 

 
 



53 

 

PRINCIPIOS E CRITERIOS DA AXUDA 

 

A Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento establece, no seu capítulo I, 

as bases doutrinais sobre as que asentar a política galega de cooperación ao 

desenvolvemento: 

 

 Artigo 1, defínese o propósito xeral da axuda. 

 Artigo 2, defínense os obxectivos aos que deberán encamiñarse os esforzos 

da cooperación e os ámbitos nos que esta se desprega. 

 Artigo 3, establécense os principios da axuda. 

 Artigo 4, establécense os criterios que deben rexer a xestión deste ámbito da 

acción pública.  

 

Este conxunto de artigos achegan os fundamentos doutrinais ao sistema galego de 

axuda ao desenvolvemento. O Plan Director parte destes principios e desenvólveos 

como fundamento das súas opcións estratéxicas, entendendo que a súa tarefa 

consiste en converter estes fundamentos en liñas de acción política para o sistema 

galego de cooperación ao desenvolvemento, ao longo dos vindeiros catro anos.  
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3.1- Xustificación do noso compromiso co desenvolvemento 

 

A crecente integración e notable desigualdade fai difícil entender a conformación 

dunha sociedade de bases democráticas e responsables sen que iso comporte unha 

activa participación na construción dunha orde internacional máis xusta e 

solidaria. Dende esta perspectiva, o compromiso da sociedade galega e do goberno 

que a representa emana dos seus propios valores de responsabilidade e 

solidariedade 

 

Máis en concreto, tres son as razóns básicas nas que se fundamenta o noso 

compromiso: 

 

 En primeiro lugar, por razóns éticas que derivan do recoñecemento dos 

dereitos que deben asistir a todas as persoas, con independencia da súa 

orixe étnica, clase social, xénero ou relixión. Uns dereitos que producen 

efecto nos ámbitos civil e político, pero que tamén acadan os ámbitos social, 

económico e cultural. Dentro deste cadro de dereitos está o dereito ao 

desenvolvemento, recollido na Declaración de 1986 e ratificado na 

Conferencia de Viena, de 1993.  

 

 En segundo lugar, pola responsabilidade compartida en crear as 

condicións de gobernabilidade democrática do sistema 

internacional. Sen esquecer en ningún momento que os países do Norte 

son historicamente e na actualidade, económica e politicamente os 

principais responsables do subdesenvolvemento dos países do sur. Nun 

mundo crecentemente integrado, a pobreza non é só un mal para quen 

directamente a padece, senón para o conxunto do sistema internacional. 

Problemas como o deterioro ambiental, a inseguridade internacional, as 

crises humanitarias recorrentes ou as presións migratorias descontroladas, 

se ben non son unicamente motivadas pola pobreza, teñen na desigualdade 

internacional unha das súas causas explicativas. Por iso, é difícil avanzar na 

estabilidade e o progreso da orde internacional se non se acadan logros 
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efectivos en materia de erradicación da pobreza e de promoción dunha orde 

máis xusta. Como sinala o preámbulo da Lei Galega de Cooperación para o 

Desenvolvemento, o desenvolvemento económico e social dos países máis 

pobres constitúe un requisito para o progreso, a paz e a seguridade do 

conxunto do planeta. 

 

 Por último, pola convición de que a axuda ao desenvolvemento consolida 

os lazos de comunicación entre os pobos, permitindo que se produza 

un maior diálogo entre eles e un enriquecemento mutuo. A través da axuda, 

Galicia faise presente no escenario internacional, ao tempo que se dá a 

coñecer a outros pobos e se enriquece co intercambio cultural que propicia 

esta comunicación.
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3.2- Declaración de misión 

 

A declaración de misión pretende pechar nunha sentenza o sentido último dos 

esforzos que a sociedade galega se propón realizar en materia de axuda ao 

desenvolvemento. Trátase dunha declaración clara e concisa, de xeito que permita 

unha identificación inmediata dos propósitos que inspiran a acción.  

 

O artigo 1 da Lei ofrece a base sobre a que definir a misión da cooperación galega 

ao desenvolvemento. Partindo desta base, establece: 

 

Mediante a cooperación para o desenvolvemento, a sociedade 

galega pon á disposición dos pobos máis pobres do planeta a 

súa experiencia histórica, os seus valores, activos e recursos; 

sumándose aos procesos existentes para combater a pobreza e 

as súas causas, promovendo activamente o dereito ao 

desenvolvemento integral, humano e sostible. 
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3.3- Principios 

 

A definición de visión alude á concepción que a cooperación galega ten sobre o 

obxectivo do desenvolvemento ao que a cooperación internacional pretende 

contribuír, dende a perspectiva da responsabilidade compartida. De novo, a Lei 

Galega de Cooperación para o Desenvolvemento ofrece, no seu artigo 3, unha boa 

base para definir a visión propia do sistema galego de axuda. Unha visión que se 

sustenta sobre os seguintes cinco principios: 

 

 

 O ser humano debe constituír o centro dos esforzos do 

desenvolvemento.  

 O desenvolvemento constitúe un proceso multidimensional 

e non simplemente económico.  

  O desenvolvemento tense que concibir como opción de 

realización dos pobos. 

 O desenvolvemento constitúe unha responsabilidade 

compartida. 

 A xustificación última do proceso de desenvolvemento 

descansa na conquista efectiva dos dereitos para as 

persoas. 
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O ser humano debe constituír o centro dos esforzos do 

desenvolvemento  

 

Tal e como sinala o apartado a) do artigo 3 da Lei Galega de Cooperación ao 

Desenvolvemento, recoñécese ao “ser humano na súa dimensión individual e 

colectiva como protagonista último da cooperación para o desenvolvemento”.  

 

Adscribe, así, a cooperación galega unha visión que identifica o 

desenvolvemento como un proceso de ampliación das capacidades e 

opcións das persoas. A través desta concepción preténdese desprazar o 

protagonismo excluínte da dimensión material do desenvolvemento (ampliación 

das capacidades produtivas), para converter o ser humano, coas súas 

potencialidades e múltiples dimensións, en protagonista e destinatario último do 

proceso de cambio. 

 

O acceso aos recursos económicos necesarios para dar cobertura ás necesidades 

básicas das persoas considérase un dos factores que determina o 

densenvolvemento;  xunto ao que é necesario ter en conta tamén aqueles aspectos 

que condicionan as posibilidades de opción, que teñen que ver co xeito de 

distribución das oportunidades, co nivel de cobertura das necesidades sociais e 

coas posibilidades que a sociedade brinda para que as persoas desenvolvan as súas 

capacidades humanas, ampliando a súa liberdade efectiva de opción.  

 

Así pois, o propósito último do desenvolvemento é facer ao ser humano máis libre 

respecto da necesidade, permitindo que as persoas e os pobos despreguen as súas 

potencialidades e amplíen os seus escenarios de opción futura.  
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O desenvolvemento constitúe un proceso multidimensional e non 

simplemente económico 

  

O proceso de crecemento económico constitúe unha condición para o proceso de 

desenvolvemento, pero en absoluto esgota as dimensións que o desenvolvemento 

comporta, xa que, como sinala o apartado b) do artigo 3 da Lei Galega de 

Cooperación para o Desenvolvemento: son múltiples os aspectos implicados no 

proceso de desenvolvemento.  

 

Aspectos que poderían ser agrupados arredor de cinco grandes dimensións: 

 

En primeiro lugar, o crecemento económico, xa que é difícil concibir un 

proceso de desenvolvemento sostible no tempo se non se basea nunha ampliación 

continuada das capacidades produtivas dunha sociedade. 

 

En segundo lugar, a equidade social, xa que só haberá ampliación das 

capacidades das persoas cuando os froitos do progreso acaden a todos, sen 

exclusión. Para que exista desenvolvemento é necesario que todos os sectores da 

sociedade accedan aos beneficios do progreso. A busca da equidade comporta 

algo máis que loita contra a pobreza: implica o obxectivo dunha crecente 

igualdade nas oportunidades das persoas, con independencia da súa orixe social, 

sexo ou relixión. Polo demais, o obxectivo da equidade transcende o ámbito dos 

ingresos para acadar todos os ámbitos da vida social. 

 

En terceiro lugar, a democracia e a participación social, dado que non 

pode haber ampliación nas opcións das persoas estando estas excluídas dos 

procesos de decisión sobre os temas que lles concernen. Ese proceso é igualmente 

incompatible coa opresión de xénero e coa marxinación das mulleres respecto 

dos recursos, oportunidades e procesos de decisión da sociedade. 

 

En cuarto lugar, a sostibilidade ambiental, para garantir que o 

desenvolvemento actual non hipoteque as posibilidades do desenvolvemento 
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futuro. En definitiva, un proceso de desenvolvemento non é sostible se está 

baseado nunha utilización degradante do medio natural, atentando contra un 

esencial principio de solidariedade interxeracional. 

 

Por último, o respecto ao diálogo intercultural sobre a base da salvagarda 

dos dereitos humanos. Non é posible asentar un proceso de desenvolvemento 

sobre a base da negación das formas culturais, que constitúen a cada pobo. Neste 

sentido, toda acción de cooperación ao desenvolvemento se debe enfocar dende a 

integración e o respecto á diversidade cultural.  

 

O desenvolvemento como opción de realización dos pobos 

 

Cada pobo debe ser o responsable e protagonista básico do seu propio 

desenvolvemento. Nun dobre sentido: 

 

• En primeiro lugar, para que o proceso de desenvolvemento descanse sobre os 

propios recursos e capacidades do país en cuestión. 

 

• En segundo lugar, para que sexan os propios pobos os que determinen 

o modelo de desenvolvemento nacional do que se queira dotar. Deste 

xeito recoñécese no apartado d) do artigo 3 da Lei Galega de Cooperación para 

o Desenvolvemento, cando se expresa o “respecto aos modelos de 

desenvolvemento social e político que os pobos adopten, sempre que estes 

contribúan ao fortalecemento da paz, a estabilidade dos pobos e a xustiza 

social”; e o apartado e) dese mesmo artigo, onde se expresa o “dereito dos 

pobos a decidir respecto das súas estruturas políticas, así como da defensa e 

promoción da súa cultura, lingua e identidade propias”.  

 

Dende esta perspectiva, o desenvolvemento enténdese como proceso de 

realización das potencialidades dun pobo, en beneficio non só dos seus cidadáns, 

senón tamén da riqueza do conxunto da comunidade internacional. 
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O desenvolvemento como unha responsabilidade compartida 

 

A histórica relación entre os pobos estivo marcada por unha orientación da 

dominación do norte cara ao sur. Isto determinou unha evolución dispar entre os 

territorios, mentres o norte acadou índices de desenvolvemento elevados, os países 

do sur víronse relegados a situacións de dependencia e mesmo de abuso ou 

explotación.  

 

Hoxe en día o contexto internacional reflite situacións de interdependencia 

crecente, polo que se debe apostar pola bidireccionalidade. O sistema mundial 

avanza cara a unha integración cada día máis forte, por iso xerar as condicións que 

permitan o progreso de todos constitúe unha responsabilidade compartida. 

Non só porque a persistencia da pobreza degrada moralmente á sociedade 

internacional que a tolera, senón tamén porque é fonte de perturbacións para 

todos, en forma de inestabilidade do sistema internacional. Deste xeito exprésase 

no preámbulo da Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento: “precísase 

da cooperación de todos os membros da comunidade internacional, xa que as 

manifestas diferenzas de desenvolvemento económico e social entre os pobos, nun 

mundo crecentemente globalizado, son incompatibles coa universalización dos 

dereitos humanos e cos principios de xustiza social e inciden negativamente na paz 

e na estabilidade de todos e teñen graves consecuencias para o conxunto da 

comunidade humana”. 

 

Este concepto de responsabilidade compartida foi especialmente recoñecido polo 

Parlamento de Galicia na data de aprobación deste Plan Director, establecendo que  

no seu desenvolvemento se incluirán mecanismos correctores que permitan 

flexibilizar a vinculación da cooperación galega con países que non se 

corresponsabilicen nos procesos de desenvolvemento por eles elixidos. 
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A xustificación última do proceso de desenvolvemento descansa 

na conquista efectiva de dereitos para as persoas 

  

A pobreza constitúe unha agresión manifesta á dignidade do ser humano, á súa 

capacidade para manter unha existencia tolerable e á liberdade para definir as súas 

opcións básicas de vida. Neste sentido, o fundamento último da cooperación ao 

desenvolvemento, e do propio desenvolvemento en si, é a conquista efectiva de 

dereitos para as persoas, ampliando as súas opcións e graos de liberdade. A 

defensa dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais é unha condición 

obrigada para que este principio se faga efectivo, tal como sinala o apartado c) do 

artigo 3 da Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento. Ademais, é 

necesario que a axuda fomente a cohesión social, colaborando en diminuír as 

desigualdades económicas, a opresión de xénero e a marxinación social e cultural, 

como requisito para que as persoas sexan protagonistas do seu propio 

desenvolvemento. 

 

 



63 

 

3.4- Obxectivos xerais 

 

Este Plan Director pretende inspirar os compoñentes dun estilo de cooperación ao 

desenvolvemento, a partir do recoñecemento daqueles activos e recursos propios 

da sociedade galega que poden ser postos a disposición dos países empobrecidos 

para promover o seu desenvolvemento económico e social. Ao mesmo tempo, 

define un cadro de obxectivos que orienten os esforzos en materia de axuda ao 

longo do período de vixencia do Plan e permitan avaliar os seus resultados e o grao 

de cumprimento dos compromisos adquiridos. 

 

Para acometer semellantes tarefas, este Plan Director ten como referencia e punto 

de partida a Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento. Así mesmo, 

comparte como obxectivos xerais os establecidos e compartidos pola comunidade 

internacional e, xa que logo, polas galegas e galegos: os Obxectivos de 

Desenvolvemento do Milenio (ODM). 

  

Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento  

 

Esta Lei establece, no seu artigo 2, unha inicial relación de obxectivos xerais do 

sistema galego de axuda ao desenvolvemento, do que necesariamente se ten que 

partir. En concreto, menciónanse os seguintes seis aspectos: 

 

• Dar apoio aos países con menor grao de desenvolvemento ou en 

extrema situación de necesidade e desestruturación para que acaden un 

desenvolvemento autosostible, respectuoso co medio e a biodiversidade e 

mobilizador de recursos endóxenos, dentro dun marco democrático, de 

participación das comunidades afectadas e de respecto a todos os seus dereitos 

humanos.  

