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AECID  Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento 

AH  Acción Humanitaria 

AXE  Administración Xeral do Estado 

CAD  Comité de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE 
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UDC  Universidade de A Coruña 
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UNRWA  Axencia da Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina 

USC  Universidade de Santiago de Compostela 

UVIGO  Universidade de Vigo 
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1. Introdución 

 Este informe ten por obxectivo presentar os resultados da avaliación intermedia do II 

Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2010-2013) realizada a 

pedimento da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia e dirixida 

pola Subdirección Xeral de Cooperación Exterior. Esta avaliación intermedia abrangue unha 

análise das accións correspondentes ao bienio 2010-2011 centrando a súa atención 

especialmente naquelas iniciativas desenvolvidas ao abeiro do vixente Plan Director. 

 A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación galega para o desenvolvemento establece 

un modelo para a planificación e programación da axuda oficial ao desenvolvemento galega 

baseado na elaboración de plans directores estratéxicos de duración cuadrienal que a súa vez 

se despregan en cadanseus plans anuais. Estes plans directores conterán os obxectivos e as 

prioridades xeográficas e sectoriais así como os recursos orzamentarios que orientarán a 

actuación da cooperación galega para o desenvolvemento durante o seu período de vixencia.  

 Consonte a este mandato legal, no ano 2006 aprobouse o I Plan Director da 

Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2006-2009), feito que representou a 

modernización estratéxica e operativa do sistema galego de cooperación. Tras este primeiro 

ciclo de planificación e os correspondentes exercicios de avaliación intermedia e final do I Plan 

Director, a finais do ano 2009 iniciouse un novo proceso de planificación estratéxica 

participativa que deitou coma resultado o II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento (2010-2013). Este Plan Director ten de vez unha duración cuadrienal, 

iniciando a súa execución no ano 2010 e rematando a súa vixencia operativa en decembro do 

2013. O II Plan Director recibiu o apoio unánime dos tres órganos de coordinación e 

asesoramento de Galicia en materia de cooperación ao desenvolvemento –Comisión 

Interdepartamental, Comisión Interterritorial e Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento- en cadansúas xuntanzas do 5 de marzo de 2010. Asemade, foi aprobado por 

unanimidade no Parlamento de Galicia o 16 de xuño dese mesmo ano. 

 O II Plan Director ten representado un novo compromiso cara ao aproveitamento e 

ordenamento dos activos, recursos e capacidades que a sociedade galega pon a disposición 

dos países en desenvolvemento a través das súas administracións públicas e dos restantes 

actores de cooperación recoñecidos pola Lei 3/2003. Este Plan Director deu continuidade ás 

liñas estratéxicas do I Plan Director focalizadas en realizar unha achega activa ao cumprimento 

dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) mais avanzando en chave de eficacia e 

aumento da calidade da axuda galega. Xa que logo, integráronse neste ciclo de planificación 

estratéxica os principios e criterios emanados da axenda de eficacia da axuda e mais do 

desenvolvemento. De vez, este II Plan Director tamén prolonga a prioridade de fomentar a 

sensibilización da cidadanía galega en relación aos problemas globais relativos á pobreza, a 

desigualdade, á crise ecolóxica e á vulneración dos dereitos humanos así como fornecer o seu 

apoio e compromiso coa política pública de cooperación. A través desta avaliación intermedia 

preséntanse os principais avances e resultados da aplicación das previsións dos II Plan Director 

co fin de garantir unha adecuada rendición de contas á cidadanía así como asegurar a 

transparencia da política pública de solidariedade global da Xunta de Galicia. 
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2. A avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega 

para o Desenvolvemento. Análise do bienio 2010-2011 

2.1. Antecedentes e obxectivo da avaliación 

A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento establece a 

“eficacia na planificación, execución, seguimento e avaliación das políticas e dos proxectos de 

cooperación” (artigo 4 apartado c) como criterio da cooperación para o desenvolvemento da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

A avaliación, como “elemento esencial da política de cooperación para o 

desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia”, rexerase polos criterios básicos de 

eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia e viabilidade, adoptándose a metodoloxía da 

cooperación oficial do Estado español e da Unión Europea (art. 10). 

Así mesmo, corresponde á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (DXRREE e 

UE) a través da Subdirección Xeral de Cooperación Exteriores (SDXCE) integrada na Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, como centro directivo competente en 

materia de cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia, “a elaboración e o 

seguimento do plan director e dos plans anuais de cooperación para o desenvolvemento” (art. 

19.1.a). Este seguimento do plan director será presentado ante o Consello Galego de 

Cooperación para o Desenvolvemento, que ten atribuído coma función o “coñecer os 

resultados do documento de seguimento do plan anual e da avaliación da cooperación” (art. 

22.3.c). 

O II Plan Director da Cooperación Galega ao Desenvolvemento (2010-2013) recoñece 

como un dos seus obxectivos incrementar o grao de transparencia e de rendición de contas da 

Cooperación Galega (Obxectivo Xeral 9), ao que se pretende contribuír mellorando a 

actividade avaliadora (Obxectivo Específico  9.2).  As avaliacións cóidanse necesarias por un 

dobre motivo: 

a) En primeiro lugar, constitúe un elemento imprescindible para que a política de axuda 
avance progresivamente cara a unha maior calidade e capacidade de impacto. 
 

b) En segundo lugar, porque a política de cooperación lévase a cabo con fondos públicos, 
sendo esixible, xa que logo, un exercicio de rendición de contas. 

Neste senso, consonte ao Plan Anual 2012 da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento e dando cumprimento ao obxectivo específico 9.2 do II Plan Director 

(indicador I.9.2.3), realizarase un informe de seguimento de medio termo sobre a aplicación do 

II Plan Director, informe do que se dará conta no Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento. 

Tras os primeiros exercicios de avaliación operativa e estratéxica desenvolvidos ao 

abeiro do I Plan Director da Cooperación Galega (2006-2009) arestora estanse a canalizar 

activos e recursos para fortalecer a capacidade avaliadora do sistema galego de cooperación 

no seu conxunto. O progresivo desenvolvemento dunha cultura de avaliación no sistema 

galego de cooperación e, especialmente, na súa unidade autonómica de dirección e xestión 

presenta un dobre obxectivo de mellora: 
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a) No eido da xestión dos procesos de aprendizaxe e capacitación institucional 

favorecendo a retroalimentación do actual exercicio de planificación. 

b) Na xestión máis eficiente e eficaz dos instrumentos de cooperación. 

 A través desta avaliación intermedia externa a DXRREE e UE agarda contar con 

información que lle permita analizar o grao de cumprimento dos obxectivos xerais e 

específicos do II Plan Director e a adecuación das actividades desenvolvidas para xerar os 

resultados previstos. De vez, a avaliación achega recomendacións para mellorar na eficacia e 

eficiencia dos esforzos institucionais, organizativos e operativos de cara ao cumprimento no 

maior grao posible dos resultados agardados ao remate do II Plan Director. Por último, a 

unidade responsable da xestión do Plan Director contará con propostas de mellora útiles, 

realistas e pragmáticas á fin de orientar o vindeiro ciclo de planificación. Xa que logo, consonte 

aos Termos de Referencia, esta avaliación inclúe: 

a) A avaliación do cumprimento de obxectivos xerais e específicos dos tres ámbitos de 

actuación establecidos no II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento (Conclusións). 

b) Propostas de actuación para aqueles obxectivos establecidos e non cumpridos (Plan de 

Mellora). 

c) Propostas de mellora para futuras planificacións (Recomendacións). 

Consonte ás necesidades informativas elaborouse en diálogo coa DXRREE e UE unha 

matriz de preguntas de avaliación baseada nos criterios establecidos polo CAD (Eficacia, 

Eficiencia, Pertinencia, Sostenibilidade), pola AECID (Coherencia- Complementariedade, 

Harmonización, Participación, Rendición de contas) e polo marco de avaliación de políticas 

públicas (Satisfacción, Transparencia). Para a selección dos criterios de avaliación tamén se 

seguiron as recomendacións realizadas en La cooperación descentralizada al desarrollo: una 

propuesta metodológica para su análisis y evaluación (Universidad del País Vasco-Hegoa, 

2011) 

Xa que logo, a matriz de avaliación estableceu coma criterios de avaliación os 

seguintes: 

a) Eficacia e logro de resultados para comprobar en que medida se están acadando 

adecuada e suficientemente os obxectivos xerais do II Plan Director así como detectar 

aquelas dificultades e atrancos para a consecución dos seus obxectivos e resultados. 

b) Eficiencia para determinar o grao de transformación dos recursos e activos nos 

resultados do II Plan Director. 

c) Coherencia co fin de valorar a adecuación das accións programadas para acadar os 

obxectivos e resultados do II Plan Director. 

d) Complementariedade para fixar as sinerxías das actuacións desenvolvidas ao abeiro 

do II Plan Director co marco estratéxico e operativo da cooperación española e 

europea e mais coa axenda internacional da eficacia do desenvolvemento. 
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e) Participación para valorar a eficacia e operatividade das canles e espazos de 

participación establecidos no II Plan Director. 

f) Transparencia para apreciar a adecuación e suficiencia dos instrumentos, ferramentas 

e mecanismos de rendición de contas á cidadanía galega sobre a política de 

cooperación. 

g) Satisfacción co fin de determinar o grao de satisfacción das expectativas dos actores 

da cooperación galega e dos socios de desenvolvemento respecto do II Plan Director. 

h) Sostenibilidade para valorar a influencia do II Plan Director sobre a capacidade 

institucional dos actores da cooperación galega e dos parceiros de desenvolvemento. 

i) Pertinencia co fin de apreciar a utilidade do sistema de indicadores definido no II Plan 

Director e para valorar a validez e utilidade dos métodos de colleita e análise de datos 

establecidos para o seguimento do II Plan Director. 

As necesidades informativas plasmáronse a xeito de preguntas na matriz de avaliación 

do II Plan Director vencellándoas con cadanseu criterio de avaliación.  

 

2.2. Metodoloxía empregada 

 O proceso fixado polo equipo avaliador contemplou catro fases de traballo aliñándose 

co establecido pola AECID no seu Manual de xestión de avaliacións da cooperación española 

(AECID, 2007) e mais nos Termos de Referencia: 

Fase I: Diagnóstico e deseño participativo 

a. Análise de avaliabilidade do II Plan Director da Cooperación Galega para o 
Desenvolvemento. 

b. Constitución da comisión de seguimento da avaliación intermedia. 
c. Aprobación do Plan de Traballo e mapa de actores. 
d. Aprobación da matriz de avaliación (criterios, preguntas, categorías e 

instrumentos). 
e. Traballo de gabinete e documentación. 
f. Deseño dos instrumentos avaliativos. 

Fase II. Traballo de campo 

a. Análise cuantitativa (bases de datos). 
b. Traballo de campo cuantitativo: cuestionarios. 
c. Traballo de campo cualitativo: entrevistas e grupos focais. 

Fase III: Elaboración de informe 

a. Informes parciais e achegas. 
b. Informe definitivo contendo conclusións, recomendacións e plan de mellora. 
c. Revisión por expertos externos. 

Fase IV: Comunicación pública de resultados. 

a. Presentación en xuntanza do CONGACODE. 
b. Difusión a través da web da cooperación galega e envío a actores da cooperación en 

Galicia e España. 
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Trala fase de deseño elaborouse unha Guía de Deseño que incluíu: plan de traballo e 

cronograma xeral da avaliación, o esquema da lóxica do II Plan Director, os indicadores e 

matriz de planificación, o resultado da análise de avaliabilidade, a matriz de avaliación, o mapa 

de actores e as ferramentas metodolóxicas que se implementaron na fase de traballo de 

campo e análise dos datos. 

Cadro 1: Opcións metodolóxicas da avaliación 

Fases 

 Opcións metodolóxicas  

Análise 
documental 

Base de 
datos 

Estudos 
de caso 

Entrevistas Grupos 
focais 

Cuestionarios Xuntanzas de 
contraste 

Revisión 
externa 

  

I.Diagnóstico e 
deseño 

       
 

   

II. Traballo de 
Campo 

       
 

   

III. Elaboración do 
informe 

        

  

IV. Comunicación 
pública de 
resultados 

       
 

  

Na fase de deseño, asemade, definíronse e seleccionáronse os actores participantes na 

avaliación nos cales aplicar as diferentes ferramentas de escolma e colleita de datos. Con este 

fin, elaboráronse tres tipos de recursos: 

a) Unha guía de preguntas para as entrevistas e os grupos focais adecuada a cada un 

dos grupos e persoas participantes. 

b) Dous modelos de cuestionarios: socios de desenvolvemento e actores galegos de 

desenvolvemento. 

c) Unha guía de traballo de campo. 

A seguir sintetízase o alcance e número de actores participantes: 

Cadro 2: Actores participantes nos diferentes instrumentos 

Cuestionarios 32 persoas 

Grupo focal 8 persoas 

Entrevistas 4 persoas 

Revisión externa 2 persoas 

Xuntamente con estas ferramentas, desenvolveuse ao longo de todo o proceso un 

amplo e continuo traballo de análise documental sobre a base da matriz de documentación 

relativa ao II Plan Director e que integrou documentación interna e fontes externas.  

A fase de diagnóstico e deseño abrangueu os meses de maio e xuño de 2012. O 

traballo de campo executouse entre os meses de xullo e novembro de 2012. Asemade, a 

elaboración do informe desenvolveuse entre os meses de xullo e outubro ficando a fase de 

comunicación pública de resultados para fins do 2012 e comezo do 2013.  
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2.3. Condicionantes e límites da avaliación 

O equipo avaliador pon de manifesto as seguintes consideracións co fin de facilitar 

unha correcta interpretación das conclusións e recomendacións:  

a) A matriz de avaliabilidade elaborada na fase de diagnose salientaba que o contexto 

sociopolítico podería motivar un nesgo crítico nas respostas dos actores participantes na 

avaliación xa que durante o bienio 2010-2011 se teñen desenvolvido campañas 

reivindicativas  fronte ás decisións que trasladaron as medidas de consolidación fiscal da 

Xunta de Galicia á política de cooperación para o desenvolvemento. As restricións 

orzamentarias nos anos 2010, 2011 e 2012 motivaron que as ONG de Desenvolvemento 

se teñan mobilizado denunciando publicamente os axustes e adoptando medidas de 

presión política e administrativa. Xa que logo, este contexto de mobilización e mais o 

protagonismo das ONGD na xestión da axuda da Xunta de Galicia teñen demandado ao 

equipo avaliador unha preocupación pola obtención de respostas fiables e coherentes 

para alén do contexto crítico actual. 

b) A SDXCE achegou uns Termos de Referencia que definían dun xeito amplo as necesidades 

informativas coa excepción da demanda de coñecer o alcance no cumprimento dos 

obxectivos e indicadores do II Plan Director. Xa que logo, foi preciso consensuar coa 

comisión de seguimento da avaliación unha matriz de avaliación sobre a base da proposta 

polo equipo avaliador na súa oferta orixinal. 

c) O II Plan Director tiña previsto no seu indicador 9.2.3. que a SDXCE realizase un informe de 

seguimento de medio termo sobre a aplicación do II Plan Director para a súa presentación 

ao Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento. A decisión da SDXCE de 

demandar unha avaliación intermedia motiva que este informe teña ampliado o seu 

alcance para integrar unha exposición ampla do grao de avance do conxunto do II Plan 

Director no bienio 2010-2011 xuntamente coa fidelidade ás necesidades informativas, 

criterios e preguntas de avaliación. 

d) A SDXCE ten realizado un seguimento activo e fiable do marco de resultados e 

indicadores do II Plan Director tal e como se reflicte nas súas memorias anuais de xestión 

dos anos 2010 e 2011. Non obstante, detectouse a necesidade de establecer un criterio 

máis preciso á hora de determinar que información resulta pertinente no caso daqueles 

indicadores ambiguos que permiten unha interpretación aberta. Asemade, detectáronse 

certos erros na información e datos rexistrados nos informes de seguimento do PACI e que 

orixinan incoherencias coa información dispoñible nos informe anuais 2010 e 2011 da 

cooperación galega. No anexo metodolóxico descríbense polo miúdo as decisións que 

adoptou o equipo avaliador en diálogo coa SDXCE respecto destes erros de rexistro.  