 

• Potenciar os recursos humanos e materiais deses pobos, prestando 

unha atención especial ás novas tecnoloxías, para así reforzar a súa 

estrutura produtiva e favorecer un desenvolvemento non dependente. 
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• Contribuír á xustiza e á equidade das relacións comerciais, políticas 

e estratéxicas na comunidade internacional, contempladas desde a 

prevención dos conflitos sociais e as súas causas e o fomento do diálogo 

intercultural. 

 

• Atender as situacións de emerxencia das poboacións máis 

desfavorecidas que requiran da cooperación externa, tanto mediante a axuda 

humanitaria como mediante accións dirixidas á reconstrución e ao 

restablecemento institucional. 

 

• Impulsar e promover a participación social e cidadá nas accións de 

cooperación para o desenvolvemento, así como fomentar a educación para o 

desenvolvemento e a sensibilización da sociedade galega coas realidades dos 

pobos máis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada en valores 

humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as 

persoas. 

 

• Promover a sensibilización das institucións de cara a unha 

aproximación progresiva da porcentaxe que as distintas entidades públicas 

destinan ás políticas de cooperación ao mínimo ético do 0,7% dos recursos 

propios. 

 

Trátase dun cadro xeral de obxectivos e ámbitos de acción onde necesariamente se 

encadra e inspira o presente Plan Director. 

 

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio 

 

O 13 de setembro de 2000, a Asemblea Xeral da ONU estableceu, na chamada 

Declaración do Milenio, os seguintes oito obxectivos de desenvolvemento para 

cumprir antes de 2015 que este Plan Director fai seus: 
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1) Erradicar a pobreza e a fame extremas nun mínimo do 50% das persoas 

afectadas. 

2) Acadar a escolarización primaria universal. 

3) Promover a igualdade entre os xéneros e dar poder á muller. 

4) Reducir en dous tercios a mortalidade infantil. 

5) Mellorar a saúde das nais, reducindo a mortalidade materna en tres 

cuartas partes. 

6) Combater a VIH/Sida, a malaria e outras enfermidades. 

7) Garantir a sostibilidade ambiental. 

8) Crear unha asociación mundial para o desenvolvemento. 
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4.- OBXECTIVOS E OPCIÓN DE TRABALLO 
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OBXECTIVOS E OPCIÓN DE TRABALLO 

 

4.1- Criterios xerais que deberán inspirar a política de 

cooperación 

 

Ao longo do artigo 4 da Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento 

exprésanse boa parte dos criterios que deben inspirar a política de axuda. 

Expresados moi sucintamente, as ideas dominantes conforman un decálogo que 

deberá orientar as actividades do sistema galego de cooperación internacional. 

Trátase dos seguintes dez criterios: 

 

 

1.- O desenvolvemento perténcelle a cada pobo. 

2.- A axuda debe basearse nun compromiso entre doador e receptor. 

3.- A axuda debe promover a apropiación do desenvolvemento por 

parte do beneficiario. 

4.- A axuda debe impulsar a participación social. 

5.- A axuda debe fomentar a autonomía crecente do receptor a partir 

das súas propias capacidades. 

6.- A axuda debe partir da coordinación e da complementariedade de 

actores. 

7.- Debe perseguirse a coherencia das actuacións públicas cos 

obxectivos de desenvolvemento. 

8.- A axuda debe ser transparente, eficaz e eficiente. 

9.- A axuda respectará as liñas de acción exterior da Administración 

galega e da estatal. 

10.- A axuda debe integrar o máximo de actores, respectando a súa 

independencia. 
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1.- O desenvolvemento perténcelle a cada pobo 

 

Debe entenderse que a axuda cumpre un papel subsidiario respecto ás decisións, 

estratexias e capacidades propias do país beneficiario, que debe ser 

protagonista e principal responsable do seu proceso de cambio. A 

misión da axuda non é nin substituír, nin torcer a específica vontade de 

desenvolvemento dos pobos, senón contribuír a facer efectiva esa vontade, 

achegando os recursos -técnicos, humanos e financeiros- que se derivan da 

particular experiencia e patrimonio da sociedade galega. Débese, logo, falar de 

asociación para o desenvolvemento e debe concretarse coa articulación de 

redes no territorio, propiciando a coordinación de distintos axentes de 

cooperación internacional (autonómicos, estatais e internacionais) que melloren a 

eficiencia da cooperación para que responda aos plans estratéxicos de 

desenvolvemento de cada país. 

 

 

2.- A axuda deberá basearse nun compromiso entre doador e 

receptor 

 

A pobreza non se pode entender como un problema exclusivo de quen 

directamente a padece, senón como un fenómeno que afecta a todos. Por este 

motivo, non é posible concibir a axuda como un fluxo unidireccional dende o 

doador ao receptor, senón como un compromiso mutuo para poñer fin ás causas 

da pobreza. Un compromiso que se debe basear nun sentido de 

responsabilidade compartida fronte a problemas que son, nunha gran 

medida, comúns. Como sinala o epígrafe d) do artigo 4 da Lei Galega de 

Cooperación para o Desenvolvemento, a política de axuda debe basearse na 

“concertación e corresponsabilidade entre os axentes de cooperación e os 

receptores de axuda, respectando a súa visión do desenvolvemento”. 
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3.- A axuda deberá promover a apropiación do desenvolvemento 

por parte do beneficiario  

 

O compromiso da axuda debe fundamentarse no recoñecemento de que é ao 

beneficiario a quen lle corresponde asumir as responsabilidades básicas da súa 

estratexia de desenvolvemento. Dito doutro xeito, a axuda debe mobilizarse a 

instancias da demanda e non por presión da oferta; debe responder ás necesidades 

do receptor e non ás conveniencias do doador; e debe basearse no compromiso e 

na responsabilidade do beneficiario e non en mecanismos que fomenten a súa 

pasividade ou subordinación. O doador facilitará e fomentará na medida do 

posible dito proceso de apropiación.  

 

 

4.- A axuda deberá impulsar a participación social do doador e 

do receptor 

 

O obxectivo do desenvolvemento humano comporta, como corolario, a defensa da 

participación social como compoñente básico da axuda. Un compoñente que afecta 

tanto ao doador como ao receptor. No doador, porque a axuda se conforma como a 

expresión dun compromiso e dunha responsabilidade que a todos os cidadáns 

atinxe, en tanto que supón a posta en vigor dun principio -o de solidariedade- 

sobre o que se debe erixir unha sociedade democrática e madura. E por parte do 

receptor non só porque isto é unha condición para a eficiencia da axuda, senón 

tamén porque é a única forma de facilitar a apropiación do desenvolvemento por 

parte de quen debe ser o seu protagonista.  

 

Por iso a cooperación galega valorará positivamente que os países receptores 

asocien sistematicamente os actores políticos, o mundo da empresa e as 

sociedades civís no proceso de elaboración das estratexias de desenvolvemento e 

loita contra a pobreza. 
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Do mesmo xeito, e seguindo a proposta de resolución aprobada polo Parlamento 

de Galicia o 24 de abril de 2006, no desenvolvemento deste Plan incluiranse 

mecanismos correctores que permitan flexibilizar a vinculación da cooperación 

galega con países que non se corresponsabilicen nos procesos de desenvolvemento 

por eles elixidos. 

 

 

5.- A axuda deberá fomentar a autonomía crecente do receptor a 

partir das súas propias capacidades 

 

O propósito da axuda é conseguir que os pobos poidan acadar os recursos e 

capacidades que se requiren para soster un proceso de desenvolvemento humano 

sostible. Resultaría unha perversión deste propósito alimentar situacións de 

dependencia, mantendo a subordinación das comunidades beneficiarias respecto 

ao doador. Para conseguir promover a autonomía do receptor é preciso que a 

axuda se oriente a asentar sobre bases propias e autóxenas as posibilidades de 

progreso. O desenvolvemento nin se trasplanta, nin se inocula, antes ben, xorde 

como un proceso de transformación a partir das capacidades e activos de cada 

pobo. O propósito da axuda debe ser estimular ese proceso para que os graos de 

autonomía dos pobos sexan crecentes. 

 

 

6.- A axuda deberá partir da coordinación e da 

complementariedade de actores 

 

A falla de coordinación entre os actores non só dana a eficacia da axuda, senón que 

tamén contraría o propósito básico que inspira este ámbito da acción pública. Así 

pois, por razóns de coherencia e eficiciencia resulta necesario perseguir o máximo 

nivel de coordinación entre os diversos actores que operan no sistema de axuda. 

Dunha coordinación que partirá do respecto á autonomía e responsabilidade de 

cada un, mais tratando de buscar espazos de confluencia e complementariedade 

que permitan mellorar a capacidade transformadora da axuda. Como sinala o 

apartado a) do artigo 4 da Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento, o 
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que se trata é de buscar a “coordinación e complementariedade entre as 

administracións públicas, entre estas e a acción da sociedade civil galega orientada 

a unha maior eficacia e eficiencia na utilización dos recursos materiais, humanos e 

técnicos”. 

 

 

 

7.- Deberá perseguirse a coherencia das actuacións públicas cos 

obxectivos de desenvolvemento 

 

É difícil que a política de axuda ao desenvolvemento teña resultados sólidos se o 

resto das políticas públicas do doador contradí os obxectivos que di perseguir a 

axuda. Entendeuno así a Lei Española de Cooperación Internacional para o 

Desenvolvemento, que no artigo 4, baixo o principio de coherencia, expresa que 

“os principios e obxectivos sinalados nos artigos anteriores informarán todas as 

políticas que apliquen as administracións públicas no marco das súas respectivas 

competencias e que poden afectar aos países en vías de desenvolvemento”. E 

exprésao así a Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento no apartado b) 

do seu artigo 4, cando alude á “coherencia das actuacións cos principios e 

obxectivos da cooperación para o desenvolvemento”. 

 

 

8.- A axuda deberá ser transparente, eficiente e eficaz 

 

Son moitas as razóns que avalan os esforzos por incrementar a eficiencia e 

mellorar a xestión da axuda. En primeiro lugar, porque se trata de fondos públicos, 

detraídos das contribucións dos cidadáns; en segundo lugar, porque os recursos se 

gastan en espazos e actividades para as que resulta difícil a acción fiscalizadora do 

contribuínte; e, en terceiro lugar, porque se orientan a satisfacer necesidades 

perentorias dunha poboación necesitada. Todo isto fai que se deban extremar as 

medidas para garantir a transparencia nos procesos de xestión e a eficacia e 

eficiencia no manexo dos recursos. Sinálano así os apartados c) e e) do artigo 4 da 

Lei de Cooperación para o Desenvolvemento. 
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9.- A axuda respectará as liñas de acción exterior da 

Administración galega e da estatal 

 

A axuda forma parte da acción exterior do Estado español e, en consecuencia, debe 

estar acorde coas liñas xerais que, ao respecto, se definan tanto por parte da 

Administración Xeral do Estado como por parte da Administración autonómica 

galega. Tal é o que se desprende do apartado f) do artigo 4 da Lei de Cooperación 

para o Desenvolvemento.  

Este respecto ás liñas xerais de acción exterior do Estado, manterase 

especialmente no que atinxe á cooperación ao desenvolvemento. Manterase unha 

colaboración e coordinación constante coa Axencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), tanto coa súa central no deseño conxunto de políticas e 

estratexias coma nas súas delegacións nos países onde se desenvolverá a 

cooperación galega. Todo isto co obxectivo de garantir un maior impacto na loita 

contra a pobreza e asumindo en todo caso a política, autonomía e especifidades da 

cooperación galega.  

 

 

10.- A axuda deberá integrar o máximo de actores, respectando 

a súa independencia  

 

Dispoñer dunha sociedade civil articulada, dinámica e plural constitúe un 

obxectivo desexable para calquera sociedade. Dende esta perspectiva, debe ser 

tarefa dos poderes públicos apoiar o fortalecemento das organizacións da 

sociedade civil, especializadas en materia de cooperación para o desenvolvemento. 

Semellante tarefa débese facer dende o respecto á autonomía e o sentido de 

responsabilidade de cadaquén, tal como sinala o apartado g) do artigo 4 da Lei 

Galega de Cooperación para o Desenvolvemento.  

 

Asemade, esta integración e procura de sinerxías debe ser ampliada ao resto de 

actores que interveñen na cooperación: consellerías e departamentos da Xunta de  
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Galicia, concellos (a través do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade), 

universidades, empresas, sindicatos, comunidades galegas no exterior, etc. 
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4.2- Obxectivos estratéxicos da cooperación Galega 2006-

2009  

 

Unha vez definidos os criterios xerais que articulan a opción de traballo do Plan 

Director, convén establecer os obxectivos cara aos que se deberán encamiñar os 

esforzos do sistema galego de cooperación ao desenvolvemento ao longo dos catro 

anos de vixencia do Plan. Para que esta definición de obxectivos sexa operativa 

debe tratarse de metas precisas, e a poder ser mensurables, de xeito que ofrezan 

unha guía aos xestores, permitan detectar as desviacións que se produzan no 

desenvolvemento do Plan e axuden a realizar a súa posterior avaliación.  

 

OX1.  Realizar unha política activa e integral de fomento do 

coñecemento das desigualdades no mundo, de sensibilización da 

poboación galega para a súa superación e de educación para o 

desenvolvemento 

 

Non existirá un sólido sistema de axuda se os valores sobre os que descansa 

semellante política non están ben asentados nas condutas e esixencias da 

cidadanía. 

Para isto cómpre promover unha política activa e integral de difusión das 

desigualdades no mundo e das súas causas, enfocada cara á superación das 

mesmas, e de sensibilización e comunicación á sociedade galega da necesidade e a 

realidade da súa cooperación, para lograr un máis sólido enraizamento dos valores 

e comportamentos solidarios no seu seo e que incentive o sentimento e a 

necesidade de cambio.  

 

Unha política estruturada mediante a programación de estratexias de 

comunicación, información e formacion que chegue a todos os pobos e cidades 

galegas, así como aos sectores da sociedade e, moi especialmente, á poboación que 

está en proceso de formación nos centros educativos, a través da educación para o 

desenvolvemento. 
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Obxectivos específicos: 

 

• OE1.1. Fomentar a educación para o desenvolvemento normalizada 

e estable. 

Elaborando, en diálogo cos distintos actores da axuda e coas institucións 

públicas e privadas implicadas, especialmente a Consellería de Educación, 

accións específicas neste ámbito. Asegurando que a educación para o 

desenvolvemento chega dun xeito estable e organizado e non 

simplemente puntual e disperso, a todos os centros escolares e 

formativos, e que as educadoras e os educadores galegos dispoñen das 

ferramentas homologadas e necesarias para implementar dita educación. 

Non só se terá en conta a educación formal, senón que tamén se tentará chegar 

ao resto da poboación galega, mediante técnicas da chamada educación non 

formal. 

A educación para o desenvolvemento, enténdese neste Plan dun xeito aberto, 

enmarcada no fomento da Educación para a Cidadanía, nas súas diversas 

facetas: paz, medio ambiente, dereitos humanos, participación, fomento do 

sentido crítico, etc., centrada en mellorar os niveis de compromiso social non 

só no eido da solidariedade internacional senón en todos os eidos citados. 

 

• OE1.2. Fomentar redes de intercambio de experiencias de 

solidariedade.  

Multiplicando o coñecemento da realidade dos países prioritarios da 

cooperación galega. Tanto na educación básica, aumentando a relación directa 

con colexios nos países do Sur, como noutros eidos: campos de traballo, 

encontros entre actores da cooperación galega, aumento das bolsas de traballo 

nas Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) da AECI, etc. 

Tal e como recoñeceu por unanimidade o Parlamento de Galicia o 24 de abril 

de 2006, deberanse aproveitar os colectivos inmigrantes presentes en 

Galicia para levar a cabo proxectos de sensibilización cos protagonistas reais 

orixinarios dos países receptores da Axuda Oficial Galega ao Desenvolvemento. 
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• OE1.3.  Normalizar a avaliación e seguemento do impacto das  

accións de comunicación realizadas. 

 

A realización dunha enquisa base sobre o coñecemento e apoio á cooperación 

galega, e o seguimento da mesma durante os anos de vixencia do plan, servirá 

de base para avaliar o impacto das accións de comunicación realizadas pola 

propia Xunta de Galicia e polo resto de axentes da cooperación, establecendo 

melloras nas mesmas. 

 

• OE1.4. Identificar as pautas de comunicación que sustentarán as 

accións de sensibilización.  

Tomando como referencia documentos recoñecidos como o Código de Conduta 

das ONGD ou o Código de Imaxes e Mensaxes a propósito do Terceiro Mundo, 

e tendo en conta a opción deste Plan por unha cooperación non asistencialista 

senón transformadora e na que o dereito ao desenvolvemento e a loita contra 

as causas do empobrecemento queren ser a norma, elaborarase un documento 

cos principios e ideas forza que rexerán as accións de comunicación 

financiadas pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior directa ou 

indirectamente a través e de acordo cos axentes implicados.  

 

• OE1.5. Fomentar as accións de comunicación e sensibilización a 

través de Internet. 

Comezando pola posta en marcha no primeiro ano de vixencia do Plan dunha 

páxina web onde se reflitirán e se difundirán as accións de cooperación 

realizadas polas galegas e galegos a través da Xunta de Galicia e con vocación 

de estar aberta a todos os axentes de cooperación galega, así como á sociedade 

en xeral. 

Fomentando nas accións de educación ao desenvolvemento, formación, 

sensibilización e fortalecemento de actores o uso de Internet e a elaboración de 

páxinas web. 

 

• OE 1.6. Implementar encontros de deseño e avaliación entre os 

axentes implicados nas accións de sensibilización. 
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Dende a Dirección Xeral de Cooperación, impulsaranse, especialmente no 

ambito da educación, aqueles lugares de encontro entre todos os axentes que 

permitan avaliar a implantación real das accións realizadas e o deseño de 

futuras estratexias contando coas sinerxías de todos os axentes implicados. 
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OX2.  Fortalecemento de todos os actores do sistema galego de 

cooperación. Procura da integración e o traballo conxunto. 

 

Aínda cando se puidese dar un maior nivel de compromiso social, o sistema de 

axuda sería feble se carecese de axentes, capaces de converter as aspiracións de 

solidariedade da sociedade en intervencións de desenvolvemento. Para iso cómpre 

fortalecer o tecido asociativo e a capacidade institucional dos actores do sistema 

galego de cooperación ao desenvolvemento.  

 

As debilidades afectan a todos -administracións autonómica e local, ONGD, 

universidades, sindicatos e empresas-, polo que as medidas de apoio ao 

fortalecemento deben abranguer a todos os actores do sistema de axuda. 

 

Por outra banda, e reforzando os criterios xerais 6 e 10 que inspirarán a 

cooperación galega nos vindeiros anos, a axuda deberá integrar o máximo de 

actores, respectando a súa independencia pero procurando a súa coordinación e 

complementariadade. Se en todos os obxectivos estes criterios son fundamentais, 

cando se afronta o fortalecemento do sector, son vitais.  

 

O sistema de cooperación autonómica e local é especialmente propicio para 

impulsar iniciativas que favorezan a integración de diversos actores nun mesmo 

ámbito local de cooperación.  

 

Obxectivos específicos: 

 

• OE 2.1. Fortalecemento técnico e humano da unidade responsable 

da política de axuda. 

O proceso de crecemento dos recursos da axuda debe ir acompañado dun 

fortalecemento da unidade responsable da xestión no seo da Administración 

autonómica. Un primeiro paso cara á consecución deste obxectivo foi a 

elevación ao rango de Dirección Xeral de Cooperación Exterior da unidade 

xestora da política de cooperación. 
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Paralelamente ao recoñecemento institucional, débese facer un esforzo na 

mellora da capacidade directiva, a nivel humano e técnico, para a mellorar o 

deseño da política e a capacidade de interlocución co resto dos actores do 

sistema e a eficacia na xestión. 

A medida que se incrementan na práctica os fondos dedicados á cooperación 

ao desenvolvemento e se encaran novas accións e proxectos de maior 

envergadura a dotación de persoal, a organización, e se é o caso a estrutura, 

deberá ser revisada. 

 

• OE 2.2. Fortalecemento da capacidade directiva e de coordinación 

da Dirección Xeral de Cooperación Exterior no fomento do traballo 

conxunto entre Consellerías e departamentos da Xunta de Galicia, 

conseguindo unha maior eficiencia das actuacións.  

A Lei Galega de Cooperación ao Desenvolvemento recoñece que a 

solidariedade non pode ser exercida só polo departamento encargado da 

mesma, a Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), senón que, como 

así ocorre na realidade, pode e debe ser exercida polo resto dos departamentos 

da Administración autonómica. 

Conforme ao mandato de coordinación das accións de Cooperación ao 

Desenvolvemento na DXCE, contido na propia Lei Galega de Cooperación, 

fomentarase a colaboración con outras seccións da administración 

autonómica, ben directamente ou ben a través do Consello Interdepartamental 

de Cooperación ao Desenvolvemento. 

 

• OE 2.3. Pulo das iniciativas de consolidación e fortalecemento a 

ONGD. 

As ONGD con presenza activa en Galicia, deben ser capaces de completar na 

nosa comunidade a maior parte do ciclo do proxecto (identificación, xestión, 

seguemento e avaliación), posibilitando que moito máis galegas e galegos se 

poidan implicar en accións de solidariedade. 

Por isto, é básico que a convocatoria de consolidación e fortalecemento sexa un 

camiño axeitado para tal fin, tanto en medios como en posibilidades.  Este 
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fortalecemento das ONGD levará implícito, xa que logo, unha potenciación do 

tecido de cooperación galego. 

Do mesmo xeito, e co fin de contribuír á mellora da autonomía financeira das 

ONGD, estudarase a viabilidade da implantación de melloras fiscais nas 

doazóns de persoas físicas ou empresas. 

 

• OE 2.4. Fortalecer a Coordinadora Galega de ONGDs. 

A Coordinadora, federación de organizacións que agrupa neste intre a 41 

entidades e que desenvolve un traballo recoñecido institucionalmente nos 

campos da sensibilización, formación interna, información e representación 

debe ser apoiada na incorporación de medios humanos e materiais para que se 

converta nun eixe fundamental no fortalecemento e consolidación das ONGD’s 

galegas e por extensión do sector no seu conxunto. 

Este apoio debe ser especialmente importante nos anos de vixencia deste Plan 

Director, no cal o incremento comprometido de orzamentos poñerá a proba o 

seu imprescindible obxectivo de servizo, apoio e fortalecemento das ONGD 

galegas, de garantir a implicación efectiva das mesmas na Coordinadora e por 

extensión na creación de sinerxías entre todos os actores do sistema galego de 

cooperación. 

 

• OE 2.5. Fomentar as iniciativas conxuntas coa cooperación local e co 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 

Como así recoñece expresamente e por unanimidade o Parlamento de Galicia, 

profundizarase nunha política activa coas administracións locais, ben sexa 

habilitando mecanismos de apoio e promoción do compromiso dos poderes 

locais galegos coa cooperación e a sensibilización sobre a pobreza e as súas 

causas, ou ben mediante o establecemento de convenios de colaboración e o 

cofinanciamento de programas e proxectos xunto ao Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade. 

 

• OE 2.6. Fomentar a integración entre as accións das universidades 

galegas e as realizadas polo resto de axentes e pola Dirección Xeral 

de Cooperación Exterior.   
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Elaborarase un estudo sobre as iniciativas de solidariedade realizadas dende as 

universidades galegas, como un primeiro paso para a sistematización das 

mesmas e aumentar a súa participación organizada e estruturada na 

cooperación co Terceiro Mundo, co obxecto de deseñar unha estratexia común 

para as tres universidades que evite duplicidades de esforzos e fomente o 

traballo conxunto. 

Fomentarase, asemade, unha maior interacción entre a Universidade e a 

Empresa para constituír un potente instrumento da cooperación galega. Para 

acadalo, cómpre que as convocatorias de subvencións da Xunta de Galicia 

incentiven este mecanismo de colaboración.6 

 

• OE 2.7. Promocionar espazos de encontro entre actores que 

impliquen o fortalecemento do sector. 

Especialmente aqueles organizados polas entidades que representan á maioría 

dos axentes galegos de cooperación: a Coordinadora Galega de ONGDs e o 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, pero aberta ao resto de actores 

sempre que se garanta o principio básico de sumar na construción do tecido 

galego de cooperación. 

 

• OE 2.8. Potenciar a colaboración e o traballo conxunto entre os 

actores en todos os medios de axuda. 

En todas as convocatorias se valorará o traballo conxunto e a implicación da 

entidade solicitante no fortalecemento do sector de cooperación galego. 

Este fomento dos consorcios, farase tanto economicamente nas convocatorias 

como facendo un traballo paralelo de potenciación dos mesmos. 

 

• OE 2.9. Elaborar un Informe Cero e unha memoria anual sobre a 

cooperación galega para o desenvolvemento. 

A elaboración do Informe Cero responde á necesidade de contar cun 

diagnóstico do sector da cooperación ao desenvolvemento sobre o que basear 

as futuras liñas de traballo. En definitiva, para producir información útil que 

                                                 
6 Recóllese así a Proposta unánime de Resolución do Parlamento de Galicia.  
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axude a mellorar a cooperación galega, tanto por parte da Xunta como dos 

restantes actores de cooperación recoñecidos na Lei, acadándose un 

intercambio mutuo e a xeración de sinerxías entre uns e os outros. 

Para mellorar o coñecemento da cooperación feita por todos os actores galegos 

e favorecer ao tempo a integración e traballo conxunto entre os mesmos, 

elaborarase anualmente esta Memoria, onde se dará conta dos recursos, 

accións e resultados derivados da implicación do conxunto de institucións 

públicas e actores galegos nas tarefas de cooperación ao desenvolvemento, así 

como das accións conxuntas, reais ou posibles, que se poidan levar a cabo. 

No que atinxe á cooperación feita pola Xunta de Galicia, incluirase non só a 

feita pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior senón tamén a realizada 

polo resto das consellerías e departamentos da Administración autónoma.
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OX3. Mellora da calidade técnica e operativa do sector. 

Orientación cara ao cumprimento de obxectivos. 

 

Para mellorar a eficiencia e a calidade da axuda cómpre mellorar os niveis técnicos 

e a capacidade operativa en termos de desenvolvemento do conxunto do sector, 

incluídas as administracións públicas. Isto comportará concentrar esforzos nas 

actividades de formación dos recursos humanos, de especialización dos actores e 

de seguimento e avaliación das intervencións.  

 

• OE 3.1. Desenvolver un Plan Anual de avaliacións externas da axuda.  

Hai dúas razóns básicas que aconsellan iniciar unha sistemática tarefa de 

avaliación da axuda: 

En primeiro lugar, por cumprir coa esixencia de rendición pública de 

contas, dando a coñecer os resultados e o impacto das accións acometidas.  

En segundo lugar, para establecer un proceso sistemático de aprendizaxe, 

a partir da consideración dos acertos e erros acumulados no pasado. É difícil 

que se lexitime socialmente o sistema de axuda e eleve os seus niveis de 

calidade se non incorpora dentro das súas prácticas de xestión o recurso 

permanente á avaliación externa e o feito de facer públicos os resultados.  

 

• OE 3.2. Organización de encontros de avaliación dos proxectos por 

país e/ou sector de actuación. 

Como instrumento para xuntar os actores implicados nun país ou sector 

determinado e que permita analizar o traballo conxunto e as posibilidades de 

sinerxia. Como en todos os obxectivos do Plan, procurarase a máxima 

coordinación e traballo en rede entre actores. 

 

• OE 3.3.  Potenciar cursos e formación integral para mellorar a 

capacidade operativa e técnica dos actores da cooperación galega. 

Tanto seminarios organizados polos propios actores, primando o obxectivo 

específico de fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD para asegurar  
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que a formación beneficia a todas as ONGD galegas, como en formación 

regulamentada dende as universidades galegas. 

En todos estes cursos procurarse a asistencia de persoal da Dirección Xeral de 

Cooperación Exterior para facilitar a súa formación. 

 

• OE 3.4. Reforzar a investigación das causas do subdesenvolvemento, 

os novos xeitos de cooperación e o aumento da calidade e da 

experiencia compartida da cooperación galega. 

Especialmente dende as universidades galegas, pero tamén dende calquera 

outro axente de cooperación. 

 

OE 3.5.  Utilizar as accións de avaliación e mellora técnica como 

ferramenta para favorecer o tecido galego de cooperación. 

Procurando de xeito proactivo e sempre que se garanta a calidade das accións, a 

contratación de entidades ou organizacións galegas que potencien a calidade e 

o oñecemento compartido do sector no seu conxunto. 

 

• OE 3.6. Incrementar as bolsas de formación nas OTC en organismos 

de cooperación e financiar a contratación de cooperantes 

especializados. 

Co  fin de aumentar a formación e experiencia técnica de galegos e galegas no 

seguimento e control dos proxectos financiados pola Cooperación Galega e 

asegurar a coordinación efectiva coas accións de desenvolvemento das axencias 

de desenvolvemento implicadas, singularmente a AECI, pero tamén 

aqueloutras vinculadas a organismos multilaterais da ONU. 