Asemade, a SDXCE achegou criterios e datos precisos para afinar a análise avaliadora 

naqueles datos confusos. 

e) O marco de resultados e indicadores do II Plan Director non reflicte a totalidade das 

propostas de reforma ou medidas correctoras integradas no narrativo do Plan así como 

nos Plans Anuais da Cooperación Galega. Por este motivo, a análise do grao de alcance dos 

indicadores e obxectivos do II Plan Director ten engadido asemade unha valoración 

daquelas iniciativas que non foron reflectidas no sistema de indicadores. 
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f) O coñecemento parcial do contido do II Plan Director por parte dos máis dos actores da 

cooperación galega ten motivado a necesidade de triangular as respostas dos 

cuestionarios coa realización de entrevistas presenciais e a celebración de cadanseus 

grupos focais coa SDXCE e a Coordinadora Galega de ONGD. 

g) O equipo avaliador quixo previr unha atención excesiva por parte dos actores participantes 

na avaliación ao marco instrumental (convocatorias e convenios) do II Plan Director. 

Emporiso téñense orientado as ferramentas metodolóxicas para incidir na análise e 

valoración do aspecto político e estratéxico do II Plan Director de tal xeito que se 

obtivese un equilibrio entre os seus diferentes niveis de actuación. 

h) A avaliación abrangue o bienio 2010-2011, no entanto, nalgúns indicadores téñense 

incluído datos de progreso relativos ao ano 2012 por mor de que as medidas correctoras e 

de reforma se teñen implementado efectivamente no devandito ano. Este criterio 

aplicouse fundamentalmente naqueles aspectos relativos ás convocatorias de axudas e 

subvencións que traducen operativamente os criterios de política e estratexia de 

cooperación definidos no II Plan Director. 

i) Os resultados e recomendacións da avaliación intermedia téñense integrado nunha 

exposición tripartita centrada naqueles elementos que integran a lóxica de articulación da 

avaliación: arquitectura e capacidade institucional, marco estratéxico e marco operativo.   

l) Para afinar a atribución dos efectos correctores do II Plan Director da Cooperación Galega 

sobre as dinámicas de xestión, téñense desagregado os datos de xeito que se realiza unha 

análise a un triplo nivel nalgúns dos indicadores. Esta análise tripartita divídese en: 

a. Datos da cooperación galega integrando os desembolsos da totalidade da Xunta de 
Galicia, é dicir, SDXCE e mais o resto de departamentos. 

b. Datos da cooperación galega centrados nos desembolsos da SDXCE e que inclúen os 
compromisos derivados de convocatorias e convenios de anos anteriores e os 
compromisos das convocatorias e convenios de 2010 e 2011. 

c. Datos da cooperación galega centrados en exclusiva nos desembolsos realizados ao 
abeiro das convocatorias resoltas e convenios formalizados nos anos 2010 e 2011 
pola SDXCE. No caso dos datos relativos ao promedio de financiamento por proxecto 
a través de convocatorias en 2010-2011, tomáronse en conta os datos de 
financiamento por proxecto da resolución e non os desembolsos efectivos xa que 
estes integran, no caso das convocatorias 2011, desembolsos a efectuar na 
anualidade 2012. 

m) Co fin de fomentar unha ampla participación no desenvolvemento desta avaliación tense 

promovido a inclusión dunha mostra representativa dos actores galegos de 

desenvolvemento, dos parceiros de desenvolvemento da cooperación galega nos países 

socios e mais das técnicas responsables do seguimento e execución das Iniciativas de 

Desenvolvemento Integral en Guatemala e República Dominicana. 

n) Durante o proceso de contraste dos resultados da avaliación e durante a fase de 

elaboración do informe, enviáronse copias do mesmo tanto ao Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI), responsable da elaboración do II Plan Director, como á 

AECID e a outros departamentos responsables da xestión da cooperación ao 

desenvolvemento noutras comunidades autónomas. 
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2.4. Presentación do equipo avaliador 

 O equipo avaliador estivo integrado por persoal especializado en cooperación ao 

desenvolvemento, análise de políticas públicas de cooperación, educación para o 

desenvolvemento, desenvolvemento local e xestión de ONGD. Ten experiencia en xestión 

de proxectos de educación para o desenvolvemento, consolidación e fortalecemento de 

ONGD, xestión estratéxica e organizativa, políticas públicas e conta cun amplo 

coñecemento do marco institucional e operativo da cooperación galega. Consonte aos 

Termos de Referencia conformouse un equipo cualificado con coñecemento profundo do 

obxecto de avaliación. O equipo avaliador participou activamente na avaliación final do I 

Plan Director da Cooperación Galega ao Desenvolvemento e no elaboración do II Plan 

Director da Cooperación Galega ao Desenvolvemento. Asemade, ten realizado achegas 

activas aos instrumentos da cooperación galega –convocatorias de subvencións- e ten 

acompañado en Bolivia o proceso de elaboración do Marco de Asociación País da 

cooperación española. Asemade, ten contribuído ao seguimento dos Plans Anuais da 

Cooperación Galega e aos informes anuais de xestión.  

 

Coordinador: José Luis Pastoriza Rozas (Vigo, 1977). Licenciado en Filosofía e Máster 

en Desenvolvemento Local pola Universidade de Santiago de Compostela. MSc NGOs and 

Development pola London School of Economics & Political Science. Traballou como técnico de 

proxectos na Coordinadora Galega de ONGD e como técnico de educación para o 

desenvolvemento na Fundación Entreculturas. Arestora traballa como consultor e investigador 

especializado en educación para a cidadanía global, eficacia do desenvolvemento e 

cooperación descentralizada. Entre as súas publicacións: AOD en educación en Galicia: un 

análisis de la cooperación gallega 2006-2010 (CME, 2012), División del trabajo y 

complementariedad en la cooperación andaluza al desarrollo: la educación en el periodo 2006-

2010 (Entreculturas e Fundación ETEA, 2012), Eficacia da axuda e sociedade civil. Declaración 

de París sobre Eficacia da Axuda e Axenda de Acción de Accra (CGONGD, 2011), a serie de 

documentos de traballo de análise dos proxectos de lei de orzamentos da Xunta de Galicia en 

cooperación e sobre perspectivas da cooperación galega (CGONGD, 2010, 2011, 2012) e 

capítulos de libro sobre educación para a cidadanía global.  

 

Responsable da avaliación cuantitativa e cualitativa: Laura Doval Lodeiro (Bergondo, 

1985). Diplomada en Educación Social pola Universidade de A Coruña. Máster Oficial de 

Cooperación ao Desenvolvemento pola Universidade Pontificia de Comillas e experta en 

inmigración e multiculturalismo pola UNED. Foi bolseira da Xunta de Galicia na Oficina Técnica 

de Cooperación da AECID en Bolivia e na Subdirección Xeral de Cooperación Exterior. Conta 

cunha ampla experiencia de voluntariado e prácticas profesionais en ONGD galegas 

(Viraventos, Taller de Solidariedade, Equus Zebra, Asser Teranga) e italianas (CIDIS) nos eidos 

de xestión de proxectos, educación para o desenvolvemento e mediación intercultural. 

A coordinación recaeu no consultor José Luis Pastoriza Rozas que mantivo a 

interlocución principal e permanente coa SDXCE. Asemade, foi o responsable do cumprimento 

das tarefas de avaliación e mirou pola calidade dos informes parciais e final presentados á 

SDXCE. 
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3. Descrición do II Plan Director da Cooperación Galega para o 

Desenvolvemento 

 O II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento (2010-2013) cunha 

vixencia cuadrienal  foi aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o día 16 de xuño 

de 2010. Asemade contou previamente co apoio unánime dos tres órganos de coordinación e 

asesoramento en materia de cooperación para o desenvolvemento: Comisión 

Interdepartamental, a Comisión Interterritorial e o Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento en cadansúa xuntanza do 5 de marzo de 2010. 

Este segundo ciclo de planificación da cooperación galega foi iniciado no derradeiro 

trimestre do ano 2009 e a dinamización do proceso e a redacción final do documento foi 

responsabilidade do Instituto Complutense de Estudos Internacionais (ICEI) a pedimento da 

DXRREE e UE. O II Plan Director baseouse na avaliación final do I Plan Director realizada pola 

Universidade de Santiago de Compostela así como na diagnose da cooperación galega no 

período 2006-2009 realizada polo equipo de planificación. 

O II Plan Director dá continuidade á misión orixinalmente establecida no I Plan Director 

e declara que: 

Mediante a cooperación para o desenvolvemento, a sociedade galega pon a 

disposición dos pobos máis pobres do planeta a súa experiencia histórica, os seus 

valores, activos e recursos; súmase aos procesos existentes para combater a 

pobreza e as súas causas, promovendo activamente o dereito ao 

desenvolvemento integral, humano e sustentable, con equidade de xénero. 

Co fin de materializar a misión da cooperación galega, o novo exercicio de planificación 

baseouse en tres premisas: 

a) Dar continuidade á achega activa de Galicia á loita contra a pobreza e ao 

cumprimento efectivo dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 

b) A integración dos criterios e principios da axenda da eficacia da axuda e do 

desenvolvemento no seo do sistema galego de cooperación. 

c) Impulsar a promoción da sensibilización da cidadanía galega e do seu compromiso 

na superación dos problemas globais que afectan ao desenvolvemento dos países 

de baixo ingreso así como fortalecer o seu apoio á política pública de cooperación. 

Por outra banda, o exercicio de planificación adaptouse prudencialmente nas súas 

previsións orzamentarias e institucionais ao contexto de crise económica en Galicia e en 

España e ás incertezas derivadas da actual situación económica e política. Neste senso 

adoptou un criterio transversal de viabilidade e pertinencia á hora de fixar o ritmo e alcance do 

despregue instrumental dos criterios que informan o Plan Director ao longo da súa vixencia.  

Se o I Plan Director significou a modernización do sistema galego de cooperación, o II 

Plan Director dá continuidade á traxectoria de racionalización e mellora operativa e 

institucional do sistema a través dun deseño estratéxico baseado en criterios de política 

pública de cooperación. O II Plan Director avanza a nivel de planificación e deseño na 
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harmonización e homologación da cooperación galega co resto de cooperacións autonómicas 

españolas integrando o marco da axenda de eficacia do desenvolvemento establecido pola 

Declaración de París sobre Eficacia da Axuda (2005) e a Axenda de Acción de Accra (2008) mais 

adecuándoo ao valor engadido, experiencia e capacidades da cooperación galega. Neste senso, 

o II Plan Director establece unha serie de criterios para a política de cooperación con efectos 

correctores sobre as inercias e atrancos do sistema galego no seu conxunto e que foron 

detectados pola análise académica e avaliadora, especialmente durante a vixencia do I Plan 

Director. Estes criterios son: 

1. Eficacia da axuda. 

2. Previsibilidade da axuda. 

3. Concentración dos recursos da axuda. 

4. Transparencia na xestión da axuda. 

5. Coherencia da política de cooperación con outras políticas públicas. 

6. Participación social en Galicia e nos países socios. 

7. Coordinación de actores. 

Estes sete criterios xunto cos principios da cooperación galega enunciados no I e II Plan 

Director actúan como fundamentos doutrinais que inspiran a planificación estratéxica.  

Principios da Cooperación Galega 

1. O ser humano debe constituír o centro dos esforzos do desenvolvemento. 

2. O desenvolvemento constitúe un proceso multidimensional e non simplemente económico. 

3. O desenvolvemento ten que se concibir como opción de realización dos pobos. 

4. O desenvolvemento constitúe unha responsabilidade compartida. 

5. A xustificación última do proceso de desenvolvemento descansa na conquista efectiva dos dereitos 
para as persoas 

O esquema da planificación estratéxica do II Plan Director desenvolveuse consonte ao 

proceso seguinte: 

Figura 1: Esquema da planificación estratéxica do II Plan Director da Cooperación Galega 
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En síntese, o II Plan Director contempla tres ámbitos de actuación, trece obxectivos 

xerais, trinta e catro obxectivos específicos e sesenta e oito indicadores para facilitar o seu 

seguimento e avaliación. 

Dentro da fase de diagnose desta avaliación intermedia analizouse a lóxica de 

planificación que fundamenta a coherencia interna do Plan Director. A seguir presentamos a 

devandita lóxica que ten sido elaborada trala análise dos elementos relativos á estrutura, 

procesos e resultados e tendo en conta os criterios para a política de cooperación galega así 

como os indicadores do seu marco de resultados.  

Desde esta perspectiva, os tres ámbitos de actuación contemplados no II Plan Director 

téñense coidado como os procesos principais que se desenvolven ao abeiro do mesmo. Por 

outra banda, a nivel dos subprocesos agrupáronse en tres niveis de análise: arquitectura e 

capacidade institucional, marco estratéxico, e marco instrumental. Dentro de cada un destes 

subprocesos identificáronse as áreas comúns asociándolles os correspondentes indicadores da 

matriz de resultados do Plan Director. Deste xeito, a atención da análise avaliadora céntrase 

nos fundamentos institucionais e estratéxicos que informan os instrumentos (convocatorias e 

convenios) da cooperación galega. Malia o seu maior grao de visibilidade pública, estes 

instrumentos operan como materialización dos criterios globais e como tradución operativa 

dos procesos de mellora da calidade e da eficacia do sistema no seu conxunto. 

Xa que logo, o II Plan Director está deseñado para producir dúas castes de resultados: 

a) A mellora da calidade, eficacia e impacto da cooperación galega ao 

desenvolvemento. 

b) A promoción dunha cidadanía global galega concienciada, sensibilizada e 

participativa que apoie a política pública de cooperación. 
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Figura 2: Lóxica de intervención do II Plan Director da Cooperación Galega 
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4. Conclusións  

4.1. Principais datos da AOD da Xunta de Galicia no bienio 2010-2011 

1. A cooperación galega executou un total de 17.756.000€, o que lle permitiu situarse na 

posición 12ª dentro da cooperación autonómica española, posición que mellora até a 10ª 

posición no ano 2011. En relación ao esforzo inversor, o promedio do bienio acada o 0,08% 

do orzamento total consolidado da Xunta de Galicia, que a situou no 16º lugar entre as 

Comunidades Autónomas, aínda que en 2011 ascende até a 11ª posición. Xa que logo, 

2011 ten representado o mellor posicionamento relativo da cooperación galega na súa 

historia dentro do conxunto da cooperación autonómica española.  