Para a mesma finalidade estudarase tanto a oportunidade da contratación de 

cooperantes especializados en accións de xestión ou avaliación de proxectos, 

como a creación de bolsas para áreas como a educación para o 

desenvolvemento e a comunicación social.  
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• OE 3.7. Facilitar a participación de funcionarias e funcionarios da 

Administración pública galega en iniciativas de cooperación ao 

desenvolvemento.  

Posibilitando a solicitude de comisións de servizo, permisos, etc., para poder 

desempeñar no terreo iniciativas en proxectos de cooperación ou emerxencia.
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OX4. Ampliación e ordenación dos medios da cooperación galega. 

 

A Xunta de Galicia, como principal axente do sistema galego de cooperación ao 

desenvolvemento, conta con boa parte dos recursos instrumentais propios da 

cooperación autonómica, para poder exercitar ben de xeito directo ou ben a través 

dos diferentes actores da cooperación galega, a política neste eido definida neste 

Plan Director. 

 

No apartado dos instrumentos de axuda detallaranse algunhas propostas técnicas 

de cambio. En concreto, os compromisos centrais neste ámbito son os seguintes: 

 

• OE 4.1. Potenciación das liñas de financiamento a ONGD e outros 

axentes de cooperación. 

As liñas de axuda dirixiranse ao financiamento de proxectos no exterior, así 

como a actividades  formativas e de sensibilización realizadas por ONGD e 

tamén á consolidación e fortalecemento de ONGD de ámbito galego ou cunha 

presenza activa en Galicia. 

Como xa se indicou no Obxectivo 2, en todas as convocatorias se fomentará a 

colaboración e o traballo conxunto entre actores. 

 

• OE 4.2. Simplificar procedementos burocráticos na xustificación de 

proxectos, substituíndoos por seguimento e avaliación no 

cumprimento eficiente de obxectivos e impacto no terreo. 

Por suposto garantindo sempre a xustificación económica dos proxectos e o 

correcto uso dos fondos dedicados. E tendo en conta as distintas normativas 

legais, estatais e autonómicas que regulan a concesión de subvencións. 

 

• OE 4.3.  Fomentar a normalización de procedementos e formularios 

de solicitudes de subvencións. 
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Normalización non só de procedementos, formularios e documentación xeral  

nos diferentes organismos financeiros galegos para facilitar as solicitudes 

senón tamén na xustificación de proxectos. 

Esta normalización fomentarase non só a nivel galego, senón tamén co resto de 

Comunidades Autónomas, a través da Comisión Interterritorial de 

Cooperación ao Desenvolvemento da AECI. 

 

• OE 4.4. Optimización do recurso aos convenios. 

Como instrumento preferente da cooperación directa da Xunta de Galicia, 

dedicarase a aqueles programas e actores non susceptibles de recibir apoio no 

resto dos instrumentos dispoñibles e especialmente para aqueles cos que se 

impulse o traballo conxunto segundo os criterios xerais do Plan. 

 

• OE 4.5. Modificación do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación. 

Co fin de asegurar que recolle explicitamente a aqueles axentes cunha presenza 

activa en Galicia e no sector de Cooperación Internacional, adaptalo co fin de 

que lles permita reducir burocracia en cada unha das convocatorias. 

 

• OE 4.6. Fortalecemento da Fundación Axencia Humanitaria de 

Galicia.  

Complementariamente coa axuda de cooperación ao desenvolvemento feita 

dende Galicia e coa crenza de que a nosa comunidade debe ter un papel activo 

na axuda humanitaria e de emerxencia, consolidaranse as estruturas de 

formación, loxística e axuda da Fundacion Axencia Humanitaria de Galicia 

(FAHG).  

 

A reformulacion do ámbito de actuación, fins e beneficiarios fíxose na procura 

dunha xenuína Axencia de Axuda Humanitaria, aberta á sociedade civil galega, 

que sexa capaz de xestionar de modo eficaz este tipo de axuda, rexéndose polos 

principios de vulnerabilidade e necesidade das poboacións afectadas polas 

crises humanitarias. Cómpre salientar que nesta liña de apertura e busca de 

sinerxías coa sociedade galega se porá en marcha un Comité coas ONGDs que 

dende Galicia traballan na materia. 
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• OE 4.7. Reformular a convocatoria de axuda humanitaria e de 

emerxencia. 

Continuando co obxectivo anterior, e seguindo os criterios xerais do Plan, 

buscarase o apoio naqueles aspectos da axuda humanitaria e de emerxencia 

onde as ONGD teñen máis difícil a obtención de fondos privados. Xa que logo, 

primarase tanto a participación en emerxencias ou conflitos esquecidos ou 

non mediaticos como o apoio ás accións de prevención, rehabilitación e 

reconstrución, fases tradicionalmente e por desgraza menos visibles das 

emerxencias. 
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OX5. Implicación e procura de sinerxías cos sectores galegos con 

experiencia de valor para a cooperación. 

 

A axuda ao desenvolvemento galega, ademais de definir as súas prioridades 

sectoriais e xeográficas, débese tamén asentar sobre un recoñecemento máis pleno 

dos activos que a sociedade galega pode achegar ao sistema internacional de 

cooperación ao desenvolvemento.  

 

 A experiencia galega en xestión do desenvolvemento rural baseada nun 

enfoque territorial onde se contemple a participación dos actores locais, a 

planificación estratéxica, a innovación, a diversidade de actividades e o 

encadeamento produtivo, a cooperación entre  axentes públicos e privados, e o 

traballo en rede para intercambiar experiencias entre territorios rurais. 

 

 O aproveitamento e a xestión integral da riqueza pesqueira, área onde a 

nivel internacional están recoñecidos os excelentes resultados obtidos en 

diversos países froito da cooperación e do esforzo de persoal experto da Xunta 

de Galicia e outros axentes galegos de experiencia amosada a nivel mundial. 

 

 A xestión integral dos recursos naturais e o medio ambiente. 

 

 As novas liñas de desenvolvemento tecnolóxico, vinculadas ao deseño e 

explotación de novas tecnoloxías no eido da enerxía alternativa e das 

comunicacións. 

 

  A economía social e o cooperativismo. 

 

 Codesenvolvemento. A experiencia da inmigración, dos novos galegos e 

galegas procedentes de países cos que se vai cooperar e especificamente coas 

súas colectividades.7 

 
                                                 
7 Recóllese a Proposta de Resolución do Parlamento de Galicia neste sentido. 
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 Descentralización política. Coa experiencia do proceso de cesión de 

competencias as administracións locais. 

 

Como recoñeceu o Parlamento de Galicia por unanimidade, esta non é unha lista 

pechada senón aberta á incorporación doutros sectores galegos con capacidade 

para engadir valor á cooperación galega, especialmente nos eidos da promoción do 

tecido económico, o xa citado desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, 

industria e turismo. 
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OX6. Fomento do comercio xusto e o consumo responsable. 

 

Co fomento destas dúas liñas de acción, conseguirase un efecto de 

favorecemento doutros obxectivos. Así, ao mesmo tempo que se melloran as 

condicións de vida de moitas traballadoras e traballadores do Sur con 

proxectos dun claro desenvolvemento produtivo, acádase unha 

sensibilización importante coas galegas e galegos que mercan calquera dos 

artigos de comercio xusto nas tendas e supermercados ao amosar que é factible 

a competitividade con produtos de calidade e unha globalización na 

que os salarios dignos, a non explotación de nenos e nenas, a igualdade do 

home e a muller no traballo e o respecto polo medio ambiente poden ser a 

norma. 

 

• OE 6.1. Elaboración dun plan de implantación e comercialización: 

comercio xusto. 

De acordo coas ONGD, a Coordinadora e as tendas dedicadas á venda de 

comercio xusto elaborarase un estudo coa situación actual e un plan 

estratéxico para garantir, na data límite deste Plan, que un mínimo do 70% da 

poboación galega conte como mínimo cun punto de venda no seu concello. 

 

• OE 6.2. Apoio na difusión da realidade, características e obxectivos 

do comercio xusto. 

Co fin último de creación de demanda e de apoio a todo o sector, fomentarase a 

realización de campañas publicitarias específicas. 

 

• OE 6.3. Fomentar a relación con empresas da economía social 

galega. 

Á hora de falar de comercio xusto e consumo responsable terase moi en conta a 

achega das distintas empresas galegas que traballan neste eido: tendas 

particulares, cooperativas de consumo, agricultura ecolóxica, etc. 
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• OE 6.4. Apoiar o comercio xusto en todos os medios de axuda. 

Nas convocatorias de axuda oficial (convocatorias de proxectos, sensibilización 

e fortalecemento) terán especial consideración aquelas solicitudes onde se 

considere de relevancia a variable do comercio xusto. 

 

• OE 6.5. Fomentar o comercio xusto e o consumo responsable dentro 

da Administración pública galega. 

Co fin último de acadar unha coherencia interna na Administración,  

fomentarase a difusión e consumo de produtos de comercio xusto nas distintas 

institucións públicas galegas. 

Asemade, e coa idea de consumo responsable, analizarase a posibilidade de 

implantar os criterios de merca e investimento éticos na política de compras da 

Xunta de Galicia así como un sistema de xestión ambientalmente sostible na 

Dirección Xeral de Cooperación Exterior. 
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OX7. Elaborar estratexias para as prioridades da cooperación 

galega. 

 

No capítulo 5 establécense as distintas prioridades xeográficas, transversais e 

sectoriais que rexerán a política de cooperación da Xunta de Galicia. 

 

Unha vez definidas, establécense os seguintes obxectivos específicos: 

 

OE 7.1. Dedicar un máximo do 70% dos recursos da cooperación aos 

17 países prioritarios. 8  

A definición destes países como prioritarios non supón a exclusión doutros 

posibles receptores de axuda; simplemente trata de definir unha relación de 

países nos cales se concentrará o esforzo da axuda galega no futuro. Porén, 

resérvase unha cota menor de axuda para ser asignada a outros países se as 

circunstancias así o recomendan.  

Este obxectivo establécese sen prexuízo de que ante situacións de crise se 

destine axuda de emerxencia e de reconstrución ás áreas xeográficas afectadas, 

como se fixo nos terremotos de Irán ou do Golfo de Bengala. 

 

OE 7.2. Dedicar entre o 10 e o 20% dos fondos de cooperación a 

países considerados máis pobres (PMA). 

Como obxectivo xeral, tratarase de primar a posición dos países máis pobres 

entre os prioritarios. Neste intre, cinco países, todos na África subsahariana, 

dos seleccionados como prioritarios son PMA (Angola, Guinea Bissau, 

Mozambique, Mauritania e Senegal). En conxunto, entre 1998 e 2005 

recibiron o 5.04 % do total dos recursos. 

 

OE 7.3. Buscar unha ponderación na asignación de recursos entre os 

países prioritarios. 

                                                 
8 Recóllese a Proposta de Resolución do Parlamento de Galicia neste sentido. 
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Procurarase definir o volume de recursos para cada país considerado 

prioritario, para lograr un certo equilibrio entre eles, de acordo coas súas 

necesidades e a súa capacidade de absorción.  

 

OE 7.4. Elaborar para cada un dos países prioritarios, un documento 

de estratexia de intervención. 

Co fin de propiciar a converxencia no traballo dos distintos actores que 

participan na cooperación galega para, deste xeito, ir cara a unha certa 

concentración programada das intervencións e dos recursos. Tendo en conta as 

estratexias e obxectivos de desenvolvemento dos gobernos do país e os esforzos 

das principais axencias de cooperación no mesmo (singularmente a AECI e a 

Unión Europea), identificarase para cada un deles as zonas e sectores de 

actuación prioritarios.  

Ao mesmo tempo, fomentarase a comunicación e xuntanza de todos os 

actores da Cooperación Galega con presenza en cada país, para 

identificar posibles sinerxías e posibilidades de traballo conxunto. 
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5.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: 

PRIORIDADES XEOGRÁFICAS, 

TRANSVERSAIS E SECTORIAIS PARA A 

COOPERACIÓN GALEGA 
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ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: PRIORIDADES XEOGRÁFICAS, 

TRANSVERSAIS E SECTORIAIS  

 

5.1- DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 

 

Conforme á Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento, artigo 9 (capítulo 

II), o Plan Director ten que conter as prioridades xeográficas e sectoriais da 

cooperación galega. 

 

Os beneficios asociados ao establecemento de prioridades radican en: 

 

• Unha maior selectividade nas accións a partir da focalización dos recursos 

cara a sectores e ámbitos xeográficos específicos, feito que reduce a 

dispersión de esforzos e, polo tanto, propicia un maior impacto potencial 

asociado á actuación especializada. 

 

• Unha maior integración entre os diversos actores ou axentes involucrados 

no traballo nun mesmo sector ou nunha mesma zona xeográfica e, xa que 

logo, a posibilidade de que se dea entre eles unha maior coordinación e 

complementariedade das súas accións. 

 

• Unha maior coherencia entre os obxectivos declarados e as accións 

financiadas.  

 

• Unha maior continuidade temporal -baseada na definición de liñas de 

acción consensuadas- que derivaría nunha axuda máis definida e 

consistente no tempo. 

 

A análise da distribución tanto xeográfica como sectorial da cooperación galega 

revelou que, a pesar de que a Administración non estableceu unha declaración de 

prioridades, se produciu unha forte concentración dos recursos, tanto xeográfica 

como sectorialmente. Este resultado é consecuencia tanto da orientación das 

prioridades establecidas nas convocatorias para ONGD, que presentaron os seus 
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proxectos ao financiamento público anual, como da orientación dos convenios de 

cofinanciamento subscritos pola Xunta con outros axentes de cooperación (ONGD, 

universidades, etc.). Porén, o establecemento dunhas prioridades de acción 

permitiría que esa distribución fose un resultado consciente e deliberado da acción 

pública e non tanto un produto da inercia dos actores.  

 

A proposta que agora se suxire fundaméntase na traxectoria seguida pola 

cooperación galega e nos obxectivos esperados polas súas institucións 

responsables. 

 

5.2- PRIORIDADES XEOGRÁFICAS 

 

Proponse como países prioritarios onde concentrar os recursos de cooperación 

os 17 seguintes: 

 

África: Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mauritania, 

Mozambique,  Namibia e Senegal (7 países) 

 

América do Sur: Bolivia, Ecuador e Perú (3 países) 

 

Caribe: Cuba, República Dominicana e Haití (3 países) 

 

Centroamérica: Guatemala, O Salvador, Honduras e Nicaragua (4 

países) 
 

 

A definición de países prioritarios baséase nos seguintes criterios: 

 

1. Outorgar crecente peso aos niveis de pobreza e ao Índice de 

Desenvolvemento Humano (IDH) como criterios de asignación de axuda.  Isto 

comporta que en seis dos 17 países prioritarios máis do 30% da súa poboación 

está en condicións de pobreza extrema (é dicir, recibindo menos dun dólar 

diario) e que se preste unha maior atención á África subsahariana, onde se 
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concentra a maior parte da poboación máis pobre a escala mundial (ver Cadro 

5). 