Cadro 3: Esforzo inversor en AOD da Xunta de Galicia, 2010-2011 

Ano Total AOD 
 Xunta de Galicia 

Orzamento total  
consolidado  

Xunta de Galicia 

% AOD/ 
Orzamento  

Xunta de Galicia 

% Crecemento  
anual AOD 

Xunta de Galicia 

% Crecemento 
anual orzamento 
Xunta de Galicia 

Habitantes 
Galicia 

AOD por 
habitante 

2010 10.748.153 €    11.371.002.000 €   0,09% -12,55% -0,41% 2.738.591 4€ 

2011 7.008.233 €       9.456.121.000 €   0,07% -34,80% -16,84% 2.736.636 3€ 

2. A cooperación galega sufriu un decrecemento de recursos do 35%, un 7% por embaixo do 

promedio de recorte dos orzamentos autonómicos de cooperación. Malia as restricións 

orzamentarias, a cooperación galega mellora no seu posicionamento global dentro da 

cooperación autonómica. 

Gráfico 1: Evolución da AOD da Xunta de Galicia, 2006-2011 

 

3. O efecto búmerang provocado polas restricións orzamentarias teñen situado no 2011 á 

cooperación galega en niveis de investimento semellantes aos do ano 2006 cun 

desembolso lixeiramente superior aos 7.000.000€ . 

4. O 93% da AOD da Xunta de Galicia foi desembolsada pola SDXCE da DXRREEE 

(16.455.049€) e o 7% restante por outros departamentos da Xunta de Galicia (1.311.281€). 

Cadro 4: Distribución do orzamento previsto e executado en cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia, 2010-2011  

Departamento 

2010 2011 Total 2010-2011 

Previsto Executado Diferenza 
% 

Execución Previsto Executado Diferenza 
% 

Execución Previsto Executado Diferenza 
% 

Execución 

Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores 
e coa UE 

         
9.906.804    

         
9.839.367    - 67.437    99% 

       
8.032.487    

      
6.605.682          -1.426.805    82% 

    
17.939.291    

    
16.445.049           -1.494.242    92% 

Outros 
departamentos 

            
300.000   

             
908.730    

       
+608.730    303% 

             
34.536    

         
402.551    

             
+368.015    

           
1.166%    

          
334.536    

      
1.311.281    

               
+976.745    392% 

Total   10.206.804    
    

10.748.097    
     

+541.293    105%   8.067.023      7.008.233    - 1.058.790               87%    
  

18.273.827    
  

17.756.330    - 517.497    97% 

 

 €7.022.500  

 €10.703.097  

 €9.873.744  

 €12.289.957  

 €10.748.153  

 €7.008.233  

 €6.000.000  

 €7.000.000  

 €8.000.000  

 €9.000.000  

 €10.000.000  

 €11.000.000  

 €12.000.000  

 €13.000.000  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución AOD Xunta de Galicia
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5. A execución do orzamento de cooperación ao desenvolvemento da SDXCE situouse no 99% 

en 2010 e no 82% durante 2011, cun promedio de execución do 92%. Os axustes 

orzamentarios no primeiro trimestre de execución do Plan Anual 2011 da cooperación 

galega orixinaron que a desviación con respecto ao orzamento orixinal do 2011 fose máis 

pronunciada. 

6. Un 74% dos recursos desembolsables da Xunta de Galicia destináronse a cooperación ao 

desenvolvemento nos países e territorios socios da cooperación galega (11.952.000€), un 

5% a acción humanitaria (836.000€), un 6% a educación para o desenvolvemento 

(896.000€), un 4% a fortalecemento dos actores de cooperación (577.000€) e un 4% a 

formación (612.000€). 

Gráfico 2: Distribución agregada do gasto por tipo de actividade e instrumento, 2010-2011

 

7. Os gastos de persoal e funcionamento ascenderon a un 9% do total do orzamento da 

Xunta de Galicia en cooperación para o desenvolvemento (1.513.939€). 

8. Os países prioritarios definidos no II Plan Director da Cooperación Galega concentraron o 

85% do total de AOD desembolsada no exterior, cun total de 10.806.000€. 

Gráfico 3: Distribución da AOD da Xunta de Galicia desembolsada no exterior por grupo de país receptor, 2010-2011

 

9. Guatemala e República Dominicana concentraron o 30% do total da axuda desembolsada 

no exterior por mor da execución de cadansúa Iniciativa de Desenvolvemento Integral. 

10. 6 países (Guatemala, República Dominicana, Perú, Bolivia, Ecuador e Nicaragua) 

concentran o 63% do total da axuda desembolsada no exterior. 

11. Financiáronse 136 intervencións no exterior en 28 países, cun promedio de 94.000€ por 

proxecto a través de todos os instrumentos de axuda. 

12. En relación ao número de intervencións, tan so 6 países superan a decena de proxectos: 

Guatemala con 20, Perú con 14, Haití con 13, República Dominicana con 11, Nicaragua con 

11 e O Salvador con 10. 
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Mapa 1: Principais países receptores da AOD da Xunta de Galicia por número de intervencións financiadas, 2010-2011 

 

13. Un 82% da axuda desembolsada no exterior concéntrase en América Latina, un 13% en 

África Subsahariana e un 4% no Norte de África. Dentro de América Latina, un 54% 

destínase a América Central e Caribe e un 27% a América do Sur. 

Mapa 2: Principais áreas xeográficas receptoras de AOD da Xunta de Galicia, 2010-2011 

 

14. En relación ao nivel de renda, os países de renda media baixa recibiron un 77% da axuda 

desembolsada no exterior (9.701.000€) e os países menos adiantados un 18% 

(2.241.000€). 
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Gráfico 4: Distribución da AOD da Xunta de Galicia desembolsada no exterior por nivel de renda, 2010-2011 

 
 

Mapa 3: Países receptores da AOD da Xunta de Galicia por nivel de renda, 2010-2011 

 

15. Respectouse a distribución sectorial indicativa do II Plan Director superando lixeiramente o 

previsto no sector de cobertura de necesidades sociais básicas, infraestrutura e promoción 

do tecido económico e investimento no ser humano. A maior fenda de financiamento 

detéctase no sector de participación social, desenvolvemento institucional, bo goberno e 

construción da paz, que se atopa un 10% por embaixo do previsto. 

Cadro 5: Distribución sectorial da AOD da Xunta de Galicia, 2010-2011 

Sector Total 
% sobre a AOD  
desembolsada 

2010-2011 

% Obxectivo  
II Plan Director 

% 
obxectivo 

A Cobertura de necesidades  sociais básicas 5.165.135 € 31% 30% +1% 

B Infraestrutura e promoción do  tecido económico 4.487.165 € 27% 25% +2% 

C 
Participación social, desenvolvemento institucional, 
bo goberno e construción da paz 643.651 € 4% 

14% -10% 

D Acción humanitaria 761.500 € 5% 8% -3% 

E Educación para o desenvolvemento 1.094.404 € 7% 8% -1% 

F Investimento no ser humano  1.440.074 €  9% 6% +3% 

G Xestión ambiental sustentable e hábitat 291.038 € 2% 4% -2% 

H Consolidación e fortalecemento  de axentes 568.641 €  4% 4% 0% 

I Sectores CAD non adscritos aos sectores  anteriores 1.751.145 € 11% 1% +10% 

TOTAL 16.202.753 € 100% 100%  

16.  
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17. En canto á clasificación dos principais sectores receptores de AOD galega, a cooperación 

galega realiza un alto investimento sectorial nos sectores produtivos (18% do total), onde 

destacan a agricultura (9%) e a pesca (7%). Ademais, o desenvolvemento rural canalizou un 

7% dos recursos. Estes tres sectores foron sinalados no II Plan Director coma fonte de 

especialización e vantaxe comparativa da cooperación galega. En relación ao resto de 

sectores, a educación cun 15%, a educación para o desenvolvemento e o abastecemento 

de auga cun 6% respectivamente revélanse coma outros sectores cun elevado 

investimento sectorial.  

Gráfico 5: Clasificación dos principais sectores CAD da AOD da Xunta de Galicia en porcentaxe, 2010-2011

 

18. Non se realizou a convocatoria de programas de cooperación de ONGD e implementouse 

unha nova convocatoria aberta e permanente de acción humanitaria. Esta última 

convocouse e resolveuse no ano 2010 pero no ano 2011 a súa convocatoria quedou sen 

efecto por mor dos axustes orzamentarios do mes de maio. Por outra banda, no ano 2011 

a totalidade das propostas presentadas á convocatoria de microproxectos foron 

denegadas por non acadaren a puntuación mínima esixible ao proxecto. 

19. Resolvéronse convocatorias por importe de 8.105.000€, dos cales un 64% se concedeu no 

2010 (5.202.000€) e un 36% no 2011 (2.902.000€). Financiáronse 93 proxectos cun 

importe medio de 87.151€, o que representa un incremento do 12% con respecto do 

anterior Plan Director. Por convocatorias, na convocatoria de proxectos no exterior para 

outros axentes o aumento acada o 131% mentres que en educación para o 

desenvolvemento o promedio medra un 86%. Nos proxectos no exterior de ONGD o 

crecemento acada o 49% mentres que en fortalecemento auméntase o promedio de 

financiamento por proxecto até o 17%. Este incremento resulta menor no caso dos 

microproxectos que se benefician dun crecemento do 4% no seu promedio. 

20. Un 65% da AOD da Xunta de Galicia canalizouse a través de convocatorias e un 33% a 

través de convenios. No caso da DXRREE e UE un 68% desembolsouse a través de 

convocatorias e un 23% mediante convenios. A DXRREE e UE financiou 152 proxectos a 

través de convocatorias e 54 a través de convenios, cunha media de 65.283€ por 

intervención. 
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21. Un 62% da AOD da Xunta de Galicia foi canalizada de xeito indirecto e un 38% por vía 

directa. As ONGD xestionaron o 71% da AOD galega, as Universidades galegas canalizaron 

o 6% e as entidades locais e organizacións sociais dos países socios xestionaron o 5% do 

total da axuda. 

22. 82 entidades e organizacións xestionaron desembolsos da Xunta de Galicia, das cales 31 

concentraron o 81% do total. 

23. Financiáronse 20 proxectos en agrupación de entidades por un importe total de 

2.368.000€ coa participación de 27 organizacións, sendo as convocatorias de proxectos no 

exterior de ONGD e de educación para o desenvolvemento as que fomentaron cadanseus 

7 e 9 proxectos en consorcio. En total, un 24% do total de recursos desembolsados a través 

de convocatorias canalizouse a través de propostas en agrupación de entidades. 

 

4.2. Conclusións xerais 

23. Un II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013) cun deseño coherente e adecuado 

á dimensión institucional e financeira da cooperación galega e que está a satisfacer as 

expectativas dos actores galegos de cooperación para alén das restricións acontecidas 

no seu marco orzamentario. 

O II Plan Director da Cooperación Galega (2010-2013) tense revelado como un 

instrumento de planificación coherente e cun deseño adecuado ás particularidades e 

dimensións da cooperación galega de xeito que, para alén dos axustes orzamentarios que 

teñen condicionado o pleno despregamento dos seus efectos correctores sobre o sistema 

galego de cooperación no seu conxunto, está a satisfacer as expectativas dos actores de 

cooperación. Por outra banda, a existencia dun marco de resultados asociado ao Plan Director 

ten facilitado tanto a xestión da cooperación galega por parte da SDXCE como o seguimento 

dos progresos realizados no cumprimento efectivo das súas previsións. 

24. Durante o bienio 2010-2011 a Xunta de Galicia a través da SDXCE da DXRREE e UE ten 

promovido a eficacia e a eficiencia do II Plan Director a través dun alto grao de 

cumprimento do 68% dos 68 indicadores definidos no seu marco de resultados. 

A Xunta de Galicia a través da SDXCE da DXRREE e UE ten liderado e dinamizado un amplo 

proceso de traballo co fin de garantir o adecuado cumprimento do II Plan Director como marco 

estratéxico común do sistema galego de cooperación. Como resultado deste compromiso 

político e técnico co logro dos resultados do Plan Director durante o bienio 2010-2011, 

salientamos a eficacia e alto grao de cumprimento dos seus 68 indicadores. En total, 36 foron 

plenamente acadados e outros 10 superados. Arestora, 12 indicadores encóntranse en 

progreso de seren satisfeitos, entrementres tan só 9 teñen sido cualificados en situación 

pendente ou cun progreso insuficiente. Xa que logo, un 68% dos indicadores atópanse 

realizados, un 12% en progreso e tan só un 19% amosan dificultades específicas que poden 

atrancar a súa efectiva realización ou ben están pendentes de executar no bienio 2012-2013. 

 

 



 

 

23 Resumo executivo 

 Gráfico 6: Estado de execución dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de actuación,  

2010-2011 

 
 

Gráfico 7: Grao de execución total en porcentaxe dos indicadores do II Plan Director da Cooperación Galega por ámbitos de 
actuación, 2010-2011 

 
 

25. As limitacións orzamentarias durante o bienio 2010-2011 teñen provocado a existencia 

dun conxunto de indicadores cun progreso insuficiente de execución que atrancan o 

pleno alcance dos efectos correctores do Plan Director sobre as inercias da cooperación 

galega especialmente no eido do desenvolvemento dun músculo institucional e operativo 

coherente co programa reformista do actual ciclo de planificación. 

En relación aos indicadores cun progreso insuficiente ou cun estado pendente de 

execución, podémolos agrupar en cinco  categorías: financiamento e previsibilidade do II Plan 

Director, distribución xeográfica e sectorial da axuda, capacidade institucional da Xunta de 

Galicia, instrumentos da cooperación galega, e investigación sobre o desenvolvemento. En 

relación a estes indicadores diferenciamos entre os que representan un punto de fractura nos 

efectos correctores do II Plan Director e afectan á súa propia arquitectónica, viabilidade e 

sostenibilidade e aqueles outros que poden ser obxecto das oportunas medidas correctoras 

que aseguren o seu cumprimento ao remate da vixencia do Plan. Neste segundo grupo 

podemos situar os indicadores relativos aos instrumentos da cooperación galega (8.3.2; 12.1.3; 

12.1.4), á distribución xeográfica e sectorial da axuda (1.2.1; 5.1.1) e á investigación sobre 

desenvolvemento (13.3.1). En relación aos indicadores críticos podemos falar dun efecto 

fervenza xa que o incumprimento das previsións de financiamento do Plan Director (6.1.1) 

teñen afectado consecuentemente á previsibilidade e a unha corrección menor da 

fragmentación da axuda galega (6.2.2) e, senlleiramente, á mellora da capacidade institucional 

da Xunta de Galicia no eido da cooperación ao desenvolvemento (8.2.2; 8.4.1; 8.4.4). Xa que 

logo, as limitacións orzamentarias derivadas da crise económica teñen limitado o alcance dos 
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efectos do Plan Director especialmente no desenvolvemento dun músculo institucional e 

operativo máis coherente coas correccións das inercias da cooperación galega que integrou o 

narrativo do Plan en chave de fortalecemento da capacidade do conxunto do sistema galego 

de cooperación. 

26. O contexto de incerteza económica está a afectar á previsibilidade da AOD da Xunta de 

Galicia de xeito que se limita a consecución efectiva da plena totalidade dos resultados 

previstos no II Plan Director. 

Existe consenso entre os actores galegos de cooperación en sinalar o baixo nivel de 

previsibilidade da axuda como o principal atranco que empece a consecución efectiva da 

totalidade dos resultados do II Plan Director. O profundamento da brecha de financiamento 

ten afectado singularmente á parcial corrección da fragmentación da axuda galega así como ao 

fortalecemento da capacidade institucional da unidade de xestión da cooperación galega. Por 

outra banda, o contexto de incerteza financeira combinouse cun proceso paralelo de 

cuestionamento político e social da cooperación ao desenvolvemento, aspectos que teñen 

limitado a flexibilidade operativa e refreado o profundamento na reflexión estratéxica da 

cooperación galega. Xa que logo, o II Plan Director ten contado no bienio 2010-2011 cunha 

base de financiamento insuficiente para o seu armazón institucional e o despregue operativo 

pleno das medidas correctoras previstas para a superación das inercias do sistema galego de 

cooperación (visión xeralista da cooperación galega, incumprimento do marco orzamentario, 

falta de fortalecemento da unidade de xestión, escasa coordinación horizontal e vertical, a 

ritualización da participación e os problemas de dispersión, fragmentación e proliferación). 