2. Manter a axuda naqueles países onde se ten experiencia de 

traballo conxunto e onde se veñen facendo intervencións de certo nivel por 

parte dos actores galegos de cooperación, feito que facilita a obtención de 

sinerxías de traballo entre os mesmos e un consecuente maior impacto. Así, 

todos os países considerados como prioritarios recibiron algún tipo de axuda da 

cooperación galega entre 1998 e 2005, se ben con importantes diferenzas entre 

uns e outros (ver Cadro 5). 

3. Fomentar a cooperación con áreas rexionais, que faciliten o traballo 

conxunto dos países que as compoñen e á súa vez que permitan que a 

cooperación galega se implique en procesos e estratexias de desenvolvemento 

rexionais ou binacionais xunto a outras axencias de cooperación, a AECI 

especialmente. Tal é o caso do fortalecemento pesqueiro en Centroamérica, e as 

áreas de Perú-Bolivia-Ecuador ou Senegal-Cabo Verde-Guinea Bissau. 

4. Aproveitar aquelas vantaxes comparadas que ofrecen certos 

países, derivadas do coñecemento mutuo, a existencia de canles de relación, 

comunicación e intercambio estables entre ambos, ou bases culturais comúns 

que permitan mellorar a eficacia das accións desenvolvidas neles. Asemade, 

preténdese aproveitar o valor engadido que a andaina galega pode achegar a 

aqueles países que solicitan apoio en sectores onde Galicia ten unha 

contrastada experiencia como poden ser o sector pesqueiro, de 

desenvolvemento agrario e o ambiental, entre outros.  

5. Aproveitar as posibilidades que brinda a proximidade á lingua e cultura 

portuguesa para operar máis activamente naqueles países de tradición 

lusófona, buscando, sempre que as condicións o permitan, canles de 

comunicación entre os actores da axuda de Galicia e Portugal. Por este motivo,  

establécense como países prioritarios os situados no continente africano de fala 

lusófona. 
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6. Ademais dos criterios anteriores, os países seleccionados son os de orixe da 

maioría de inmigrantes presentes en Galicia e cos que se formularán accións 

de codesenvolvemento. Tal é o caso de Ecuador, Perú ou Bolivia en 

Sudamérica ou Senegal e Cabo Verde na África subsahariana. 

 

Tendo en conta non só estes criterios, senón tamén as relacións de solidariedade e 

débeda histórica que denden moitos sectores e persoas da sociedade galega se 

manteñen coa poboación dos campamentos saharauís, prestarase unha 

atención especial á continuidade das mesmas. 

 

Asemade, e recollendo a Proposta de Resolución aprobada por unanimidade do 

Parlamento de Galicia o 24 de abril de 2006, outórgase a condición de países non 

prioritarios pero si preferentes a Arxentina, Uruguai e Venezuela.
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Cadro 5: Características dos 17 países prioritarios no Plan Galego de Cooperación ao Desenvolvemento 2006-2009 

País Rexión 
Euros totais recibidos 

da cooperación galega

1998-2005  

% sobre total 

axuda galega 

1998-2005  

Intervencións 

financiadas 

1998-2005 

GDP per 

cápita (PPA 

US $ 2003) 

Clasificación 

país por 

ingreso 

Índice Desenvolvemento 

Humano (IDH) 

(posto ranking 177 países) 

Clasificación 

país por IDH 

Angola África 194.591,11 0,70 3 2.344 baixo (PMA) 0.445 (160) baixo 

Bolivia América do Sur  3.802.015 13,64 84 2.587 medio baixo 0.687 (113) medio 

Cabo Verde África 194.000 0,70 3 5.214 medio baixo 0.721 (105) medio 

Cuba Caribe 1.516.067 5,44 29 5.259* medio baixo 0.817 (52) alto 

Ecuador América do Sur  1.542.014 5,53 34 3.641 medio baixo 0.759 (82) medio 

O Salvador América Central 1.492.580 5,35 26 4.781 medio baixo 0.722 (104) medio 

Guatemala América Central 700.989 2,51 16 4.148 medio baixo 0.663 (117) medio 

Guinea Bissau África 86.108 0,31 1 711 baixo (PMA) 0.348 (172) baixo 

Haití América Central 40.000 0.14 2 1.742 baixo (PMA) 0.475 (153) baixo 

Honduras América Central 990.906 3,55 16 2.665 medio baixo 0.667 (116) medio 

Mauritania África 257.855 0,92 6 1.766 baixo (PMA) 0.477 (152) baixo 

Mozambique África 716.330 2,57 18 1.117 baixo (PMA) 0.379 (168) baixo 

Namibia África 376.013 1,35 4 6.180 medio baixo 0.627 (125) medio 

Nicaragua América Central 967.237 3,47 28 3.262 medio baixo 0.690 (112) medio 

Perú América do Sur  3.545.835 12,72 73 5.260 medio baixo 0.752 (79) medio 

Rep. Dominicana Caribe 1.215.528 4,36 23 6.823 medio baixo 0.749 (95) medio 

Senegal África 150.000 0,54 1 1.648 baixo (PMA) 0.458 (157) baixo 

TOTAL   17.748.068 63,81 367         

TOTAL XERAL   27.876.369 100,00 774         

Tívose en conta o Informe de Desenvolvemento Humano 2005 (PNUD)2004.  No total xeral non se contempla o dedicado a proxectos de sensibilización e fortalecemento de ONGs. 
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5.3- PRIORIDADES TRANSVERSAIS 

 

Máis alá do establecemento de prioridades xeográficas ou sectoriais, hai que 

definir unha serie de enfoques transversais, que son aqueles aspectos que deben 

ser considerados en toda intervención de axuda ao desenvolvemento, calquera que 

sexa o seu ámbito de acción, necesarios para alcanzar os obxectivos marcados na 

Declaración do Milenio, tal e como se indicaba no apartado de Propósitos 

Xerais. 

 

Conviría tamen lembrar aquí o decálogo de criterios xerais que inspiran os 

obxectivos de traballo deste Plan Director, porque tamén se poden considerar 

como prioridades transversais de carácter metodolóxico. 

 

En todo caso, as prioridades transversais que asume a Xunta de Galicia como 

propias e, xa que logo, as organizacións que con ela colaboren na posta en marcha 

de proxectos e/ou programas de cooperación ao desenvolvemento son: 

 

O dereito ao desenvolvemento e loita contra a pobreza. 

A promoción da igualdade entre homes e mulleres. 

A defensa da sostibilidade ambiental. 

O respecto polos dereitos humanos. 
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O dereito ao desenvolvemento e loita contra a pobreza 

 

A loita contra a pobreza é a razón última que xustifica a axuda internacional aos 

países en desenvolvemento. Entendendo a pobreza como un fenómeno 

multidimensional -e non exclusivamente económico- que se manifesta a través de 

carencias básicas que afectan ás posibilidades de realización dende a infancia das 

capacidades humanas en termos de oportunidades económicas, educativas, 

sanitarias, alimentarias, de acceso á auga potable e ao aloxamento, e de respecto á 

dignidade das persoas, á súa participación nos procesos colectivos de decisión e de 

redución dos seus graos de vulnerabilidade.  

 

Polo tanto, a loita contra a pobreza implica rexeitar calquera carácter 

asistencialista na cooperacion galega. Todo o contrario, esta loita é unha 

expresión da crenza de que o desenvolvemento é un dereito das persoas e 

dos pobos.  

 

Traballar a prol do recoñecemento deste dereito e a ampliación das capacidades 

das persoas -independentemente do seu sexo, idade, nacionalidade, relixión, etnia 

ou ideoloxía- deberían ser a consecuencia lóxica de toda acción de 

desenvolvemento. Enfrontarse á pobreza e ás súas causas en todas as súas 

dimensións, tratando de mellorar as condicións sociais económicas, políticas, 

culturais e ambientais dos sectores máis pobres e vulnerables (especialmente a 

infancia e as mulleres).  
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Promoción da igualdade entre mulleres e homes 

 

É difícil ampliar as capacidades das persoas se se exclúe, marxina ou discrimina á 

metade da poboación por razóns do seu sexo. Polo tanto, a igualdade entre 

mulleres e homes debe ser asumida como un compromiso de calquera intervención 

a prol da mellora das condicións de vida e, xa que logo, do desenvolvemento 

humano. A consecución dun desenvolvemento máis xusto e eficiente require a 

promoción das cuestións de xénero nas intervencións de cooperación 

internacional. Esta implica a análise do impacto diferencial que as intervencións 

poden ter sobre mulleres e homes e nas relacións que se establecen entre eles. 

 

Coa fixación desta prioridade transversal, recoñécese tamén o feito de que as 

mulleres están a ter un papel protagonista no desenvolvemento das accións de 

solidariedade e cooperación internacional. No Sur, pero especialmente en Galicia 

onde a presenza das mulleres é abafadoramente maioritaria no traballo efectivo 

dende as organizacións sociais. O reto de conseguir o seu empoderamento, é 

indispensable para acadar unha igualdade efectiva. 

 

Esta presenza obriga a que a política de cooperación contemple non só o fomento 

da participación e a dirección real das mulleres nas políticas que 

executa de facto senón tamén, dende a perspectiva da promoción da igualdade 

entre mulleres e homes, unha análise e fomento da participación masculina 

nas accións directas e no traballo diario da cooperación, xa non en tarefas 

directivas onde segue a ser maioritario. 
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Defensa da sostibilidade ambiental 

 

A defensa do medio ambiente é un requisito fundamental de calquera proceso de 

desenvolvemento que pretenda a súa perdurabilidade no tempo. A explotación de 

recursos naturais e o desenvolvemento económico debe facerse de tal xeito que se 

preserven as condicións para o desenvolvemento das futuras xeracións, feito que 

implica non só combater os fenómenos de degradación ambiental, senón tamén 

promover a biodiversidade e a xestión respectuosa do medio. Por todo iso, é 

primordial que se contemplen nos programas e proxectos de cooperación accións 

que leven á conservación dos ecosistemas, á redución da contaminación, á 

explotación controlada dos recursos e á adopción de medidas correctoras que leven 

á mellora do medio ambiente.  

 

Respecto polos dereitos humanos 

 

A defensa dos dereitos humanos garante os procesos de desenvolvemento mentres 

pon en primeiro termo as persoas e as súas potencialidades. Toda intervención a 

prol do desenvolvemento, debe avogar pola consecución dun marco ético global 

onde a xustiza e o respecto polos dereitos humanos (incluídos os dereitos das 

minorías e o respecto pola diferenza cultural, así como os dereitos da infancia) 

sexan vistos como unha responsabilidade e unha obriga individual e colectiva. A 

promoción de valores como o respecto pola vida, a liberdade, a igualdade e a 

tolerancia, son algúns dos principios reitores que poden permitir establecer un 

contorno de protección dos seres humanos no camiño cara ao empoderamento das 

persoas vulnerables e a mellora das súas condicións de vida. 
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5.4- PRIORIDADES SECTORIAIS 

Ao longo da súa traxectoria previa, boa parte dos recursos da axuda galega (o 

32,8%) orientouse cara á cobertura das necesidades básicas. Deste xeito, 

cumpriuse sobradamente co compromiso establecido no Cumio de Copenhaguen 

de dedicar como mínimo o 20% da axuda bilateral a ese amplo tipo de 

necesidades.  

 

Cara ao futuro, o sistema galego quere manter ese compromiso, garantindo que a 

atención ás necesidades básicas non baixe do 20% do total da axuda bilateral 

sectorializable. 

 

Ao mesmo tempo procurarase unha actividade máis comprometida nos ámbitos do 

empoderamento, defensa de dereitos, gobernabilidade, desenvolvemento 

produtivo e sostibilidade ambiental.  

 

Así pois, dentro das prioridades sectoriais fixadas no artigo 8 da Lei Galega de 

Cooperación ao Desenvolvemento proponse a seguinte dedicacion aos programas e 

proxectos integradas nos seguintes grupos de clasificación da axuda. 
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Proposta de distribución sectorial dos recursos destinados á cooperación 
ao desenvolvemento pola Xunta de Galicia 2006-2009 

SECTOR 
% 1998 - 
2005 

% proposto 
2006 - 20099

Cobertura das necesidades sociais básicas 32,80 27,00 

Infraestrutura e promoción do tecido económico 16,47 25,00 

Participación social, des. institucional e bo goberno 11,96 14,00 

Investimento no ser humano 8,99 11,00 

Defensa do medio ambiente 6,53 7,00 

Axuda humanitaria e de emerxencia 13,41 8,00 

Sensibilización social e educación ao desenvolvemento 3,77 4,50 

Consolidación e fortalecemento axentes cooperación 0,34 1,50 

Sectores do CAD non adscritos aos sectores anteriores 5,74 2,00 

TOTAL 100,00 100,00 

 

 

Cobertura de necesidades sociais básicas 

 

As necesidades sociais básicas están recollidas como servizos sociais básicos no 

apartado de prioridades sectoriais da Lei Galega de Cooperación para o 

Desenvolvemento e correspóndense con algúns dos dereitos humanos recollidos 

no Pacto Internacional para os Dereitos Económicos, Sociais e Culturais ratificado 

por España, que ten por finalidade garantir as condicións obxectivas de vida para a 

sociedade no seu conxunto a través dun rol activo do Estado, así como nos 

Obxectivos de Desenvolvemento do Cumio do Milenio e o Programa de Acción do 

Cumio sobre Desenvolvemento Social de Copenhague. 

 

A Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento prioriza dentro deste sector 

as seguintes áreas: vivenda, saúde, saneamento, seguridade alimentaria e 

                                                 
9 Recóllese a proposta de resolución do Parlamento de Galicia de aumentar a porcentaxe dedicada ao sector 
de promoción do tecido económico.  
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educación básica, alicerces sobre os que se deben soster os esforzos da comunidade 

internacional orientados á loita contra a pobreza de fonrma efectiva e eficiente.  

 

No que se refire á área da vivenda tómase unha definición ampla, xa que se inclúe 

non só o acceso a un aloxamento digno senón tamén, e como condición para este, 

un contorno axeitado grazas á planificación e habilitación de espazos públicos e 

infraestruturas e servizos que conformen en definitiva asentamentos humanos 

sostibles. 

 

A saúde é entendida como un dereito fundamental do ser humano, especialmente 

no que se refire ao acceso á atención primaria, é un elemento clave na loita contra 

a pobreza e redución da morbilidade e mortalidade. Nesta área tan ampla 

considéranse especialmente significativos a mellora da saúde infantil e materna así 

como a loita contra enfermidades prevalentes (VIH/SIDA, malaria e tuberculose) e 

o acceso a medicamentos esenciais, respectando, nas doazóns de medicamentos, as 

directrices propostas pola Organización Mundial da Saúde (OMS), dado que estas 

son asiduamente conculcadas a nivel internacional en situacións de emerxencias. 