27. A cooperación galega tense caracterizado durante o bienio 2010-2011 pola súa solvencia 

financeira e por un alto grao de execución orzamentaria que acada o 92% de promedio 

no devandito bienio. 

Malia a crise de financiamento das administracións públicas, a Xunta de Galicia ten 

adoptado as medidas oportunas para garantir a solvencia financeira da cooperación galega. 

Este feito, xunto co alto grao de execución orzamentaria, ten paliado as consecuencias 

negativas da insuficiente previsibilidade da axuda, aspecto dependente de niveis xerárquicos 

superiores de decisión política. 

28. O segundo ciclo de planificación da cooperación galega caracterízase no bienio 2010-

2011 por un avance na consecución dun sistema máis eficaz e articulado de cooperación 

ao desenvolvemento con fidelidade aos principios da cooperación galega e aos criterios 

de eficacia do desenvolvemento que informan a política pública galega de cooperación 

reflectida no II Plan Director. 

O II Plan Director está a favorecer unha maior eficacia da cooperación galega a través da 

eficiente transformación duns recursos escasos en resultados nun marco de coherencia na 

execución das accións desenvolvidas por parte da SDXCE para garantir o cumprimento dos 

seus obxectivos, resultados e indicadores. Conxuntamente, estase a profundar na xeración de 

complementariedades coa cooperación española e europea dentro da consolidación dun 

modelo singular de cooperación coherente coas súas propias vantaxes comparativas. Por outra 

banda, a cooperación galega está a promover activamente a participación dos actores galegos 

de cooperación e dos socios de desenvolvemento, retroalimentando esta participación a 
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través de instrumentos, mecanismos e ferramentas de rendición de contas que aseguran un 

alto grao de transparencia na xestión dos recursos públicos investidos en cooperación. Malia 

ás debilidades sinaladas e ao impacto da crise de financiamento na totalidade dos actores 

galegos de cooperación, o II Plan Director ten influído positivamente sobre a capacidade 

institucional dos actores galegos de cooperación e dos parceiros de desenvolvemento, 

avanzando na garantía de sostenibilidade institucional do sistema a medio prazo. 

 

4.3. Conclusións específicas 

4.3.1. Arquitectura e capacidade institucional 

29. Unha cooperación coherente co principio de asociación mediante o favorecemento da 

apropiación inclusiva do proceso de desenvolvemento por parte dos seus socios de 

desenvolvemento na cooperación directa. 

A cooperación galega para o desenvolvemento está favorecendo a apropiación dos socios 

de desenvolvemento a través dos convenios asinados con administracións locais e entidades 

locais dos países socios. Neste senso, as Iniciativas de Desenvolvemento Integral representan 

unha vía adecuada para materializar a devandita apropiación en marcos plurianuais de 

financiamento. 

30. Unha cooperación respectuosa co principio de aliñamento coas políticas públicas dos 

países socios. 

As propostas financiadas pola Xunta de Galicia incluíron apartados para valorar o seu grao 

de aliñamento coas políticas públicas do país socio. A canalización indirecta maioritaria dos 

desembolsos a través de ONGD mingua o grao de respecto á natureza e esixencias do principio 

de aliñamento. Non obstante, tanto desde a perspectiva dos parceiros do desenvolvemento 

como dos actores de cooperación galegos o actual grao de aliñamento cóidase adecuado e 

satisfactorio. 

31. A cooperación galega continúa a promover o fortalecemento da capacidade institucional 

dos actores galegos de cooperación a través dun amplo abano de accións formativas e 

de capacitación. 

As accións de formación e capacitación impulsadas e/ou financiadas pola DXRREE e UE 

están abranguendo á práctica totalidade dos actores da cooperación galega fortalecendo a súa 

capacidade institucional nos eidos de xestión de ciclo do proxecto, formulación de proxectos e 

normativa de subvencións. De vez, esta formación está a permitirlles a súa participación activa 

como axentes de cooperación. De todos os xeitos, ficou sen desenvolver a formación relativa a 

compra pública e comercio xusto. Sobrancea entre as actividades de formación o amplo 

impulso da formación en acción humanitaria a través dos planos anuais de formación neste 

eido así como a satisfacción dos actores de cooperación coa mesma. 
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32. A extinción da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia facilitou o liderado efectivo da 

acción humanitaria galega por parte da SDXCE. 

A extinción da FAHG representou unha oportunidade para mellorar a coherencia e 

unidade de acción da Xunta de Galicia en acción humanitaria ao xestionar desde o ano 2011 a 

SDXCE a totalidade dos recursos e activos neste eido. Malia todo, a extinción da FAHG ten 

suscitado dúbidas no sector galego de cooperación respecto da capacidade institucional do 

sistema no seu conxunto por mor das limitacións de recursos humanos existentes na SDXCE. 

33. Durante o bienio 2010-2011 non se deron pasos decisivos no fortalecemento da 

capacidade da SDXCE e ralentizouse o proceso e creación da Axencia Galega de 

Cooperación. 

A capacidade institucional e recursos humanos da cooperación galega non sufriu un 

incremento durante o bienio 2010-2011. As capacidades de xestión instaladas semellan 

adecuadas para o volume de recursos xestionados. De todos os xeitos, o contexto de crise de 

financiamento ten motivado a ralentización do proceso de creación da Axencia Galega de 

Cooperación xa que non se garante a súa viabilidade nin pertinencia nas actuais circunstancias, 

decisión que non conta cun apoio unánime entre os actores galegos de cooperación. 

34. A DXRREE e UE ten exercido un papel activo de liderado e dinamización na articulación 

dunha cooperación galega de calidade integrada no sistema español e europeo de 

cooperación malia a lene apropiación do seu marco estratéxico por parte da cooperación 

local ao desenvolvemento. 

A SDXCE ten exercido un activo liderado da cooperación galega no bienio 2010-2011. 

Xunto co seu protagonismo financiador, o marco estratéxico e operativo ten permitido 

proxectar o devandito liderado sobre a totalidade dos actores da cooperación galega. Por 

outra banda, este liderado tamén se estendeu á colaboración coa coordinación autonómica e, 

singularmente, ao eido da cooperación descentralizada europea. De todos os xeitos, 

detéctanse limitacións na materialización do devandito liderado nunha integración activa do 

seu marco estratéxico sobre o resto de administracións públicas, especialmente, no eido local. 

35. Durante o bienio 2010-2011 tense avanzado na mellora dos procesos de información e 

concertación co resto de departamentos da Xunta de Galicia e na dinamización operativa 

do CONGACODE como espazo de participación e coordinación do conxunto de actores 

galegos de desenvolvemento. Non obstante, o CONGACODE segue suscitando dúbidas 

respecto da súa utilidade e operatividade. 

A nivel de coordinación tense mellorado nos procesos de información e concertación de 

accións co resto de departamentos da Xunta de Galicia. Asemade, tense impulsado a 

dinamización dos espazos de coordinación, especialmente o CONGACODE, dotándoo dunha 

comisión permanente que dote de maior flexibilidade e axilidade os procesos de información, 

debate e consulta. Non obstante, a actual composición e funcionamento do CONGACODE 

suscita dúbidas nos actores galegos de cooperación respecto da súa utilidade e operatividade 

como órgano de coordinación e participación. 
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36. O II Plan Director está a fornecer o desenvolvemento dunha cultura de avaliación na 

cooperación galega, a mellora na xestión do coñecemento na SDXCE así como a xeración 

de aprendizaxes institucionais que retroalimentan os procesos de mellora do seu marco 

operativo e instrumental. 

Durante o bienio 2010-2011 tense desenvolvido un amplo plan de avaliacións que está a 

retroalimentar os procesos de aprendizaxe institucional así como a mellora do marco 

instrumental e das prácticas de cooperación. Os efectos da avaliación da convocatoria de 

fortalecemento e consolidación de ONGD sobre a reforma do instrumento poñen de manifesto 

as consecuencias dunha adecuada xestión e incorporación dos resultados dos esforzos 

avaliadores. Xa que logo, os procesos de avaliación están fornecendo o desenvolvemento 

dunha cultura de avaliación así como de mellora da xestión do coñecemento na SDXCE. 

37. A SDXCE está a participar nos procesos de harmonización de doadores no seo do sistema 

español de cooperación a través da súa participación nos procesos de elaboración dos 

Marcos de Asociación País da cooperación española que deben facilitar a priorización 

xeográfica e sectorial do vindeiro ciclo de planificación. 

A SDXCE ten participado na elaboración dos Marcos de Asociación País da Cooperación 

Española en diversos países latinoamericanos e africanos dentro dos procesos de 

harmonización interna de doadores no seo da cooperación española. Xa que logo, a xestión do 

coñecemento relativo aos países socios nos que se intervén está a aproveitar os procesos xa 

desenvolvidos polos niveis superiores da Administración Xeral do Estado. 

38. A SDXCE ten incrementado o grao de transparencia e rendición de contas da cooperación 

galega. 

A SDXCE está desenvolvendo prácticas correctas de rendición de contas e transparencia 

da cooperación galega. Malia as limitacións da páxina web na accesibilidade máis directa da 

información relativa a este eido (informe anual de xestión, avaliacións, acordos do 

CONGACODE, etc.), as melloras na organización da información dos informes anuais grazas ao 

marco de resultados do II Plan Director están a facilitar un mellor seguimento das actividades e 

resultados da cooperación galega. Nestes intres estase a desenvolver o proceso para 

incorporar a devandita información no Instituto Galego de Estatística. A reforma do Rexistro 

Galego de Axentes de Cooperación respostou a unha demanda do sector dunha reorganización 

da súa estrutura así como dunha mellora da súa xestión co fin de ofrecer unha información 

actualizada. Por último, a publicidade a posteriori dos convenios asinados pola SDXCE matiza o 

grao de discrecionalidade do devandito instrumento. 

4.3.2.  Marco estratéxico 

39. O contexto financeiro actual está a impedir unha maior previsibilidade a medio prazo 

dos recursos financeiros dispoñibles para cooperación ao desenvolvemento. Por outra 

banda, esta baixa previsibilidade afecta singularmente aos departamentos da Xunta 

de Galicia con accións de cooperación internacional para alén da SDXCE. 

A redución do orzamento da Xunta de Galicia en cooperación ao desenvolvemento está a 

afectar á previsibilidade do sistema no seu conxunto. Como principal limitación do anterior 

ciclo de planificación, o traslado das medidas de consolidación fiscal da Xunta de Galicia ás 
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dispoñibilidades orzamentarias da SDXCE está a profundar na fenda de financiamento 

existente con respecto das previsións establecidas no marco de resultados do II Plan Director. 

Singularmente, a baixa previsibilidade afecta especialmente ao resto de departamentos da 

Xunta de Galicia con accións de cooperación internacional. 

40. Tense avanzado de vagar na corrección da fragmentación da axuda galega por mor da 

decisión de non realizar a convocatoria de programas de cooperación no exterior de 

ONGD malia que se ten apostado por alternativas que garanten o financiamento de 

intervencións con marcos de planificación plurianuais dentro do marco instrumental 

existente. 

O orzamento dispoñible no bienio 2010-2011 ten motivado a toma de decisións 

estratéxicas en relación ao marco instrumental que teñen limitado a efectividade das medidas 

establecidas no II Plan Director para corrixir a baixa previsibilidade da axuda e a variabilidade 

dos seus desembolsos. Neste senso a suspensión da convocatoria de programas, coidado no II 

Plan Director como o instrumento idóneo para mellorar o desempeño da cooperación galega 

no seu conxunto, está xerando a perpetuación das inercias da cooperación galega neste eido. 

Ademais, a baixa previsibilidade da cooperación galega está a xerar unha profunda incerteza e 

mais está a rachar as cadeas de confianza cos socios e parceiros de desenvolvemento, 

afectando tamén á capacidade dos actores da cooperación galega para establecer os seus 

propios marcos plurianuais de actuación. Non obstante, a implementación de marcos de 

financiamento previsibles para intervencións a medio prazo tense artellado a través do 

financiamento de proxectos no exterior nas convocatorias actualmente existentes e que son 

continuidade de intervencións xa financiadas con anterioridade. 

41. A cooperación galega está a favorecer no bienio 2010-2011 procesos de concentración e 

especialización sectorial singularmente naqueles sectores estratéxicos onde se conta con 

vantaxes comparativas (pesca e acuicultura, abastecemento de auga, educación, 

agricultura e educación para o desenvolvemento) e de xeito máis xeral no sector de 

servizos sociais básicos, ao que destina o 30% do total da axuda distribuíble 

sectorialmente. 

As medidas establecidas no II Plan Director para favorecer a concentración sectorial das 

intervencións están a ser implementadas nun alto grao a través do marco instrumental da 

cooperación galega. Nesta distribución sectorial podemos salientar o esforzo da SDXCE por 

financiar aqueles sectores estratéxicos da cooperación galega nos cales esta está 

desenvolvendo vantaxes comparativas, especialmente no sector da pesca e acuicultura, 

abastecemento de auga, educación, agricultura e educación para o desenvolvemento. Cómpre 

salientar o alto compromiso da cooperación galega co sector de servizos sociais básicos, 

acadando o 30% do total da axuda distribuíble sectorialmente. 

42. O II Plan Director ten facilitado a concentración xeográfica do 85% da axuda galega 

desembolsada no exterior nos seus países prioritarios. De todos os xeitos, a axuda 

desembolsada nos PMA non acada a previsión do 25% establecida no Plan Director. 

No bienio 2010-2011 o 85% dos desembolsos no exterior destináronse aos países 

prioritarios establecidos no II Plan Director. Sen embargo, detéctase unha baixa porcentaxe no 

caso de Cabo Verde e Poboación Saharauí. Asemade, os PMA recibiron un 17% do total da 
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axuda, un 8% menos do establecido no II Plan Director. Xa que logo, o II Plan Director está a 

favorecer a concentración xeográfica da axuda galega. 

43. O marco instrumental da cooperación galega está a favorecer a progresiva superación 

da fragmentación das intervencións e o incremento do tamaño medio financeiro das 

actuacións. Durante o bienio 2010-2011 financiáronse 137 novas actuacións a través dos 

seus diferentes instrumentos 

En relación á fragmentación das intervencións, estanse executando nun alto grao as 

medidas destinadas a favorecer un incremento do tamaño medio financeiro das actuacións, 

especialmente, a través das convocatorias de outros axentes e educación para o 

desenvolvemento. Sen embargo, as limitacións orzamentarias motivaron a suspensión da 

convocatoria de programas e, polo tanto, do despregamento dos seus efectos correctores 

neste eido. Non obstante, no caso das novas intervencións financiadas a través de 

convocatorias no bienio 2010-2011 tense aumentado significativamente o tamaño medio 

financeiro das mesmas. 

44. A cooperación galega segue a promover a priorización e selectividade das persoas e 

colectivos vulnerables como beneficiarios das súas intervencións no exterior.  