 

A área de saneamento está moi ligada ás outras consideradas como prioritarias 

(saúde, vivenda…) e inclúe un aspecto fundamental como é o acceso á auga 

potable, da que aínda carece unha sexta parte da poboación mundial. Ademais, 

este concepto amplo de saneamento entronca directamente coa xestión sostible 

dos recursos e tratamento de residuos que forman parte dun desenvolvemento con 

calidade ambiental. 

 

A seguridade alimentaria é un requisito fundamental na loita contra a pobreza, 

especialmente porque este aspecto afecta de forma crítica á infancia e outros 

colectivos vulnerables. As actuacións en seguridade alimentaria deben ir máis alá 

da doazón de alimentos (compoñente esencial da axuda humanitaria e de 

emerxencia) e orientarse a estratexias sostibles de produción, distribución e 

consumo de alimentos nas que os pobos sexan protagonistas.   
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O acceso á educación é finalmente un dereito fundamental recollido na 

Declaración dos Dereitos Humanos, e ademais dun fin en si mesmo é o 

instrumento principal para a consecución con éxito das metas de 

desenvolvemento. Neste apartado dedícase unha especial atención á educación 

primaria á que aínda millóns de persoas non teñen acceso no mundo, e en especial 

a educación de nenos e nenas. Hai que destacar, como o fai a Declaración dos 

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, a importancia de garantir o acceso a 

unha educación de calidade de mulleres e homes en igualdade de condicións.   

 

Cómpre lembrar de novo neste apartado, e como xa se indicou noutras partes do 

Plan, que a cobertura das necesidades sociais básicas é ante todo 

responsabilidade do goberno dos países afectados, facilitando aos seus 

cidadáns os medios para que fagan efectivos os seus dereitos. 

Non se entende, polo tanto, unha cooperación galega allea á esixencia aos 

gobernos locais para que cumpran coa súa obriga, senón como un apoio esixente a 

que esta se faga efectiva.  

Do mesmo xeito, quérese fuxir dun erro común da cooperación internacional: 

utilizar a axuda como unha privatización encuberta de servizos sociais 

básicos. 

 

Infraestrutura e promoción do tecido económico.  

 

Este apartado recóllese na Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento 

como “A dotación e mellora das infraestruturas económicas, prestándolle especial 

atención ao desenvolvemento de proxectos de economía social, así como ao 

fortalecemento do tecido produtivo que favoreza o crecemento económico de 

base”.  

 

Por outra banda, tanto a Declaración de Barcelona como o Consenso de Monterrey 

sinalan a importancia do sector privado e a súa dinamización no desenvolvemento 

do conxunto dos países, ao xerar recursos económicos en parte redistribuíbles a 

través de programas e proxectos de desenvolvemento. 
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Neste sentido, a experiencia galega no desenvolvemento de sectores como o 

pesqueiro ou o agroindustrial potenciarase ante o seu importante valor 

engadido no acompañamento de accións de cooperación. Considérase de especial 

relevancia a articulación das empresas galegas como axentes de desenvolvemento 

coas do mesmo sector nos países destinatarios da axuda á hora de xerar propostas 

que promovan o fortalecemento do tecido económico. 

 

Por outra parte, merece unha especial atención o apoio a empresas de economía 

social e cooperativas xa existentes, ao nacemento de novas iniciativas 

produtivas, así como ao afianzamento dos lazos entre Norte e Sur a través do 

comercio xusto. 

 

A importancia deste sector favorécese especialmente recollendo a proposta 

unánime de resolución do Parlamento de Galicia, que cita os seguintes 

subsectores: promoción do tecido económico, desenvolvemento tecnolóxico e 

innovación, industria e turismo. Así, a porcentaxe orzamentaria para dedicar a este 

sector suporá o 25% do total. 

 

Participación social, desenvolvemento institucional e bo goberno. 

 

A participación social e o desenvolvemento institucional así como o bo goberno 

son elementos constitutivos do Estado democrático e de dereito. É ademais tarefa 

do Estado garantir e promover a participación social así como os dereitos 

fundamentais, sendo para isto esencial o fortalecemento das estruturas 

democráticas de cara ao seu bo funcionamento, baixo os principios de liberdade 

igualdade e xustiza. 

 

Neste sentido, na Lei Galega de Cooperación para o desenvolvemento sinálase 

como sector prioritario “O fortalecemento das estruturas democráticas e da 

participación dos pobos e das súas organizacións, así como o fomento do respecto 

e da protección de todos os dereitos humanos”. 
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Para iso, considérase especialmente relevante o apoio á investigación e aos 

procesos de empoderamento, recoñecemento e exercicio dos dereitos e 

promoción da participación. Especialmente, como se indicaba nas prioriades 

transversais, cando son exercidos polas mulleres, artífices do desenvolvemento e 

da cooperación no Norte e no Sur. 

 

Ao mesmo tempo, o fortalecemento do Estado de dereito e os procesos de 

descentralización, nos que a experiencia galega pode achegar elementos 

significativos, tal e como sinala a Lei Galega de Cooperación ao destacar o 

“Intercambio de experiencias acumuladas pola Xunta de Galicia na xestión dunha 

Administración pública e descentralizada con outras administracións rexionais e 

locais dos países receptores, e ao servizo dos cidadáns”. É de salientar neste 

apartado o importante papel que poden desenvolver ademais da Xunta de Galicia, 

os concellos e deputacións a través do Fondo Galego de Cooperación, este último 

sen dúbida con significativa relevancia no tocante ao fortalecemento institucional. 

 

Investimento no ser humano. 

 

O investimento no ser humano refírese á ampliación das liberdades, capacidades e 

posibilidades das persoas e dos pobos. 

 

Neste apartado inclúense aspectos recollidos na Lei Galega de Cooperación como o 

acceso á educación secundaria de calidade e a cooperación interuniversitaria, o 

desenvolvemento científico e tecnolóxico dende unha perspectiva multisectorial asi 

como o respecto e a promoción da identidade cultural dos pobos, con especial 

atención no acceso das mulleres e colectivos minoritarios e/ou vulnerables.  

 

Para iso, considérase de especial relevancia o papel das universidades galegas no 

apoio á investigación e a transferencia e intercambio de coñecementos e 

tecnoloxía. 
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A protección e mellora da calidade do medio ambiente e o traballo a 

prol do desenvolvemento sostible. 

 

A protección e mellora do medio ambiente, a biodiversidade, a conservación e a 

utilización renovable e sostible dos recursos naturais,  son pola súa importancia 

unha prioridade sectorial ademais dunha prioridade transversal recollida na Lei 

Galega de Cooperación.  Neste sentido recóllese na Declaración de Obxectivos do 

Milenio así como nos Cumios de Río e Xoanesburgo, entre outras. 

 

Este apartado entronca con outras áreas prioritarias, tales como a educación para 

o desenvolvemento, o saneamento e a xestión sostible da auga, o apoio á 

investigación e o intercambio e transferencia de tecnoloxía, o fortalecemento 

institucional e outras, orientadas ao obxectivo de acadar un desenvolvemento 

sostible.   

 

Axuda humanitaria e de emerxencia. 

 

Como se indicaba no apartado de Obxectivos, e seguindo os criterios xerais do 

Plan, buscarase o apoio naqueles aspectos da axuda humanitaria e de emerxencia 

nos que as ONGD teñen máis difícil a obtención de fondos privados. Xa que logo, 

primarase tanto a participación en emerxencias ou conflitos esquecidos ou 

non mediáticos coma no apoio ás accións de prevención, rehabilitación e 

reconstrución. 

 

Este apoio farase non só mediante a reformulación da anterior convocatoria 

específica de axuda humanitaria e de emerxencia, senón tamén co apoio á 

Fundación Axencia Humanitaria de Galicia. 

 

A redución do dedicado entre 1998 e 2005 (13,41% do total dos recursos) e a 

proposta deste Plan de dotar un mínimo do 8%, explícase como compromiso de 

asignación mínima de recursos, independentemente de que ante crises 
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humanitarias específicas, como xa se fixo anteriormente, se fagan achegas 

extraordinarias específicas. 

 

Sensibilización e educación para o desenvolvemento.  

 

Esta área recibe na Lei Galega de Cooperación unha importancia especial que se 

reforza coa amplitude das actuacións e a súa localización tanto nos países 

receptores como na Comunidade Autónoma Galega.  

 

Dentro da nosa Comunidade, os esforzos encamíñanse cara á creación dunha 

cidadanía responsable, solidaria e sobre todo activa, consciente das 

diversas realidades coexistentes e involucrada nos procesos de desenvolvemento 

dos países menos favorecidos e da súa loita contra as causas da pobreza que 

explican a explotación Norte-Sur. Considérase de vital importancia a actuación 

orientada cara aos nenos e nenas e á xente nova; a formación do profesorado e 

axentes de educación formal e non formal; a creación de redes e o intercambio de 

experiencias, así como outras actividades que teñan como obxectivo a 

sensibilización da sociedade.    

 

A Lei Galega recolle dentro deste apartado os seguintes sectores prioritarios: 

 

a) A concienciación da opinión pública en materia de cooperación para o 

desenvolvemento e causas da pobreza. 

b) A difusión nos ámbitos educativos do coñecemento da realidade dos países 

subdesenvolvidos e da cooperación para o desenvolvemento. 

c) O fomento da investigación sobre as causas do subdesenvolvemento co fin de 

fortalecer e abrir novas vías de cooperación. 

d) A potenciación dos axentes de cooperación ao desenvolvemento de Galicia co fin 

de crear unha rede de solidariedade na nosa sociedade. 

 

Nos países receptores, os esforzos en sensibilización e educación para o 

desenvolvemento oriéntanse cara ao obxectivo da creación dunha cidadanía 
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responsable e implicada no seu propio desenvolvemento co fin de acadar a 

pertinencia, viabilidade, sostibilidade e eficiencia de dito desenvolvemento, 

complementando as accións de carácter educativo sinaladas nos apartados de 

cobertura de necesidades básicas e investimento no ser humano. 

 

Consolidación e fortalecemento dos axentes de cooperación.  

 

Na cooperación internacional, a presenza de axentes con capacidade para realizar 

un traballo coa máxima calidade e eficiencia, é un elemento fundamental e 

indiscutible polo que dende o goberno de Galicia se apoiará a consolidación e 

fortalecemento daqueles axentes (especialmente ONGD) que sexan capaces de 

completar ou xestionar a maioría das fases do ciclo de proxecto en Galicia: 

identificación, deseño, xestión, seguimento e avaliación. 
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6.-  MEDIOS DE ACTUACIÓN 
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MEDIOS DE ACTUACIÓN 

 

A Xunta de Galicia, como principal axente do sistema galego de cooperación ao 

desenvolvemento, conta con boa parte dos recursos instrumentais propios da 

cooperación autonómica para poder exercitar ben de xeito directo ou ben a través 

dos diferentes actores da cooperación galega, a política neste eido definida neste 

Plan Director. 

 

Neste apartado defínense as melloras propostas en cada medio de cooperación, 

tanto directa como a través dos distintos axentes de cooperación. 

 

6.1- Convocatorias de axuda a proxectos de ONGD no exterior 

 

Seguindo o espírito do plan, enténdese o financiamento de accións de 

cooperación non como un conxunto de proxectos máis ou menos illados, senón 

como o apoio a procesos de desenvolvemento nos que están integrados e 

comprometidos os gobernos locais e os diversos axentes de cooperación, públicos e 

privados.   

 

Co obxectivo de mellorar a eficiencia do instrumento: 

 

a) Intentarase que as convocatorias non só sexan coherentes cos principios, 

prioridades e metas do Plan Director de Cooperación cuadrianual 

senón que, ademais, constitúan un espazo de explicitación máis concreta do 

tipo de cooperación que se desexa promover.  

 

b) Fomentarase os consorcios e o traballo conxunto entre actores, e a 

integración en procesos de desenvolvemento compartidos nos países 

destinatarios da axuda. 

 

c) Tratarase de que as ordes de convocatoria sexan claras co fin de lograr 

unha maior precisión na presentación de proxectos e, xa que logo, nunha 
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maior calidade potencial dos mesmos. Como se indicaba no apartado de 

obxectivos, garantindo sempre o uso correcto dos fondos dedicados, 

tentaranse simplificar procedementos burocráticos na xustificación de 

proxectos polo seguimento e avaliación eficiente de obxectivos e impacto no 

terreo. 

 

d) Manterase a fixación de montantes máximos de subvención para evitar 

a excesiva concentración dos recursos, mais procurarase aumentar o 

montante medio de cada intervención financiada a través desta modalidade, 

superando a media do período 1998-2005 (42.659 euros por acción)10, para 

lograr accións cun maior impacto potencial.  

 

e) Intensificarase a importancia conferida ás etapas de análise, 

identificación, diagnóstico e preparación das propostas de 

proxectos o que redundará nunha maior calidade das mesmas. Estudarase a 

posibilidade de crear unha partida específica, dentro desta convocatoria ou 

separadamente, para apoiar as tarefas de identificación á que poidan 

concorrer as ONGD.  

 

f) Perfeccionarase o formulario normalizado para a presentación dos 

proxectos co obxectivo de lograr un manexo rápido e eficaz da información e 

permitir o seu rexistro informático a efectos da xeración dunha base de datos 

histórica. Á súa vez, tenderase á normalización dos procedementos de xestión 

de proxectos a través da incorporación de metodoloxías como o marco lóxico 

ou outras consideradas pertinentes para tal fin.  

 

g) Concederase maior importancia e peso ás actividades de monitoreo, 

seguimento e avaliación outorgando unha maior importancia aos 

sistemas de información periódica, co fin de ter un coñecemento 

                                                 
10 Para calcular a media tivéronse en conta só o número e montante dos proxectos asinados no ano 
(non se consideraron os proxectos dos anos anteriores con anualidade nese ano).  
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pormenorizado das accións desenvolvidas e posibilitar a incorporación de 

modificacións e/ou adaptacións pertinentes a prol do bo desenvolvemento 

dos proxectos. Á súa vez, continuarase coa realización anual de avaliacións 

externas sobre proxectos de interese ou elixidos mediante técnicas de 

mostraxe de forma expresa para iso, co obxectivo de incrementar a 

aprendizaxe interna e posibilitar un exercicio de rendición de contas máis 

acabado e completo. O compromiso de elaborar un plan de avaliación e a 

publicación dunha memoria anual axudará neste sentido. 