As intervencións da cooperación galega en 2010-2011 están promovendo unha 

priorización e selectividade das persoas e colectivos beneficiarios da cooperación galega, 

cunha especial atención aos grupos especialmente vulnerables, ás institucións locais e 

organizacións sociais dos países socio e comunidades con alta presenza de poboación indíxena, 

afrodescendente ou de minoría étnica ou cultural. 

45. Durante o bienio 2010-2011 deuse continuidade á especialización dos actores galegos de 

desenvolvemento a través das convocatorias de axudas, malia que a convocatoria de 

microproxectos presentou dificultades específicas que limitaron a adecuación da 

convocatoria aos requisitos establecidos no II Plan Director. 

O marco estratéxico da cooperación galega está impulsando unha maior selectividade dos 

actores beneficiarios dos seus instrumentos así como unha maior especialización co fin de, no 

primeiro caso, adecuar o espírito das convocatorias ás entidades beneficiarias e, no segundo 

caso, para o pleno aproveitamento das vantaxes comparativas e experiencia dos actores da 

cooperación galega. De todos os xeitos, os efectos correctores sobre o primeiro caso aínda non 

foron plenamente integrados na convocatoria de microproxectos. 

46. A cooperación galega ten establecido liñas de colaboración con organizacións 

multilaterais de desenvolvemento adecuadas ás súas necesidades e á dimensión 

institucional e financeira da mesma. 

Polo seu peso político e financeiro, os esforzos da cooperación galega no eido do 

multilateralismo semellan adecuados á súa capacidade institucional e despregamento 

operativo. As liñas de colaboración e cooperación establecidas están permitindo, 

especialmente, un reforzamento da cualificación dos recursos humanos dispoñibles no sector 

galego de cooperación. 



 

 

30 Avaliación intermedia do II Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 

47. O II Plan Director corrixiu a concentración de actividades no sector educativo formal 

dentro dos proxectos de educación para o desenvolvemento, malia que non espreguizou 

os avances na dimensión de investigación sobre desenvolvemento. 

En relación á apertura de liñas de innovación na cooperación galega, no eido da educación 

para o desenvolvemento corrixiuse activamente a concentración de esforzos e recursos no 

sector educativo formal. Sen embargo, está aínda sen desenvolver o despregamento das 

potencialidades dos actores da cooperación galega, especialmente as universidades, no ámbito 

da investigación sobre o desenvolvemento. 

48. O II Plan Director ten xerado incentivos suficientes para a xeración de 

complementariedades e a actuación concertada dos actores galegos de cooperación. 

As medidas do II Plan Director teñen xerado un sistema efectivo de incentivos para a 

xeración de complementariedades entre os actores de cooperación. Un 25% da AOD 

desembolsada canalizouse a través de propostas conxuntas, sendo as ONGD os actores máis 

activos neste eido. 

49.  Detéctase certa lentitude na SDXCE na promoción directa do comercio xusto e consumo 

responsable así como da coherencia de políticas a través da difusión dos criterios e 

procesos de compra pública ética. 

Dentro da promoción do comercio xusto e consumo responsable, aínda non se teñen 

desenvolto as medidas relativas á coherencia entre políticas da Xunta de Galicia no eido da 

compra pública que reflicte o marco de resultados do II Plan Director. 

4.3.3. Marco instrumental 

50. O marco instrumental da cooperación galega está a materializar adecuada e 

convenientemente os criterios de eficacia da axuda así como as orientacións 

estratéxicas do II Plan Director. 

Desde unha perspectiva xeral, o marco instrumental e operativo da cooperación galega 

está a traducir convenientemente os criterios e orientacións estratéxicas e institucionais da 

cooperación galega. Malia a inestabilidade e imprevisibilidade na convocatoria e resolución 

dalgúns dos seus instrumentos, as bases das convocatorias están xerando un sistema de 

incentivos para o cumprimento efectivo do conxunto dos indicadores da matriz de resultados 

do II Plan Director. A decisión de non realizar unha convocatoria de programas no exterior para 

ONGD representa o principal hándicap en relación a plena operatividade dos efectos 

correctores do II Plan Director. 

51. A cooperación galega ten avanzado cara a un modelo inducido pola demanda das 

ONGD por mor da alta canalización de fondos a través das convocatorias públicas de 

axudas que acadan o 65% do total da AOD da Xunta de Galicia. 

En relación aos desembolsos vía convocatorias e convenios, estase avanzando 

efectivamente cara ás porcentaxes previstas no II Plan Director. O 65% do total da axuda da 

Xunta de Galicia canalizouse a través de convocatorias e o 33% a través de convenios, 

superando neste último caso nun 8% o establecido como máximo no indicador 
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correspondente. Non obstante, se nos centramos en exclusiva nos datos da SDXCE o seu 

desempeño mellora até destinar o 64% vía convocatorias e un 25% a través de convenios, tal e 

como establece o indicador pertinente. 

52. Os principios transversais da cooperación galega están a informar efectivamente o 

conxunto do marco instrumental tanto nas bases das convocatorias coma nos 

formularios normalizados de presentación das propostas. 

As bases das convocatorias así como os formularios normalizados de presentación de 

propostas teñen favorecido a integración dos principios transversais da cooperación galega. 

No caso dos criterios de valoración, estes non teñen incluído valores para os principios de 

defensa da interculturalidade e respecto polos dereitos humanos. 

53. O II Plan Director ten favorecido un proceso amplo de mellora das bases das 

convocatorias e formularios que facilitan un marco común de formulación das 

intervencións así como a xeración de incentivos para a especialización dos actores da 

cooperación galega. 

Por outra banda, estase avanzando cara a unha mellora da adaptación dos formularios aos 

diferentes axentes de cooperación sobre a base dun marco común de planificación baseado na 

aplicación do Enfoque do Marco Lóxico así como de adaptación dos contidos esixidos ás 

especificidades dos actores. Ao tempo, os requisitos das convocatorias limitan tematicamente 

as propostas dos actores de xeito que se favorece a especialización dos mesmos. 

54. As convocatorias de axudas están a facilitar o fortalecemento da capacidade das 

entidades beneficiarias ao permitir un alto investimento en recursos humanos. 

As convocatorias de axudas a través das porcentaxes de gastos subvencionables en 

recursos humanos están favorecendo o fortalecemento da capacidade das entidades 

beneficiarias, outorgando unha maior flexibilidade na determinación do investimento en 

procesos materiais ou inmateriais de desenvolvemento. No período 2010-2011 avanzouse na 

harmonización de todas as convocatorias, permitindo no 2012 que se destine o 70% do total 

do orzamento do proxecto ao devandito gasto en persoal. 

55. O II Plan Director ten xerado incentivos a través do marco instrumental para unha 

maior concentración e especialización temática e sectorial que corrixe inercias na 

actuación dos actores de cooperación, especialmente no eido da educación para o 

desenvolvemento. 

Dentro do marco de prioridades temáticas e sectoriais, as bases das convocatorias están 

incentivando actuacións en espazos cun deficiente comportamento no anterior ciclo de 

planificación. Neste senso, no eido da educación para o desenvolvemento, ampliouse o peso 

das intervencións no sector educativo non formal, malia que non se acadou equilibrar os 

desembolsos nas catro dimensións que a integran. O predominio da dimensión de 

sensibilización mingua os esforzos nas outras dimensións, especialmente no eido da 

investigación, que está aínda sen desenvolver. 
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5. Recomendacións 

5.1. Arquitectura e capacidade institucional 

1. A DXRREE e UE debe liderar e impulsar o proceso de actualización normativa da 

cooperación galega co fin de consolidar a súa modernización estratéxica e operativa. 

A nova axenda de desenvolvemento así como a actual consolidación do tecido social e 

institucional da cooperación galega motivan a necesidade de proceder a unha actualización 

normativa que facilite a consolidación dos actuais procesos de modernización estratéxica e 

operativa. Con este fin débese impulsar a reflexión dos actores galegos de cooperación e dos 

partidos políticos con representación parlamentaria para valorar a oportunidade de proceder a 

elaborar unha nova lei galega de cooperación ou ben modificar a actualmente existente, cunha 

atención especial á renovación do deseño dos espazos de participación (CONGACODE, 

CINCODE e CINTERCODE) que faciliten unha maior funcionalidade, operatividade e unha 

composición equilibrada, de xeito que se aumenten as oportunidades para unha maior 

concertación, coordinación e complementariedade entre os actores galegos de 

desenvolvemento.  

2. Profundamento no liderado activo da DXRREE e UE no eido da cooperación autonómica 

a través da súa participación activa nos espazos de coordinación e nos procesos de 

reflexión estratéxica e operativa da cooperación española. 

A DXRREE e UE debe de seguir promovendo activamente o seu liderado no eido da 

cooperación autonómica, proxectando o mesmo na participación activa no novo ciclo de 

planificación da cooperación española e no desenvolvemento dos seus instrumentos 

operativos e de planificación. De vez, ten que facilitar a xeración de prácticas innovadoras de 

colaboración institucional coma a posta en marcha de avaliacións entre pares, de experiencias 

de cooperación delegada entre cooperacións autonómicas e de intervencións conxuntas 

baseadas nas vantaxes comparativas e no aproveitamento das súas complementariedades. 

3. Xeración dun sistema de incentivos que promova o principio de asociación e de 

apropiación a través da constitución de alianzas territoriais de desenvolvemento como 

modelo de concertación e complementariedade entre os actores galegos e os socios de 

desenvolvemento. 

Débese de seguir impulsando a apropiación dos socios de desenvolvemento a través da 

xeración dun sistema de incentivos favorable á devandita apropiación, á integración efectiva 

da Visión Sur na planificación da cooperación galega e ao establecemento de dinámicas e 

prácticas de cooperación directa que promovan a constitución de alianzas territoriais de 

desenvolvemento sobre a base da experiencia e aprendizaxes xerados na xestión das 

Iniciativas de Desenvolvemento Integral en Guatemala e República Dominicana. Estas alianzas 

territoriais de desenvolvemento débense basear nas vantaxes comparativas da cooperación 

galega de tal xeito que representen a cerna dun modelo galego de cooperación singular con 

fidelidade ás fortalezas da cooperación descentralizada española. 
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4. Seguir profundando na integración efectiva do principio de aliñamento na cooperación 

galega en diálogo cos socios de desenvolvemento e en coherencia cos Marcos de 

Asociación País da Cooperación Española. 

Débese de fornecer o aliñamento das intervencións da cooperación galega coas políticas 

dos países socios de desenvolvemento tomando como referencia os Marcos de Asociación País 

da Cooperación Española. Xa que logo, débense promover incentivos para a integración activa 

destas políticas no deseño estratéxico e planificación das intervencións. 

5. Visibilizar no informe anual de xestión as accións de formación e capacitación 

impulsadas ou financiadas pola DXRREE e UE así como promover a realización dunha 

avaliación dos resultados das accións formativas financiadas. 

Cómpre visibilizar no informe anual de xestión da cooperación galega o conxunto de 

accións de formación e capacitación lideradas ou financiadas pola DXRREE e UE con fin de 

contar cunha visión ampla dos esforzos de fortalecemento da capacidade do conxunto de 

actores galegos de cooperación. Ao tempo, cómpre avaliar e analizar os resultados da ampla 

acción formativa do sector de cooperación financiada a través das convocatorias de educación 

para o desenvolvemento e fortalecemento de ONGD para determinar o grao de mellora das 

capacidades dos actores para a súa participación activa no sistema galego de cooperación así 

como o grao de retroalimentación da capacitación na calidade das propostas presentadas ao 

financiamento da Xunta de Galicia. 

6. Mellorar a capacidade institucional da SDXCE mediante a optimización das asistencias 

técnicas e a definición de perfís competenciais para as persoas beneficiarias das bolsas 

de formación de expertos/as. 

Cómpre analizar vías alternativas para a mellora da capacidade institucional da SDXCE. 

Malia os efectos correctores das asistencias técnicas e das persoas beneficiarias das bolsas de 

formación de expertos/as débese profundar na xeración de complementariedades con outros 

actores de cooperación, especialmente as universidades galegas, para compensar o déficit 

actualmente existente así como definir perfís competenciais das persoas bolseiras en función 

das necesidades da SDXCE. Estes perfís competenciais deben favorecer a integración de 

persoas na SDXCE con coñecementos de avaliación, perspectiva de xénero, educación para o 

desenvolvemento e comunicación para o desenvolvemento. De todos os xeitos, débese de 

seguir prestando atención ao desenvolvemento do proceso de creación da Axencia Galega de 

Cooperación consonte aos criterios de pertinencia, viabilidade e sostenibilidade. 

7. Avaliar o impacto, coherencia e eficacia da convocatoria de bolsas de formación de 

expertos/as en cooperación internacional no fortalecemento da capacidade do sistema 

galego de cooperación. 

Débese mellorar o coñecemento sobre a achega específica das bolsas de formación de 

expertos/as en cooperación internacional ao fortalecemento da capacidade institucional do 

sistema galego de cooperación analizando a súa capacidade de retroalimentación dos actores 

galegos, a posible xeración e articulación de redes de traballo a nivel nacional e  internacional 

así como a inserción laboral e traxectoria profesional das persoas beneficiarias das bolsas. 
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8. Xeración de alternativas de financiamento da cooperación galega a través da definición 

de oportunidades para a constitución de alianzas público-privadas en Galicia xunto coa 

creación de novos espazos de traballo técnico e aprendizaxe institucional coa 

cooperación local. 

Cómpre xerar dinámicas de coordinación máis efectivas coa cooperación local así como 

analizar as posibilidades de xeración de alianzas público-privadas de desenvolvemento de xeito 

que se concerten os esforzos dos actores públicos e privados a prol do desenvolvemento dos 

países socios. No caso da cooperación local, resulta necesaria a articulación de novos espazos 

de traballo técnico e aprendizaxe institucional que superen as rixideces e inoperatividade dos 

actuais espazos de coordinación. A teor do limitado número de entidades locais cun 

protagonismo na cooperación local ao desenvolvemento débese de explorar a pertinencia da 

creación dunha mesa sectorial específica que integre á SDXCE, ao FOGACOSOL, e aos Concellos 

de Lugo e Coruña e á Deputación de A Coruña. 

9. Mellora da páxina web co fin de garantir a transparencia e facilitar o acceso directo aos 

principais instrumentos de rendición de contas da cooperación galega. 

Cómpre mellorar a funcionalidade, accesibilidade e visibilidade da páxina web da 

cooperación galega co fin de favorecer un mellor coñecemento por parte da cidadanía das 

actuacións da cooperación galega e dos resultados de xestión dos recursos públicos investidos 

na loita contra a pobreza e na solidariedade global. Ao tempo, debe garantirse un espazo 

propio dedicado ao impacto da cooperación galega en persoas e comunidades beneficiarias da 

solidariedade dos contribuíntes galegos. 

10. Completar o ciclo de avaliacións previstas no II Plan Director e favorecer a socialización 

dos resultados así como a construción compartida de aprendizaxes e coñecementos 

entre os actores galegos de cooperación e os socios de desenvolvemento. 

Cómpre impulsar o pleno desenvolvemento das avaliacións previstas no II Plan Director 

así como xerar espazos de debate e reflexión que faciliten o coñecemento e retroalimentación 

da capacidade dos actores en base aos resultados das avaliacións xa dispoñibles. 

5.2. Marco estratéxico 

11. Seguir profundando na xeración de alternativas aos problemas de previsibilidade e 

volatilidade da cooperación galega. 