 

h) Estudarase a ampliación do prazo dos proxectos (actualmente 2 anos), 

para asegurar o apoio a procesos de desenvolvemento integral a medio prazo.
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6.2- Convocatorias de axuda a actividades de sensibilización e 

formación en temas de cooperación ao desenvolvemento 

 

De xeito paralelo á publicación das convocatorias de axudas ao financiamento de 

proxectos ou con convocatorias propias, como xa se mencionou, a Xunta ofrece 

axudas para a realización de actividades de sensibilización e formación en temas 

de cooperación ao desenvolvemento. 

 

Estas accións que, tal e como se indicaba no primeiro obxectivo estratéxico do 

Plan, pretenden profundizar no coñecemento que a sociedade civil posúe dos 

países en desenvolvemento e da súa situación, son consideradas esenciais na 

Comunidade Autónoma de Galicia onde se observa unha relativa baixa implicación 

social nas actividades solidarias cara aos países do Sur. Por iso, ao mesmo tempo 

que se manterán as convocatorias anuais: 

 

a) Procurarase que a Xunta se involucre de xeito concreto na organización e 

coordinación de campañas de mobilización da opinión pública e outras 

actividades deste tipo, e implicarase o conxunto de actores con posibilidades 

de incidir na opinión e na formación das persoas, como pode ser a 

Coordinadora Galega de ONGD, o Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade, as universidades ou os medios de comunicación pública.  

 

b) Aproveitarase a información producida polos avances na implantación de 

proxectos financiados pola Xunta e das súas avaliacións para difundir as súas 

accións e concienciar á comunidade sobre a relevancia da cooperación e a súa 

capacidade transformadora. 

 

c) Nas convocatorias valorarase que os proxectos se insiran nunha estratexia de 

comunicación da entidade solicitante. Asemade, como no resto de 

instrumentos, valorarase especialmente os consorcios e accións conxuntas. 
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d) Apoiaranse os proxectos con carácter de proceso estable, normalizado e 

integral. 

 

e) Ampliarase o prazo dos proxectos a unha duración de ano natural ou de curso 

académico ou superior co fin de apoiar os procesos estables. 

 

f) Procurarase unha maior esixencia nos criterios para a formulación e execución 

dos proxectos. 
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6.3- Convocatorias de axuda a proxectos de desenvolvemento no 

exterior ás universidades, empresas e organizacións empresariais, 

sindicatos e comunidades galegas no exterior 

 

Esta convocatoria implica a ampliación dos instrumentos dos que dispón a 

Administración galega e a presentación dunha modalidade que permite que 

institucións distintas ás ONGD canalicen as súas propostas específicas. Á súa vez, 

significa a posibilidade de incorporar á empresa e ás súas organizacións ás 

actividades de cooperación nun ámbito non competitivo coas ONGD. Por todo iso, 

ao implicar a un maior número de actores promóvese o fortalecemento da política 

de cooperación ao desenvolvemento. 

 

Na concesión de axudas ás empresas primarase aquelas que promovan proxectos 

de economía social, que establezan códigos de responsabilidade social 

corporativa ou que, en todo caso, impliquen un alto compromiso 

social. De todos os xeitos, o outorgamento de subvencións condicionarase ao 

cumprimento das normas internacionais en materia socio-laboral. 
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6.4- Convocatoria de axudas para a consolidación e fortalecemento de  

ONGD  

 

Esta convocatoria ten como finalidade instrumentar as medidas de apoio ao 

fortalecemento institucional e operativo das ONGD, e responde a unha das 

prioridades sectoriais na sensibilización e educación para o desenvolvemento que 

se enuncia na Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento (art. 8, apartado 

2d): “Potenciar  os axentes de cooperación para o desenvolvemento de Galicia co 

fin de crear unha rede de solidariedade na nosa sociedade, así como impulsar e 

promover a participación social cidadá nas accións de cooperación para o 

desenvolvemento”. 

Así pois, con esta convocatoria procúrase mellorar as capacidades técnicas e a 

formación dos recursos humanos das ONGD en Galicia, consideradas como 

axentes de especial relevancia neste ámbito. 
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6.5- Cooperación directa. Convenios de cofinanciamento 

 

Os convenios de cofinanciamento, como expresión da cooperación directa que os 

galegos e galegas fan a través da Xunta de Galicia, non só a través da Dirección 

Xeral de Cooperación Exterior, que é quen a dirixe e coordina, senón dende o resto 

de departamentos da Xunta que realicen accións de cooperación internacional, son 

o instrumento que máis recursos mobilizaron da axuda galega ao desenvolvemento 

no período 1998-2004. 

 

Considérase que é especialmente apropiado para fórmulas de colaboración 

institucional sostidas no tempo e co propósito de definir accións de medio e longo 

prazo que requiren dun marco de acordo previamente establecido. Esta formula 

está xustificada cando a urxencia ou a excepcionalidade das circunstancias non 

permite apelar a procedementos regulamentados. En calquera caso, 

preferentemente, o seu uso limitarase para acordar accións de traballo conxunto 

entre diversos actores ou para convir con entidades que non se poidan acoller ás 

vías normalizadas de acceso a recursos públicos.  

 

Polo tanto: 

 

a) Reforzaranse as actuacións de seguimento e avaliación. 

 

b) Serán utilizados para o apoio a entidades ou tarefas non contempladas nas 

convocatorias anuais de cofinanciamento de proxectos ou para accións nas 

que o marco de programación comporte unha actividade recorrente no 

tempo. 

 

c) Difundiranse os compromisos asumidos mediante convenios. 
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6.6- Plans operativos Xunta de Galicia - AECI 

 

Como desenvolvemento do Convenio Marco asinado entre a Xunta de Galicia e a 

Axencia Española de Cooperación Internacional, o 3 de xullo de 1998 asináronse 

en 2002, 2003, 2004 e 2005 os correspondentes plans operativos para a execución 

de actuacións conxuntas en diversos países (3 proxectos en 2002, 12 en 2003 e  

2004 e 11 en 2005). 

 

A través das actuacións nos futuros plans operativos procuraranse priorizar os 

sectores onde a cooperación galega pode achegar coñecementos e prácticas propias 

que supoñen un valor engadido ao que sería unha simple contribución económica. 

En particular, as liñas máis destacadas serán a da pesca (cunha considerable 

colaboración da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos), o medio ambiente e 

o desenvolvemento rural.  

 

Ao mesmo tempo, e coa visión dunha cooperación integral, tratarase de que as 

accións cofinanciadas reforcen os efectos e o impacto dos proxectos que realicen os 

distintos actores da cooperación galega. 
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6.7- Convocatorias de bolsas e contratación persoal experto  

 

A formación de persoal especializado constitúe unha tarefa básica para fortalecer 

tecnicamente o sistema galego de cooperación. Neste sentido, ampliaranse as 

convocatorias de formación e especialización actualmente existentes: 

 

1) Aumentar bolsas de cooperación internacional en países en 

vías de desenvolvemento en colaboración con outras institucións que se 

atopen traballando. Semellante iniciativa ten unha tripla utilidade: 

primeiro, para as persoas especializadas nestes temas, pola posibilidade que 

abre de adquirir experiencia de traballo en terreo; segundo, para a 

Administración; e terceiro, para a relación Xunta-outras institucións 

(particularmente a AECI) ao ofrecer un xeito concreto de dar forma a 

acordos de colaboración beneficiosos para ambas as dúas partes que faga 

máis eficaz a cooperación. 

 

2) Manter as bolsas de formación de expertos e expertas de 

cooperación internacional para o desenvolvemento na propia Xunta, feito 

que permitirá que persoas con formación en cooperación ao 

desenvolvemento poidan familiarizarse cos procedementos administrativos 

dunha estrutura gobernamental, adquirindo unha valiosa experiencia.   

Considerarase a creación de bolsas para áreas como a educación para o 

desenvolvemento e a comunicación social.  

 

Ademais, a continuidade desta oferta de bolsas de formación e prácticas poderá 

supoñer o establecemento de marcos de cooperación entre a Xunta e 

entidades educativas galegas, españolas ou internacionais que darán 

unha relevancia maior ás actividades asociadas á política de axuda. 

 

Coa mesma finalidade estudarase a contratación de cooperantes especializados 

para accións de identificación, xestión ou avaliación de proxectos. 
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6.8- Axuda humanitaria e de emerxencia 

 

A administración da Comunidade Autónoma de Galicia en execución da política de 

cooperación para o desenvolvemento, de acordo coa misión e os obxectivos 

enunciados no Plan Director, canalizará a axuda humanitaria, nas súas vertentes 

de asistencia, socorro, protección e reconstrucción, a favor das poboacións que 

vexan agravadas as súas condicións de vida como consecuencia de catástrofes 

naturais e conflitos bélicos ou outras situacións análogas, e de axuda de 

emerxencia para dar resposta urxente a aquelas en situacións catastróficas. 

 

A Dirección Xeral de Cooperación Exterior, no exercicio das súas funcións e con 

base na experiencia acumulada, continuará coa misión de remediar as situacións 

que esixan a activación dos instrumentos de axuda humanitaria a través do envío 

dos recursos dispoñibles en cada caso ás zonas afectadas. 

 

Así, xa a mediados do ano 2003 se promoveu a iniciativa de elaborar unha 

normativa destinada a regular o financiamento de axudas extraordinarias de 

cooperación exterior por razón de interese social ou humanitario. Con ela 

preténdese establecer unha liña específica de axudas destinadas a “atender ás 

necesidades vitais ou urxentes xurdidas nos países con menor índice de 

desenvolvemento humano segundo os parámetros das Nacións Unidas, apuradas 

pola concorrencia das crises sanitarias, grandes fames, fenómenos naturais, 

conflitos bélicos, inestabilidade política grave ou calquera outra circunstancia de 

análoga natureza”.  

 

A iniciativa responde a unha necesidade dada a carencia previa dun instrumento 

de axuda humanitaria no sistema galego de cooperación ao desenvolvemento.  

 

En sucesivas ordes procurarase: 

 

a) Redefinir o destino das axudas, buscando o apoio naqueles aspectos da 

axuda humanitaria e de emerxencia onde as ONGD teñen máis difícil a 
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obtención de fondos privados. Xa que logo, primarase tanto a 

participación en emerxencias ou conflitos esquecidos ou non 

mediaticos coma no apoio ás accións de prevención, rehabilitación e 

desenvolvemento. 

 

b) Non establecer prioridades sectoriais ou xeográficas mentres que 

o criterio básico para a asignación de asistencias é o principio de 

universalidade asociado á necesidade das poboacións afectadas. 

 

c) Crear un fondo para o financiamento deste tipo de accións cunha 

duración de todo o ano, ao mesmo tempo que se incremente o montante 

destinado a este tipo de axudas. 

 

d)  Establecer criterios para o recoñecemento de gastos subvencionables.  

 

e) Incorporar como requisito das organizacións solicitantes das subvencións 

a experiencia na xestión de fondos para accións humanitarias, así como a 

capacidade técnica e loxística para levalas a bo termo. 

 

Paralelamente, e sendo coherente coa filosofía deste Plan de fomentar o traballo 

conxunto entre os diversos actores da cooperación galega, a coordinación no eido 

da axuda de emerxencia cobra unha especial importancia, ao favorecer a 

solidariedade de moitos concellos e deputacións non se faga de xeito 

disperso, senón actuando unidos fronte ás catástrofes.   

 

Neste reto, o pulo da colaboración entre as administracións locais, a través do 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade como lexítima axencia 

municipal galega para a cooperación, e a Axencia Humanitaria de Galicia, 

resulta imprescindible.  
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Axencia Humanitaria de Galicia 

 

Actualmente a Axencia Humanitaria atópase en fase de consolidación das 

estruturas institucionais e definición das liñas operativas, loxísticas e formativas.  

 

Os plans inmediatos son a estruturación dun sistema autónomo, profesionalizado 

e coordinado con outras axencias gobernamentais e no marco do sistema galego de 

cooperación.  

 

A reorganización da Axencia farase na procura da máxima colaboración e sinerxía 

coas ONGD que dende Galicia traballan nesta área e, por suposto, coas axencias 

encargadas a nivel estatal e europeo nesta materia: AECI e ECHO. 
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7.- PRINCIPAIS AXENTES DO SISTEMA 

GALEGO DE COOPERACIÓN 
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PRINCIPAIS AXENTES DO SISTEMA GALEGO DE 

COOPERACIÓN 

 

7.1- A Xunta de Galicia 

 

Tres son os principais desafíos aos que necesariamente terá que enfrontarse a 

Xunta de Galicia no futuro: 

 

En primeiro lugar, parece obrigado incrementar o nivel de compromiso 

orzamentario da Xunta de Galicia en materia de axuda ao desenvolvemento,  

facendo medrar os recursos a maiores ritmos que os do conxunto do orzamento e 

do propio PIB do país. A este respecto, o crecemento proposto dos recursos, dun 

mínimo do 50% anual a partir de 2007, asegurará unha senda expansiva, 

compatible coas posibilidades dunha xestión eficaz dos fondos. 

 

En segundo lugar, semellante proceso de ampliación dos recursos debe ir 

acompañado dun fortalecemento das capacidades institucionais e 

técnicas da propia Administración autonómica para xestionar os recursos da 

axuda, tanto de xeito directo como a través dos distintos axentes do sistema galego 

de cooperación ao desenvolvemento. 

 

En terceiro lugar, a Xunta propiciará a integración do conxunto dos distintos 

departamentos da Xunta de Galicia e actores sociais en apoio da política 

de axuda, tal e como se indica na Lei Galega de Cooperación para o 

Desenvolvemento.   
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7.2- A cooperación local 

 

Ao igual que a Xunta de Galicia, o principal desafío ante o que se atopa a 

cooperación realizada polas administracións públicas locais é o de incrementar o 

seu nivel de compromiso orzamentario en materia de axuda ao desenvolvemento.  

 

Como xa se indicou ao facer referencia ao diagnóstico, son poucos os concellos que 

manteñen unha asignación orzamentaria regular para as actividades de 

cooperación; e onde isto sucede os orzamentos son notablemente baixos. Como 

consecuencia diso, concellos e deputacións galegos realizan poucas accións 

directas de cooperación.  

 

Seguindo o ronsel dos concellos pioneiros no seu compromiso co desenvolvemento 

dos países máis desfavorecidos, o reto do municipalismo galego é aumentar o 

número de entidades que se impliquen neste sector da acción pública e nunha 

dobre dirección. 

 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (FOGACOSOL) está 

recoñecido pola FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias) como a 

Axencia Municipal Galega para a Cooperación, e recoñécese así dende a 

Xunta de Galicia que opta polo apoio inequívoco á súa consolidación como 

instrumento vertebrador da cooperación municipal, sobre todo tendo en conta o 

requisito de que no mesmo están e deben estar representadas todas as forzas 

políticas. 