Como inercia caracterizadora da cooperación galega, a baixa previsibilidade da axuda e a 

súa alta volatilidade deben ser afrontadas a través da xeración de mecanismos alternativos de 

financiamento ou ben do pleno aproveitamento dos actualmente existentes co fin de 

consolidar a xestión directa ou indirecta de iniciativas de cooperación con marcos de 

planificación plurianuais e que favorezan a acción concertada dos actores galegos cos socios de 

desenvolvemento. 
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12. Desenvolver un estudo específico sobre as vantaxes comparativas e valor engadido da 

cooperación galega en colaboración cos socios de desenvolvemento e outras 

cooperacións autonómicas. 

Co fin de dotar ao vindeiro ciclo de planificación dun marco estratéxico baseado 

efectivamente nas vantaxes comparativas e valor engadido da cooperación galega, débese de 

promover un estudo específico sobre as mesmas en colaboración cos socios de 

desenvolvemento e outras cooperacións autonómicas. Esta análise debe de servir de punto e 

partida para unha reforma pragmática da cooperación galega a medio prazo e que garanta un 

proceso de racionalización estratéxica, operativa e instrumental sobre a base dos seus nichos 

de fortalezas e valor engadido. 

13. Iniciar un proceso participativo e inclusivo de reflexión sobre as prioridades xeográficas 

e sectoriais da cooperación galega de cara ao vindeiro ciclo de planificación tomando 

como referencia o IV Plan Director da Cooperación Española e os Marcos de Asociación 

País vixentes. 

Débese seguir profundando na reflexión sobre as prioridades xeográficas e sectoriais da 

cooperación galega co fin de profundar nos procesos de selectividade postos e marcha 

actualmente e de adaptar o alcance xeográfico e sectorial da cooperación galega tanto ao 

financiamento actualmente existente como á axenda de división de traballo dos doadores 

españois e europeos. Nese senso, débense aliñar co novo ciclo da planificación española e cos 

Marcos de Asociación País vixentes de xeito que se harmonice efectivamente a cooperación 

galega coa española.  

14. Reducir a fragmentación da axuda galega a través do aumento do tamaño financeiro 

das intervencións financiadas vía convocatorias e convenios favorecendo aquelas que se 

integran en marcos plurianuais de actuación. 

Débense aumentar os esforzos para aumentar o tamaño medio das intervencións 

financiadas e abrir canles para unha ampliación dos marcos temporais dos proxectos de xeito 

que se combinen as virtudes dos programas de cooperación coas dispoñibilidades 

orzamentarias existentes.  

 

15. Incentivar a innovación no eido da educación para o desenvolvemento e establecer unha 

coordinación máis activa coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Débese seguir a impulsar os procesos de innovación no eido da educación para o 

desenvolvemento ao nivel dos espazos educativos nos que esta se desenvolve. De vez, débese 

de promover unha coordinación máis activa coa Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria co obxectivo de visibilizar os actuais esforzos neste eido e xerar 

espazos de intercambio de experiencias e aprendizaxe técnico e institucional que facilite un 

maior impacto das accións financiadas pola DXRREE e UE. 
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16. Impulsar a investigación sobre desenvolvemento desde as ONGD en colaboración coas 

universidades galegas. 

Cómpre fomentar a investigación sobre o desenvolvemento mediante a adaptación das 

bases da convocatoria de educación para o desenvolvemento así como dos seus formularios, 

tendendo a unha homologación dos criterios de valoración, requisitos e esixencias 

documentais aos doutras convocatorias públicas de investigación da Xunta de Galicia. 

Asemade, débese facer unha reserva do crédito orzamentario na devandita convocatoria para 

o financiamento de propostas de investigación, ben impulsadas por ONGD, ben en agrupación 

con Universidades. 

17. Mellorar a coordinación coas universidades galegas e establecer novos marcos de 

colaboración en base a unha avaliación independente dos resultados das actuacións 

financiadas até o momento. 

Cómpre continuar a definir liñas de colaboración e coordinación co sistema universitario 

de Galicia co fin de promover unha participación activa das universidades galegas nas accións 

de cooperación artellando novos espazos e mecanismos regulares de diálogo. Por outra banda, 

débense continuar cos esforzos para a configuración de estruturas institucionais que faciliten a 

coordinación, a xeración de complementariedades, a visibilización e a posta en valor da 

investigación das universidades galegas en relación á loita contra a pobreza, o 

desenvolvemento humano sostible e a promoción da solidariedade global. 

18. Dar continuidade aos incentivos para a complementariedade e traballo conxunto dos 

actores da cooperación galega. 

Débese seguir mantendo o actual sistema de incentivos para a complementariedade de 

actores e a presentación e desenvolvemento de propostas conxuntas. 

19. Fomentar a coherencia de políticas mediante a formación e difusión dos criterios e 

procedementos de compra pública ética entre outros departamentos da Xunta de 

Galicia. 

Débese impulsar a través das actuacións de formación previstas a coherencia de políticas 

na Xunta de Galicia no eido da compra pública con criterios de comercio xusto e consumo 

responsable. 

20. Profundar no desenvolvemento dunha estratexia galega de educación para o 

desenvolvemento. 

A educación para o desenvolvemento estase a configurar coma un sector de 

especialización da cooperación galega ao que a SDXCE destinou durante o bienio 2010-2011 un 

6% do total da súa axuda desembolsable, porcentaxe que medra até o 10% se nos coutamos ás 

convocatorias resoltas e convenios formalizados no mesmo período. Xa que logo, cómpre dar 

os pasos precisos para dotar de solidez teórica e estratéxica á educación para o 

desenvolvemento en Galicia completando un ciclo propio de reflexión estratéxica integrado 

polas achegas derivadas da realización dun diagnóstico da educación para o desenvolvemento 

financiado pola SDXCE e dos resultados da avaliación das actividades de educación para o 

desenvolvemento prevista no marco de resultados do II Plan Director (I.12.1.1). Tanto este 
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diagnóstico como a avaliación deben retroalimentar a elaboración dunha estratexia galega de 

educación para o desenvolvemento cunha metodoloxía participativa e inclusiva. 

5.3. Marco instrumental 

21. Impulsar o proceso para a translación normativa do Decreto 749/2010 co fin de facilitar 

unha maior axilidade e flexibilidade no ciclo de xestión do proxecto da cooperación 

galega. 

Desde a SDXCE, co apoio do resto de actores de cooperación galega, débese de seguir 

impulsando o proceso para o traslado normativo do Real Decreto 794/2010, de 16 de xuño, 

polo que se regulan as subvencións e axudas no eido da cooperación internacional. Por mor do 

obxecto da actividade como pola natureza dos destinatarios dos fondos públicos, a 

cooperación internacional demanda unha regulación específica que se adecúe ás devanditas 

particularidades. 

22. Establecer criterios de valoración específicos nas bases das convocatorias para o 

conxunto dos principios transversais da cooperación galega. 

Débense integrar criterios de valoración nas bases das convocatorias de proxectos no 

exterior relativos ao respecto polos dereitos humanos e á defensa da interculturalidade. 

23. Profundar na especialización dos actores galegos de cooperación en diálogo co sector e 

cos socios de desenvolvemento. 

Os criterios de valoración e requisitos das propostas que favorecen a especialización de 

actores débense seguir mantendo. De todos os xeitos, débese iniciar un proceso de reflexión 

participativa e inclusiva sobre a adecuación e pertinencia das áreas de especialización 

actualmente contempladas. 

24. Manter o criterio de destinar o 70% do total do proxecto ao financiamento dos recursos 

humanos nas convocatorias de axudas. 

A actual porcentaxe destinada a recursos humanos nas convocatorias semella adecuada 

para unha maior flexibilidade operativa así como para o reforzamento da capacidade dos 

actores de desenvolvemento. 

25. Seguir favorecendo a participación activa dos actores galegos de cooperación no deseño 

das convocatorias e formularios. 

Débense de revisar en diálogo cos actores de cooperación os formularios de presentación 

de propostas ás convocatorias e de xustificación das axudas, especialmente naqueles casos 

onde se detectan puntos de fractura, como veñen sendo microproxectos e consolidación e 

fortalecemento de ONGD.  

26. Equilibrar o financiamento das catro dimensións da educación para o desenvolvemento 

cunha especial atención á investigación sobre desenvolvemento e á mobilización social. 

As bases da convocatoria de educación para o desenvolvemento deben seguir fornecendo 

o equilibrio entre as súas dimensións cunha especial atención á mobilización social e á 
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investigación sobre o desenvolvemento. Co fin de corrixir a fenda de financiamento da 

investigación sobre desenvolvemento débense de explorar novas alternativas en diálogo coas 

universidades galegas como son: a creación e dotación dun fondo específico para o 

financiamento de proxectos de investigación de interese para o sistema galego de cooperación 

no seu conxunto e a procura de vías de integración da cooperación ao desenvolvemento nas 

liñas de actuación do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015. 

27. Fomentar o crecemento do investimento da cooperación galega en educación para o 

desenvolvemento. 

Débese de analizar a pertinencia de promover unha ampliación dos máximos 

subvencionables na convocatoria de educación para o desenvolvemento tanto para os 

proxectos individuais como en consorcio e iniciar os pasos para establecer marcos plurianuais 

de financiamento para aquelas intervencións sostibles e de calidade. Asemade, débese avanzar 

cara a un investimento global en educación para o desenvolvemento superior ao actualmente 

existente co fin de poñer en valor as tendencias de especialización detectadas e aumentar o 

impacto das actuacións neste eido. 
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6. Estado de progreso do marco de resultados do II Plan Director da 

Cooperación Galega 
 

Progreso no cumprimento dos indicadores: 

 

Indicador acadado 

Indicador superado 

Indicador en progreso de ser acadado 

Indicador cun progreso insuficiente ou pendente 

Indicador fóra do ámbito temporal da avaliación intermedia 

 

 

Ámbitos de actuación: 

Ámbito 1: Contribución á redución da pobreza colaborando na consecución dos ODM e promovendo o desenvolvemento nos 

países do Sur 

 

Obxectivos xerais Obxectivos específicos Indicadores 

 

Seguimento 2010-2011 

 

O.X. 1 Contribuír á 

loita contra a 

pobreza 

colaborando na 

consecución dos 

ODM 

O.E. 1.1 Priorizar as actividades 

destinadas á satisfacción de 

necesidades sociais básicas 

I.1.1.1 Como mínimo, un 30% da axuda 

desembolsada no exterior destinouse á 

satisfacción das necesidades sociais básicas 

Durante o período 2010- 2011 destináronse 12.789.327€ 

en total de axuda no exterior, dos cales 5.165.135€ se 

destinaron á satisfacción de necesidades sociais básicas, o 

que representa un 40% respecto á axuda desembolsada 

no exterior.  

O.E. 1.2 Asegurar que unha parte 

da axuda se destina a países 

menos adiantados 

I.1.2.1. Como mínimo, un 25% da axuda 

desembolsada no exterior destinouse a PMA 

(países menos adiantados) 

O total da axuda destinada ao exterior da Xunta ascende a 

12.789.327€ dos cales 2.241.054€ foron destinados a PMA 

(Guinea Bissau, Mauritania, Mozambique, Haití, Chad, 

Congo R.D., Kenia, Angola e Uganda) o que representa un 

18% 

O.E. 1.3 Priorizar as accións 

dirixidas aos grupos 

especialmente vulnerables 

I. 1.3.1 Favorecéronse estes grupos mediante a 

inclusión nas convocatorias de criterios 

específicos de valoración 

As convocatorias de proxectos no exterior e acción 

humanitaria incluíron criterios específicos de valoración. 

O.X. 2 Potenciar o 

desenvolvemento 

económico de base 

local e 

ambientalmente 

sustentable 

O.E. 2.1 Fortalecer as capacidades 

institucionais en xestión 

ambiental e os procesos de 

participación social para reducir a 

vulnerabilidade ante a 

deterioración ambiental do 

hábitat como consecuencia da 

acción do ser humano, do cambio 

climático ou outras causas 

I.2.1.1 As propostas financiadas incluíron un 

apartado para unha previsión do impacto que a 

acción terá en relación coa sustentabilidade 

ambiental e coas políticas públicas do país 

socio que as promova 

Incluíuse un apartado nas convocatorias de proxectos no 

exterior relativo á sustentabilidade ambiental e ao seu 

aliñamento coas políticas públicas do país socio. 

O.E. 2.2 Fortalecer un tecido 

produtivo diversificado con 

especial atención tanto aos 

sectores en que Galicia achega un 

recoñecido valor agregado como 

ás formas de organización 

baseadas no cooperativismo 

I.2.2.1 Como mínimo, un 25% da axuda 

desembolsada dedicada ao sector de actuación 

infraestrutura e promoción do tecido 

económico destinouse a proxectos de 

economía social e cooperativa 

A axuda desembolsada no exterior dedicada ao sector 

Infraestrutura e promoción do tecido económico acada 

4.487.165€, dos que 1.232.837€ son para proxectos de 

economía social e cooperativa, o que supón un 27% 

O.E. 2.3 Fomentar os proxectos en 

que se considere o 

desenvolvemento rural, pesqueiro 

e acuícola de base social e 

ambientalmente sustentable 

I.2.3.1 Como mínimo, un 40% da axuda 

desembolsada dedicada ao sector de actuación 

infraestrutura e promoción do tecido 

económico dedicouse aos sectores pesqueiro 

ou acuícola e agrícola 

A axuda ao exterior dedicada ao sector Infraestrutura e 

promoción do tecido económico acada 4.487.165€, dos 

que 2.814.472€ son para proxectos do subsector acuícola, 

pesqueiro ou agrícola, o que supón un 63%. 

O.X. 3 Promover a 

gobernanza 

democrática e o 

fortalecemento da 

participación da 

sociedade civil 

O.E. 3.1 Potenciar 

desenvolvemento institucional e o 

bo goberno nos ámbitos locais e 

rexionais 

I.3.1.1 Como mínimo, o 10% da axuda 

canalizada mediante convenios destinouse a 

actividades encadradas en acordos con 

institucións locais e rexionais dos países socios 

O total de axuda canalizada a través de convenios para 

actuacións no exterior é de 5.264.614€; deles 877.214€ 

proveñen de convenios asinados con entidades e 

institucións dos países socios, o que representa o 17% da 

axuda canalizada por convenios no exterior. 

O.E. 3.2 Promover o respecto aos 

dereitos humanos fortalecendo o 

tecido social nos países en 

desenvolvemento 

I.3.2.1 Entre os criterios de valoración das 

propostas incorporouse un referido a como 

contribúe a intervención á defensa dos dereitos 

humanos 

Engadiuse un apartado específico nos formularios das 

convocatorias para a valoración das prioridades 

transversais. 

I.3.2.2 Promovéronse as accións de 

capacitación dos axentes da cooperación 

dirixidas ao coñecemento do enfoque baseado 

en dereitos humanos para a cooperación ao 

desenvolvemento 

Desde a Xunta de Galicia non se organizou ningunha 

acción de capacitación neste eido xa que, consonte ao 

principio de subsidariedade, a Coordinadora Galega de 

ONGD en colaboración coa Red en Derechos celebrou un 

curso sobre “O enfoque baseado nos dereitos humanos na 

cooperación internacional ao desenvolvemento. Este 

curso celebrouse en Santiago de Compostela en setembro 

de 2011, cunha duración de 12 horas, e coa asistencia de 

23 persoas entre persoal técnico e voluntario das ONGD 

galegas. 
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O.X. 4 Mellorar a 

cohesión social, 

contribuíndo a 

unha redución das 

desigualdades e a 

un incremento da 

equidade de xénero 

O.E. 4.1 Promover o 

empoderamento das mulleres e 

incorporar o enfoque de xénero 

no desenvolvemento a todas as 

propostas de actuación 

I.4.1.1 Foi obrigatoria a incorporación do 

enfoque de xénero no desenvolvemento en 

todas as propostas e valorouse a calidade e 

profundidade deste 

Engadiuse un apartado específico nos formularios das 

convocatorias para a valoración das prioridades 

transversais. 

O.E. 4.2 Apoiar as políticas 

públicas que favorezan igualdade 

e a mobilidade social 

I.4.2.1 As propostas financiadas incluíron un 

apartado para unha previsión do impacto que a 

acción terá en relación coa igualdade e coas 

políticas públicas do país socio que as promova 

Engadiuse un apartado específico nos formularios das 

convocatorias para a valoración das prioridades 

transversais. 

O.E. 4.3 Defender a 

interculturalidade 

I.4.3.1 Foi obrigatoria a incorporación do 

enfoque intercultural en todas as propostas e 

valorouse a calidade e profundidade deste 

Engadiuse un apartado específico nas convocatorias para a 

valoración das prioridades transversais. 

I.4.3.2 Como mínimo, o 15% da axuda 

desembolsada no exterior destinouse a 

comunidades beneficiarias con alta presenza de 

poboación indíxena, afrodescendente, ou de 

calquera outra minoría étnica ou cultural 

A axuda a proxectos desenvolvidos en comunidades cunha 

alta presenza de poboación indíxena, acadou os 

3.758.976€ o que supón o 29% da axuda desembolsada no 

exterior (12.789.327€). 

O.X. 5 Realizar 

unha acción 

humanitaria 

integral de calidade 

O.E. 5.1 Contribuír á redución de 

riscos fortalecendo a capacidade 

local para diminuír a 

vulnerabilidade de poboacións 

ante posibles catástrofes 

I.5.1.1 Como mínimo, un 25% do total da  

axuda desembolsada dedicada a acción 

humanitaria destinouse á redución de riscos 

ante posibles catástrofes 

O total de axuda desembolsada para o desenvolvemento 

de actuacións de acción humanitaria durante o 2010-2011 

é de 836.707€, dos que 95.464 € foron destinados á 

prevención de riscos de desastres, o que representa un 

11% 

O.E. 5.2 Mellorar a axilidade e 

eficacia da resposta humanitaria 

galega nas fases de emerxencia e 

reconstrución 

I.5.2.1 Os fondos dedicados a emerxencia e 

reconstrución focalizáronse de forma efectiva 

nas actividades que son consideradas dentro 

deste ámbito, de acordo co exposto no II Plan 

director e en consonancia co acordo 

internacional en materia de acción humanitaria 

Os fondos dedicados a emerxencia e reconstrución 

focalizáronse de forma efectiva nas actividades coidadas 

dentro deste eido de acordo co exposto no II Plan Director 

e en consonancia co acordo internacional en materia de 

acción humanitaria de xeito que se aliñaron as iniciativas 

financiadas neste eido coa iniciativa de Boa Doazón 

Humanitaria, tanto nos convenios coma nas convocatorias 

públicas de axudas, así como cos principios da acción 

humanitaria. 
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Obxectivos xerais Obxectivos específicos Indicadores Seguimento 2010-2011 

O.X. 6 Lograr unha 

maior 

previsibilidade a 

medio prazo dos 

recursos e marcos 

de actuación 

O.E. 6.1 Seguir unha 

programación que permita 

asegurar ao finalizar o período de 

vixencia do II Plan director cun 

incremento dos recursos de entre 

un 50% e un 100% con respecto 

aos recursos dedicados en 2009 

I.6.1.1 Logrouse manter unha tendencia 

ascendente no volume anual de axuda 

desembolsada, acadándose en 2013 un 

desembolso anual de entre 17,5 millóns e 23,2 

millóns de euros 

No bienio 2010-2011 a Xunta de Galicia desembolsou 

Axuda Oficial ao Desenvolvemento por un importe total 

de 17.756.330€. No 2010 executouse un orzamento total 

de 10.748.153€ e no 2011 un total de 7.008.233€.  

O 93% (16.455.049€) foi achegado pola Dirección Xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE da Consellería de Presidencia 

e o 7% restante (1.311.281€) por outros departamentos e 

unidades da Xunta de Galicia. 

O.E. 6.2 Incrementar os fondos 

dirixidos a accións con marcos de 

planificación plurianuais 

I.6.2.1 Como mínimo, un 20% da axuda 

desembolsada canalizouse mediante 

subvencións a programas de cooperación, 

incluíndo no cómputo de axuda desembolsada 

todo o canalizado mediante convocatorias, 

convenios, Acción Humanitaria e capítulo VI 

O total da axuda desembolsada mediante convocatorias, 

convenios, Acción Humanitaria e Capítulo VI ascende a 

16.187.821€, dos cales se dirixen a accións con marcos de 

planificación plurianuais (programas, IDI e PROFOPAC) ) 

5.019.427 € o que representa o 31% da axuda 

desembolsada. 

I.6.2.2 Incrementouse como mínimo nun 25% o 

desembolso medio por proxecto respecto ao 

período 2006-2009, considerando de forma 

agregada todos os proxectos subvencionados 

mediante convocatorias a todos os axentes 

No período de vixencia do I Plan Director comprometeuse 

financiamento a 300 proxectos a través de convocatorias 

por un total de 23.353.373€ resultando unha dotación 

media por proxecto de 77.845€.  

No período 2010-2011 resolvéronse convocatorias en 

favor de 93 proxectos por un total de 8.105.032€ 

resultando unha dotación media por proxecto de 87.151€, 

o que supón un incremento do 12% respecto á media do 

período 2006-2009. 

O.X. 7 Manter un 

adecuado grao de 

concentración dos 

fondos 

O.E. 7.1 Limitar o número de 

países prioritarios e concentrar 

neles como mínimo o 80% dos 

recursos 

I.7.1.1 Como mínimo, un 80% da axuda 

desembolsada no exterior destinouse a 

actividades nos países prioritarios definidos 

polo II Plan 

O orzamento destinado a países prioritarios do II Plan 

Director é de 10.806.121€ que representa o 84% da axuda 

desembolsada no exterior 

I.7.1.2 Todos os programas de cooperación que 

recibiron subvencións leváronse a cabo en 

países prioritarios ou países menos adiantados, 

e en todos os casos as actividades estiveron 

centradas nos sectores prioritarios que define o 

II Plan director 

Durante o período 2010-2011 non se realizou a 

convocatoria de programas no exterior. Entre 2010 e 2011 

executáronse as anualidades da convocatoria de 

programas de 2009 e 2010 e que corresponden a países 

prioritarios do I Plan Director ou PMA. 

O.E. 7.2 Lograr un nivel de 

concentración dos recursos nos 

diferentes sectores de acordo co 

establecido nas prioridades 

sectoriais 

I. 7.2.1 Non existiu unha desviación relevante 

na distribución sectorial da axuda 

desembolsada con respecto á orientación 

proposta no II Plan Director, nin en canto á 

ordenación dos sectores por orde de prioridade 

nin en canto ao volume relativo de fondos que 

se destinou a cada un deles 

Vid. Cadros 6 e 7 (páx.43 deste documento) 

 

 

O.X. 8 Mellorar a 

planificación e a 

xestión das 

intervencións 

O.E. 8.1 Avanzar na priorización 

de rexións xeográficas e sectores 

de actuación dentro de cada país 

I.8.1.1 Como mínimo, en catro dos países 

prioritarios realizouse un diagnóstico para 

priorizar rexións xeográficas e sectores de 

actuación 

Dentro do principio de coordinación, 

complementariedade e subsidariedade, a Subdirección 

Xeral de Cooperación Exterior ten subordinado este 

indicador ao desenvolvemento do proceso de elaboración 

dos Marcos de Asociación País (MAP) da Cooperación 

Española. Dos MAP actualmente vixentes, a cooperación 

galega ten contribuído no proceso de diagnóstico aos de 

Bolivia, O Salvador e Ecuador. Por outra banda, ten  

achegado  información aos actualmente en proceso de 

elaboración en Cabo Verde, Perú, Guatemala e 

Mozambique. 

O.E. 8.2 Mellorar a capacidade da 

Subdirección Xeral de 

Cooperación Exterior para liderar 

de forma efectiva unha acción 

humanitaria galega de calidade 

I. 8.2.1 Toda a axuda desembolsada dedicada a 

acción humanitaria foi canalizada a través da 

Subdirección Xeral de Cooperación Exterior 

Trala extinción da Fundación Axencia Humanitaria de 

Galicia en decembro de 2010, toda a axuda humanitaria 

está a ser canalizada a través da Subdirección Xeral de 

Cooperación Exterior 

I.8.2.2 Incrementáronse os recursos humanos e 

técnicos no eido da acción humanitaria durante 

o período 2010-2013 

No bienio 2010-2011 mantivéronse os recursos humanos 

técnicos especializados en acción humanitaria. A partir de 

2011 este persoal técnico integrouse na Subdirección Xeral 

de Cooperación Exterior como consecuencia da extinción 

da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia.  

I.8.2.3 Como mínimo, o 30% da axuda 

desembolsada dedicada a acción humanitaria 

canalizouse por medio de convocatoria pública 

O 60% da axuda desembolsada dedicada a acción 

humanitaria canalizouse a través de convocatoria pública.  

 

O.E. 8.3 Mellorar a funcionalidade 

dos instrumentos de canalización 

da axuda e a súa adecuación aos 

tipos de actuación a que van 

destinados 

I.8.3.1 Como máximo, o 25% da axuda 

desembolsada no exterior canalizouse a través 

de convenios, incluíndo no cómputo de axuda 

desembolsada todo o canalizado mediante 

convocatorias, convenios, acción humanitaria e 

capítulo VI, e a utilización deste instrumento 

axustouse ao establecido. 

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 

desembolsou un total de 12.855.832€ no exterior, dos 

cales 3.466.930€ foron desembolsados a través de 

convenios, un 27% do total.  

Esta porcentaxe redúcese ao 25% (2.443.159€) se se 

toman en consideración exclusivamente os recursos 

desembolsados (9.597.615€) a través das convocatorias 

resoltas e convenios formalizados no bienio 2010-2011 
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I.8.3.2 As axudas para microproxectos foron 

destinadas a ONG novas que tiñan como 

máximo cinco anos de existencia 

Das 5 entidades que recibiron subvención en 2010, só 

Cuco Galicia cumpre este requisito. Estre todas as 

organizacións solicitantes soamente dúas máis o 

cumprían. A convocatoria para microproxectos no ano 

2011 quedou deserta ao non cumprir ningunha das 

propostas presentadas os requisitos mínimos para a súa 

aprobación. 

I.8.3.3 Adaptáronse os formularios das 

convocatorias aos diferentes axentes da 

cooperación 

No período 2010-2011 e mais no ano 2012 modificáronse 

os formularios das convocatorias para adaptalos aos 

diferentes axentes da cooperación galega. 

I.8.3.4 Estableceuse unha convocatoria 

específica para educación para o 

desenvolvemento e elaboráronse formularios 

de solicitude adaptados a cada un dos seus 

catro ámbitos 

No ano 2010 estableceuse unha convocatoria específica 

de educación para o desenvolvemento e o formulario 

adaptouse a cada un dos seus eidos, coa excepción de 

investigación para o desenvolvemento. 

I.8.3.5 Estableceuse un sistema de avaliación 

por pares para valorar as propostas de 

programas de cooperación 

No bienio 2010-2011 non se realizou a convocatoria de 

programas de cooperación. De todos os xeitos, no ano 

2010 realizouse unha avaliación por pares das 

convocatorias de axudas. A avaliación posterior do 

proceso determinou a necesidade de prescindir do 

devandito mecanismo na convocatoria do 2011 por mor 

das discordancias detectadas na valoración dos proxectos 

e dos retrasos xerados na resolución das convocatorias. 

I.8.3.6 Logrouse unha especialización dos 

actores da cooperación naqueles sectores en 

que a súa achega ofrece a contribución máis 

eficaz aos fins da cooperación, dentro do 

ámbito da axuda canalizada mediante 

convocatoria, utilizando para iso o deseño da 

ditas convocatorias 

As convocatorias de axudas definen con precisión a 

achega específica de cada un dos actores de cooperación 

naqueles sectores onde a súa actuación ofrece a achega 

máis eficaz aos fins da cooperación. 

I.8.3.7 As convocatorias de axuda non 

estableceron un importe máximo 

subvencionable en concepto de recursos 

humanos para as propostas centradas na 

capacitación e a transmisión de coñecemento, 

senón que se valorou en cada caso a 

pertinencia orzamentaria neste ámbito 

Na convocatoria de 2012 estableceuse a posibilidade de 

destinar o 70% do total do custe da intervención a 

recursos humanos en todas e cada unha das convocatorias 

de axudas. 

O.E. 8.4 Fortalecer a capacidade 

da Xunta para exercer un papel de 

liderado e dinamización na 

articulación dunha cooperación 

galega de calidade 

I.8.4.1 Creouse a Axencia Galega de 

Cooperación 

Consonte aos criterios de viabilidade, pertinencia e 

oportunidade o proceso de creación da Axencia Galega de 

Cooperación ficou suspenso por mor da actual 

dispoñibilidade orzamentaria. A Dirección Xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE encargou no 2011 un 

informe específico sobre a viabilidade, e modelo 

organizativo e funcional da Axencia. 

I.8.4.2 Mellorouse a coordinación entre os 

diferentes departamentos da Xunta en materia 

de cooperación, especialmente coas 

consellerías do Mar, Educación e Ordenación 

Universitaria, Sanidade, e Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas 

Durante o bienio 2010-2011 mellorouse a coordinación 

coas Consellerías con actuacións de cooperación exterior, 

tanto a través das xuntanzas do CINCODE como da 

formulación conxunta e seguimento de intervencións no 

exterior e de actuacións de sensibilización. 

I.8.4.3 Mellorouse a coordinación entre a Xunta 

e as Entidades da Administración Local de 

Galicia en materia de cooperación 

O actual espazo de coordinación do CINTERCODE amosa 

limitacións para promover unha efectiva coordinación 

coas entidades da administración local. 

I.8.4.4 Reforzáronse as capacidades técnicas e 

de xestión da Xunta, incorporando persoal 

experto como mínimo nas áreas de xénero e 

avaliación 

Non se incorporou persoal experto nas devanditas áreas. 

O.X. 9 Incrementar 

o grao de 

transparencia e de 

rendición de contas 

da Cooperación 

Galega 

O.E. 9.1 Facilitar o acceso público 

a toda a información sobre as 

actividades de cooperación 

I.9.1.1 Os informes anuais da Cooperación 

Galega elaborados pola Xunta melloraron a súa 

calidade e ofrecen unha información completa 

das actividades 

O informe do ano 2011 modificou a súa estrutura e 

contidos con respecto ao do ano 2010 para mellorar a 

presentación da información e a súa calidade. 

I.9.1.2 Os datos estatísticos referentes á 

cooperación galega están presentes na 

información pública do Instituto Galego de 

Estatística 

Iniciouse o proceso para a devandita incorporación. 

I.9.1.3 A páxina web da Cooperación Galega 

mellorou a súa funcionalidade, incorporando 

máis información respecto a todas as 

actividades de cooperación, así como 

documentos de avaliación, estratéxicos e de 

debate no seo do Consello Galego de 

Cooperación para o Desenvolvemento 

A páxina web actualizou a súa información de xeito 

regular incorporando os documentos de avaliación, 

estratéxicos e de debate no seo do CONGACODE. 