 

Por isto sería aconsellable que o FOGACOSOL consolide e potencie as súas 

actividades para cumprir o seu papel de diseminador da experiencia acumulada e 

de fomento da adhesión de novos entes locais, de xeito que aglutine ao 

municipalismo galego con vocación de servir á causa da cooperación. 
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7.3- Organizacións non gobernamentais 

 

Como se puxo de manifesto en diversas ocasións, as ONG de Desenvolvemento e 

de acción humanitaria galegas, constitúen un actor central de calquera sistema 

moderno de cooperación ao desenvolvemento.  

 

Dúas son as tarefas básicas a desenvolver polas ONG:  

 

 Suponse que son entidades cun coñecemento experto para promover e 

xestionar intervencións de desenvolvemento ou de acción humanitaria nos 

países do Sur, con certas vantaxes en termos de flexibilidade, 

capacidade operativa e capilaridade das súas accións respecto a 

outros posibles actores como a Administración pública. 

 Son entidades que teñen como misión fomentar a cidadanía do Norte, 

para promover no seu seo valores de responsabilidade e solidariedade, 

articulando a súa resposta en forma de iniciativas favorables a un mundo 

máis xusto.  

 

Ambas tarefas, a de xestora de intervencións de desenvolvemento e a de promotora 

de conciencia cidadá respecto dos problemas do Sur, deben estar na base da 

actividade das ONGD galegas. E é en función desta dobre tarefa que se xustifica o 

apoio que estas entidades reciben das institucións públicas, con cargo aos 

orzamentos respectivos. 

 

Está claro que se se quere potenciar unha política de axuda máis vigorosa e 

tecnicamente mellor fundada, é necesario fortalecer o tecido asociativo das ONGD 

galegas. Para o que é necesario tanto un maior compromiso público neste ámbito, 

ampliando os recursos destinados á política de axuda, como un maior esforzo e 

atención das ONGD para completar en Galicia o máximo de fases posibles 

do ciclo de xestión dos proxectos de cooperación, a ampliación da súa base 

social e o fortalecemento da súa autonomía financeira, mediante unha política 

máis activa de sensibilización e de captación de socios. 
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7.4- Universidades 

 

Dentro do sistema galego de cooperación ao desenvolvemento é necesario 

considerar o papel das universidades, non só como actor que acumula un gran 

potencial de coñecemento experto que pode ser posto ao servizo das 

necesidades dos pobos do Sur ou doutros actores da axuda, senón tamén como 

espazo de formación ao que se poden trasladar os valores cidadáns de 

solidariedade e compromiso sobre os que se asenta a práctica da axuda e 

potencialos. 

 

Expostos dun xeito sumario, tres son os ámbitos básicos nos que se pode 

despregar a acción das universidades en materia de cooperación ao 

desenvolvemento: 

 

 Actividades que a Universidade desenvolva ou apoie coa súa respectiva 

comunidade académica, xa sexa no campo da formación en materia de 

desenvolvemento e cooperación, especialmente a través de títulos propios, 

xa sexa no campo do estudo e da investigación, apoiando a realización de 

teses doutorais ou investigacións sobre a materia, xa sexa no campo da 

sensibilización. 

 

 Actividades de cooperación interuniversitaria con centros homólogos no 

Sur. Aquí as posibilidades son múltiples, dende actividades para o 

fortalecemento institucional das universidades dos países en 

desenvolvemento ata a asistencia para o deseño de títulos e curriculo 

académicos; dende o apoio á mobilidade de investigadores e docentes dun e 

outro país ata a organización de pasantías de alumnos/as en prácticas para 

completar o seu proceso formativo, etc. 
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 Actividades de apoio e asistencia que as universidades poidan facer ao resto 

dos actores da axuda, xa sexan do Norte ou do Sur e xa sexan 

administracións públicas ou entidades privadas (como ONGD).  

 

Agora ben, é necesario subliñar que o campo da cooperación universitaria require 

marcos temporais de traballo relativamente dilatados, se se quere actuar con certa 

eficacia, posto que os ámbitos específicos onde opera preferentemente a 

cooperación universitaria son os propios do fortalecemento institucional, da 

cooperación técnica e da sensibilización; ámbitos onde non se poden obter 

resultados inmediatos nin a curto prazo.  

 

Parece conveniente, polo tanto, que as universidades determinen as súas 

estratexias propias no ámbito da cooperación para o desenvolvemento, tratando de 

definir prioridades e liñas de actuación preferente, superando unha fase de 

actuacións que estivo máis guiada pola suma de decisións illadas, sen suxeición a 

un plan integral.  

 

E, igualmente, a Xunta definirá, en diálogo coas universidades, o ámbito do apoio 

público á cooperación universitaria cunha certa perspectiva temporal a medio 

prazo.  
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7.5- Empresas  

 

Catro son as funcións básicas que á empresa lle compete no ámbito da 

cooperación: 

 

 En primeiro lugar, relaciónase co papel da empresa nas tarefas de 

fortalecemento do sector privado, apoiando a súa participación no 

diálogo social no seo dos países en desenvolvemento. Neste caso, a empresa, 

a través das súas organizacións, participa na política de cooperación 

propiamente como actor da axuda -e non só como instrumento-, 

transferindo parte da súa experiencia e recursos a institucións homólogas 

do mundo en desenvolvemento. Os contidos posibles de semellante 

participación son diversos, pero basicamente refirense ás tarefas de 

formación do empresariado e de asistencia técnica en áreas profesionais 

definidas e no apoio á consolidación das organizacións empresariais. 

 

 Creación de oportunidades para a posta en marcha de iniciativas 

empresariais conxuntas, que permitan xerar renda e emprego no país 

en desenvolvemento, fortalecendo o tecido produtivo do país. Convén 

advertir que non forma parte da política de axuda a creación de iniciativas 

empresariais, que deben rexerse por criterios de mercado, pero si pode 

contribuír a promover os contactos previos que alenten a posta en marcha 

deste tipo de operacións investidoras. 

 

 Libre contribución de recursos –humanos, materiais técnicos ou 

financeiros- a proxectos ou institucións de desenvolvemento a través de moi 

diversas modalidades. Trátase da acción máis desinteresada da empresa xa 

que comporta un compoñente de doazón, que reforza a capacidade de 

accións de cooperación ao desenvolvemento. 

 

 Liderar, en colaboración directa cunha contraparte local (entidade 

pública ou privada), a posta en marcha de iniciativas que requiran 
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asesoramento e servizos de asistencia técnica nalgunha das distintas fases 

do proxecto, achegando un plus de profesionalización. 

 

 

O propósito de fortalecer a política de cooperación ao desenvolvemento debe pasar 

tamén por facilitar a implicación da empresa neste ámbito da acción pública, se 

ben coas garantías necesarias para que tal implicación non distorsione os 

propósitos xenuínos da axuda. Semellante tarefa non resulta complicada no que se 

refire ao exercicio das empresas como doadores xa que chega con que os recursos 

se manexen con transparencia e se adxudiquen de acordo a criterios de 

desenvolvemento.  

 

Máis difícil é a tarefa cando do que se trata é de regular a implicación directa da 

empresa como actor da axuda, especialmente se quere recorrer a apoios públicos. 

Se as actividades son alleas ao logro de beneficio (como é o caso das actividades de 

fortalecemento das organizacións homólogas no Sur), o recurso ao apoio público 

pode instrumentarse a través das fórmulas institucionais que se arbitren para 

apoiar as iniciativas de actores distintos a ONG. Agora ben, cando a iniciativa é 

fronteiriza coa actividade mercantil, o grao de esixencia e de precisión debe ser 

máis elevado.  

 

De todos os xeitos, a concesión de axudas primará a aquelas empresas que 

promovan proxectos de economía social e adopten códigos de responsabilidade 

social corporativa, así como que se comprometan a cumprir as normas 

internacionais en materia socio-laboral. 
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7.6- Sindicatos 

 

Os sindicatos teñen unha tripla función de apoio á política de axuda.  

 

 Poden contribuír, dun xeito organizado, ás accións de desenvolvemento, ao 

igual que o resto dos axentes sociais, apoiando cos seus recursos e 

capacidades humanas e técnicas ás intervencións directas neste campo.  

 

 Están en condicións de realizar unha decisiva actividade no campo da 

sensibilización e educación para o desenvolvemento, tanto entre os seus 

afiliados como entre o colectivo dos traballadores.  

 

 E, en fin, teñen tamén un papel crucial no apoio á organización 

sindical no mundo en desenvolvemento, potenciando a capacidade 

técnica e organizativa destas institucións, apoiando a súa participación no 

diálogo social nos seus respectivos países e tendo un papel fundamental na 

loita contra a explotación laboral. Deste xeito contribúese á maior 

articulación e fortaleza da sociedade civil nos países en desenvolvemento, 

requisito obrigado para a consolidación da democracia e para a mellora das 

condicións de vida dos traballadores. 

 

Dentro do ámbito sindical hai un sector que no caso de Galicia adquire unha 

notable relevancia, acumulando unha experiencia de interese para os países en 

desenvolvemento: trátase dos sindicatos agrarios. En ambos os dous casos a 

experiencia asociativa aparece vinculada a ricas tradicións de organización da 

produción nos sectores primarios da agricultura e da pesca, que adoitan constituír 

unha parte importante do tecido produtivo nas zonas máis pobres dos países en 

desenvolvemento. O predominio da pequena produción tanto nun como noutro 

sector fai que as experiencias asociativas que emanan destes ámbitos en Galicia 

poidan constituírse nunha útil referencia para o mundo en desenvolvemento.  
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7.7- Comunidades galegas no exterior  

 

As comunidades galegas no exterior poden chegar a constituírse en determinadas 

condicións nun actor máis da política de axuda. Porén, como no caso da empresa, 

convén precisar as fronteiras de semellante participación, para evitar distorsións 

da política de axuda.  

 

O papel das comunidades non se limitará a ser beneficiarias de axuda, coas 

salvidades antes ditas, senón que tamén se poden converter en actores da axuda. 

Implicándose activamente na posta en marcha de iniciativas de desenvolvemento 

no país de acollida. Por suposto, os criterios de identificación e de formulación das 

iniciativas, canalizadas a través das comunidades, serán os habituais en toda 

intervención de desenvolvemento. Se ben, neste caso, aproveitando o coñecemento 

do país, a implantación e a rede de relacións que as comunidades de emigrantes 

crearan no seu lugar de acollida.  

 

Como ben indicou de xeito unánime o Parlamento de Galicia, debe ser un 

obxectivo da Xunta de Galicia a formación e o impulso aos galegos do exterior 

dende as súas recoñecidas sociedades benéficas, para seguir a cumprir os seus 

mandatos estatutarios da axuda ás sociedades nas que se atopan radicadas, xa que 

os feitos veñen avalando a moitas delas dende hai máis de 100 anos. 
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8.- IMPLANTACIÓN DO PLAN E MARCO 

ORZAMENTARIO 
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IMPLANTACIÓN DO PLAN  

 

Para executar a programación deste Plan Director será necesario integrar os 

criterios de decisión e de xestión dos responsables da axuda. Por iso, defínense os 

contidos do Plan e establécense os criterios para a súa axeitada implantación.  

 

A Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento establece unha serie de 

pasos preceptivos para a aprobación deste Plan: 

 

1. O Plan debe ser elaborado como anteproxecto polo departamento 

competente en materia de cooperación para o desenvolvemento. 

 

2. Debe ser informado polo Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento.  

 

3. A súa proposta debe ser aprobada polo Consello da Xunta. 

 

4. Finalmente, ao Parlamento Galego correspóndelle a aprobación definitiva 

do Plan.  

 

Ao mesmo tempo, a Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento establece 

a elaboración de Plans Anuais, informados polo Consello Galego de Cooperación 

para o Desenvolvemento e aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, onde se 

deberán concretar os compromisos do Plan Director para cada un dos seus anos de 

vixencia. Deste xeito, os Plans Anuais permitirán coñecer a marcha do Plan e o seu 

grao de acomodación aos obxectivos propostos.  

 

Agora ben, máis alá destes requirimentos, para garantir que o Plan informe das 

decisións dos responsables da política de cooperación da Xunta de Galicia e oriente 

o comportamento do resto dos actores da axuda, dentro do respecto ás súas 

competencias e autonomía de decisión, adoptaranse as seguintes medidas: 
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• Difundiranse os compromisos básicos que incorpora este Plan Director.  

 

• A memoria anual sobre a Cooperación ao Desenvolvemento dende a Xunta 

de Galicia elaborada pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior 

incorporará unha sección que dea seguimento expreso aos compromisos do 

Plan Director, identificando as discrepancias entre o previsto e o realizado, 

e informe sobre as medidas correctoras que se adoptaron, se corresponde, 

para garantir o cumprimento do Plan. 

 

• Aos dous anos de vixencia do Plan, establecerase unha avaliación 

intermedia expresa do grao de cumprimento do Plan, analizando o 

comportamento do sistema de axuda e a vixencia dos compromisos 

adquiridos. Será este o momento de revisar os acordos do Plan, se a 

evolución do sistema ou as circunstancias externas así o recomendan.  

A modificación dos compromisos someterase a ratificación polo Parlamento 

de Galicia, previo informe do Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento. 
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MARCO ORZAMENTARIO 

 

O goberno galego ten o propósito de impulsar un crecemento sostible dos recursos 

públicos dedicados ás tarefas de axuda ao desenvolvemento, de xeito que se faga 

realidade no máis curto espazo de tempo posible o compromiso que a Lei de 

Cooperación para o Desenvolvemento establece, no apartado f) do seu artigo 2, de 

aproximarse progresivamente ao mínimo do 0,7% dos recursos propios seguindo o 

acordo da ONU. 

 

Coa fixación deste obxectivo, e de acordo co estipulado no parágrafo 2 do artigo 9 

da Lei de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, establécese o 

escenario dos “recursos orzamentarios que orientarán a actuación da cooperación 

galega para o desenvolvemento durante o seu período de vixencia”. 

 

• Acadar ao remate do Plan o 0’4% dos orzamentos para a cooperación 

ao desenvolvemento. 

Semellante crecemento débese producir dun xeito gradual, e asociado de xeito 

indisoluble á garantía dunha ampliación simultánea do esforzo e das 

capacidades de xestión dos novos recursos por parte dos órganos 

responsables e especialmente dos actores da Ccoperación galega. 

 

• Incrementar nun mínimo do 50% anual os orzamentos dedicados pola 

Xunta de Galicia á cooperación ao desenvolvemento. 

 
 