I.9.1.4 Fíxose pública a información referente a 

todos os convenios de cooperación asinados 

pola Xunta, así como a contía destes 

A información relativa aos convenios atópase dispoñible 

na web da Cooperación Galega. 
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I.9.1.5 O Rexistro Galego de Axentes de 

Cooperación para o Desenvolvemento 

revisouse para garantir que contén información 

actualizada de todos os axentes de cooperación 

inscritos 

En maio de 2011 publicouse un decreto de reforma do 

decreto 326/2004 que regula, entre outros, o Rexistro 

Galego de Axentes de Cooperación ao Desenvolvemento. A 

través desta reforma reduciuse o número de seccións e 

actualizouse a información dispoñible.  

I.9.1.6 Todas as consellerías informan de forma 

ordinaria á Subdirección Xeral de Cooperación 

Exterior das actividades que levan a cabo en 

materia de cooperación 

As Consellerías da Xunta de Galicia coa accións de 

cooperación internacional informan regularmente á 

Subdirección Xeral de Cooperación Exterior sobre as súas 

actividades. 

O.E. 9.2 Mellorar a actividade 

avaliadora 

I.9.2.1 Elaborouse un Plan de Avaliación que 

permite planificar a actividade avaliadora, 

dotándoa de continuidade e previsibilidade 

Durante o bienio 2010-2011 desenvolvéronse un total de 

7 avaliacións consonte ao Plan Anual de Avaliación 

integrado no Plan Anual da Cooperación Galega que se 

aproba no CONGACODE. 

I.9.2.2 Realizouse polo menos unha avaliación 

externa, profesional e pública da cooperación 

anual que se realiza en, polo menos, cinco dos 

países prioritarios 

Desenvolveuse unha avaliación externa e profesional de 

intervencións de cooperación en República Dominicana e 

Guatemala así como das intervencións de Pesca en 

Centroamérica (Honduras-Nicaragua, O Salvador e outros 

países de Centroamérica participantes no PROFOPAC -

Costa Rica, Belice, Panamá.) 

I.9.2.3 A Subdirección Xeral de Cooperación 

Exterior realizou un informe de seguimento de 

medio termo sobre a aplicación do II Plan 

director, que foi presentado ao Consello Galego 

de Cooperación para o Desenvolvemento 

O informe de seguimento de termo medio presentarase 

ao CONGACODE no derradeiro trimestre do 2012. 

 

I.9.2.4 Realizouse unha avaliación externa e 

independente do cumprimento do II Plan 

director durante o último semestre de 2013, 

cuxos resultados son públicos 

Fóra do ámbito temporal desta avaliación intermedia. 

O.X. 10 Mellorar os 

niveis de 

coordinación coa 

cooperación 

española e co resto 

das cooperacións 

autonómicas e 

iniciar unha gradual 

presenza da 

Cooperación 

Galega na acción 

multilateral 

O.E. 10.1 Aproveitar as 

oportunidades que ofrece a 

Conferencia Sectorial de 

Cooperación para o 

Desenvolvemento para lograr 

maior aliñamento e coordinación 

I.10.1.1 A Xunta asumiu un papel activo nas 

reunións da Conferencia Sectorial de 

Cooperación para o Desenvolvemento dando a 

coñecer a súa política de cooperación 

A Xunta de Galicia participou nas xuntanzas da 

Conferencia Sectorial de Cooperación para o 

Desenvolvemento convocadas no ano 2010. No ano 2011 

non se celebrou ningunha xuntanza. 

O.E. 10.2 Promover iniciativas de 

coordinación con outros sistemas 

de cooperación, con especial 

referencia ás cooperacións 

autonómicas 

I.10.2.1 A Xunta realizou actividades de 

cooperación en coordinación coa cooperación 

española ou con outras cooperacións 

autonómicas 

As actividades de cooperación con outras Comunidades 

Autónomas centráronse na organización conxunta dos 

Encontros de Comunidades Autónomas e Cooperación dos 

anos 2010-2011. 

O.E. 10.3 Promover de forma 

gradual a presenza da 

Cooperación Galega na acción 

multilateral 

I.10.3.1 Establecéronse acordos de actuación 

nalgún dos países prioritarios con algún 

organismo multilateral 

Os acordos de colaboración coa FAO centráronse en 

Angola e Nicaragua e mais coa UNIFEM en Ecuador para a 

realización de estadías de formación dos bolseiros/as 

beneficiarios da convocatoria de Bolsas de Formación de 

Expertos. Xuntamente con estes acordos, asináronse 

convenios coa OEI para unha actuación de cooperación 

educativa en Arxentina, con ACNUR para cadansúa 

intervención de acción humanitaria en Chad e Uganda, e 

mais coa UNRWA para acción humanitaria en Palestina. 

 
Cadro 6: Distribución sectorial da AOD da Xunta de Galicia, 2010-2011 

Sector Total 
% sobre a AOD  

desembolsada 2010-
2011 

% Obxectivo  
II Plan Director 

% obxectivo Estado 

A Cobertura de necesidades  sociais básicas 5.165.135€ 31% 30% +1% Superado 

B Infraestrutura e promoción do  tecido económico 4.487.165€ 27% 25% +2% Superado 

C 
Participación social, desenvolvemento institucional, 
bo goberno e construción da paz 643.651€ 45% 

14% -10% Progreso 
insuficiente 

D Acción humanitaria 761.500€ 5% 8% -3% En progreso 

E Educación para o desenvolvemento 1.094.404€ 7% 8% -1% En progreso 

F Investimento no ser humano  1.440.074€ 9% 6% +3% Superado 

G Xestión ambiental sustentable e hábitat 291.038€ 2% 4% -2% En progreso 

H Consolidación e fortalecemento  de axentes 568.641€ 4% 4% 0% Acadado 

I Sectores CAD non adscritos aos sectores  anteriores 1.751.145€ 11% 1% +10% Superado 

TOTAL 16.202.753€ 100% 100%   

Cadro 7: Distribución sectorial da AOD da DXRREE e UE, só convocatorias e convenios 2010-2011 

Sector Total 
% sobre a AOD  

desembolsada 2010-
2011 

% Obxectivo  
II Plan Director 

% obxectivo Estado 

A Cobertura de necesidades  sociais básicas 2.680.107€ 29% 30% -1% En progreso 

B Infraestrutura e promoción do  tecido económico 2.460.056€ 27% 25% +2% Superado 

C 
Participación social, desenvolvemento institucional, 
bo goberno e construción da paz 

473.001€ 5% 14% -9% Progreso 
insuficiente 

D Acción humanitaria 761.464€ 8% 8% 0% Acadado 

E Educación para o desenvolvemento 936.591€ 10% 8% +2% Superado 

F Investimento no ser humano  707.421€ 8% 6% +2% Superado 

G Xestión ambiental sustentable e hábitat 237.445€ 3% 4% -1% En progreso 

H Consolidación e fortalecemento  de axentes 471.929€ 5% 4% +1% Superado 

I Sectores CAD non adscritos aos sectores  anteriores 414.320€ 5% 1% +4% Superado 

TOTAL 9.142.334€ 100% 100%   
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Ámbitos de actuación 
Ámbito 3: Promoción na sociedade galega da conciencia solidaria respecto á realidade do Sur e da súa participación efectiva na 
promoción do desenvolvemento 

 

Obxectivos xerais Obxectivos específicos Indicadores Seguimento 2010-2011 

O.X. 11 Mellorar a 

capacidade técnica e 

organizativa do tecido 

galego de cooperación 

para realizar unha 

contribución efectiva á 

cooperación para o 

desenvolvemento 

O.E. 11.1 Fortalecer os axentes da 

Cooperación Galega para mellorar a 

súa capacidade de contribuír 

eficazmente ao esforzo galego en 

materia de cooperación 

I.11.1.1 Realizouse unha avaliación da 

convocatoria de fortalecemento que mostrou a 

consolidación institucional das ONGD 

Realizouse a devandita avaliación no ano 2011 

reflectíndose as súas recomendacións na 

modificación da convocatoria de fortalecemento 

do ano 2012. 

I.11.1.2 Promovéronse cursos de capacitación en 

cooperación para todos os actores dos ámbitos do 

desenvolvemento e a Cooperación Galega 

A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 

promoveu cursos de capacitación para todos os 

actores. Estes cursos foron organizados 

directamente pola DXRREE e UE (Plan de 

Formación en Acción Humanitaria e cursos de 

formación para empregados públicos e persoal de 

centros galegos na Arxentina) ou ben 

financiáronse estes cursos tanto a través de 

convenios coas Universidades (Máster da USC e 

Curso de Formación de Posgrao da UDC), coa 

Coordinadora Galega de ONGD e co FOGACOSOL, 

como a través das convocatorias de Educación 

para o Desenvolvemento e Fortalecemento e 

Consolidación de ONGD. 

I.11.1.3 Adecuáronse os máximos subvencionables 

para os proxectos de fortalecemento e 

consolidación, permitindo financiar accións de 

maior envergadura 

No ano 2010 aumentáronse os máximos 

subvencionables que se mantiveron na 

convocatoria do ano 2011. 

O.E. 11.2 Incrementar a 

coordinación entre os actores da 

Cooperación Galega 

I.11.2.1 Estableceuse un calendario de reunións 

para o Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento e creáronse grupos de traballo 

temáticos para facer o consello máis operativo e 

funcional 

O CONGACODE reuniuse en dúas ocasións tanto 

en 2010 e 2011. Ademais aprobouse o seu 

Regulamento de Funcionamento e a constitución 

da súa Comisión Permanente. 

I.11.2.2 Fortaleceuse a Coordinadora Galega de 

ONGD mediante a dotación de convenios 

En 2010 e 2011 formalizáronse cadanseus 

convenios anuais para a execución do Plan 

Estratéxico da Coordinadora Galega de ONGD. 

I.11.2.3 Fortaleceuse o Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade mediante a dotación 

de convenios 

Formalizáronse cadanseus convenios anuais en 

2010-2011 para a realización de actividades de 

sensibilización e difusión da cooperación local 

galega ao desenvolvemento. 

I.11.2.4 Como mínimo, un 6% da AOD 

desembolsada canalizouse a través de propostas 

conxuntas subvencionadas aos axentes de 

cooperación, que cumpren co espírito da 

complementariedade de actores que se expresa 

no II Plan director 

Durante o bienio 2010-2011 financiáronse 20 

proxectos en agrupación de entidades cun 

desembolso total de 2.368.445, o que representa 

un 24% do total distribuído a través de 

convocatorias. 

I.11.2.5 As comunidades galegas no exterior, 

representadas polo Consello de Comunidades 

Galegas, recibiron capacitación nos ámbitos do 

desenvolvemento e a cooperación, participando 

como axentes activos nos seus respectivos países, 

de forma coordinada con a Xunta, en actividades 

de cooperación non exclusivamente asistenciais 

No mes de outubro de 2010 celebrouse unha 

formación en Bos Aires baixo o título de “A 

cooperación galega. Metodoloxías de traballo” 

para o persoal dos centros galegos na Arxentina. 

Como resultado desta capacitación, no ano 2012 

financiouse unha intervención de cooperación no 

exterior executada pola Sociedad Parroquial de 

Vedra de Mutualidad y Cultura a través da 

convocatoria de proxectos no exterior para 

outros axentes. 

O.X. 12 Realizar unha 

política activa e integral 

de educación para o 

desenvolvemento da 

sociedade galega 

O.E. 12.1 Estender a educación 

para o desenvolvemento aos 

diferentes ámbitos da sociedade 

fomentando a coordinación entre 

os actores implicados 

I.12.1.1 Realizouse unha avaliación das actividades 

de educación para o desenvolvemento que 

observa unha mellora na adecuación de materiais 

e metodoloxías aos contidos transmitidos e aos 

colectivos destinatarios 

Pendente para o bienio 2012-2013 

I.12.1.2 Polo menos un 30% dos fondos para 

actividades de formación destináronse a accións 

focalizadas fóra do ámbito da educación formal 

Un 80% dos fondos para actividades de formación 

dentro dos proxectos de educación para o 

desenvolvemento e fortalecemento e 

consolidación de ONGD financiaron accións 

focalizadas fóra do ámbito da educación formal.  

Por outra banda, un 78% dos fondos para 

actividades de formación xestionados pola Xunta 

de Galicia (formación acción humanitaria, bolsas 

de formación de expertos e convenios con 

universidades para máster e cursos de 

especialización) focalizáronse fóra do ámbito da 

educación formal, cun total de 480.178€. 

I.12.1.3 Fomentouse unha utilización equilibrada 

dos fondos destinados a educación para o 

desenvolvemento en cada unha das catro 

dimensións que a conforman 

O 86% dos fondos destinados a educación para o 

desenvolvemento a través de convocatoria de 

axudas centrouse no eido da sensibilización, un 

11% no eido da formación e un 3% no eido da 

mobilización social. A investigación sobre 



 

 

45 Resumo executivo 

Obxectivos xerais Obxectivos específicos Indicadores Seguimento 2010-2011 

desenvolvemento non recibiu ningún 

desembolso. 

I.12.1.4 Adecuáronse os máximos subvencionables 

para as convocatorias de educación para o 

desenvolvemento permitindo financiar accións de 

maior envergadura 

No bienio 2010-2011 a contía máxima 

subvencionable dentro da convocatoria de 

educación para o desenvolvemento ficou en 

25.000€ para os proxectos individuais e 50.000€ 

para os proxectos en consorcio. No ano 2012 a 

contía máxima subvencionable para os proxectos 

en agrupación ficou en 35.000€. 

I.12.1.5 Leváronse a cabo actividades de 

sensibilización coa participación coordinada de 

diferentes departamentos da Xunta de Galicia 

Entre 2010 e 2011 leváronse a cabo 8 actividades 

de sensibilización coa participación coordinada de 

diferentes departamentos da Xunta de Galicia 

que incluíron a difusión da Campaña do Milenio 

“Sen Escusas 2015” das Nacións Unidas, a 

conmemoración do día do cooperante, 

conmemoración do Día das Nacións Unidas, 

conmemoración do Día dos Dereitos Humanos e 

os actos centrais da Campaña Mundial pola 

Educación en Galicia. 

 

O.E. 12.2 

Fomentar o comercio xusto e o 

consumo responsable 

I.12.2.1. Realizouse polo menos un programa de 

formación de axentes de consumo e funcionarios 

públicos sobre compra pública ética 

Prevista a súa realización no bienio 2012-2013 

I.12.2.2. Incrementouse o número de 

departamentos e unidades da Xunta que cumpren 

os criterios de compra pública ética e consumo 

responsable 

Resultado previsto como consecuencia da 

realización do programa de formación previsto no 

bienio 2012-2013. 

I.12.2.3 Realizouse polo menos un programa de 

capacitación sobre comercio xusto e consumo 

responsable 

Prevista a súa realización no bienio 2012-2013 

O.X. 13 Incrementar o 

apoio á investigación e 

formación no sector da 

cooperación 

O.E. 13.1 Promover a transferencia 

de coñecemento cara aos países do 

Sur 

I.13.1.1 Continuouse co apoio aos programas de 

formación superior en colaboración cos países do 

Sur 

No ano 2010 remataron os convenios coa 

Universidade da Habana (Cuba) para o 

financiamento do doutoramento en economía 

coa colaboración da USC e mais coa OEI para o 

financiamento do plan de actuación do Instituto 

para el Desarrollo e Investigación Educativa en 

Arxentina. A través da convocatoria de proxectos 

no exterior para outros axentes do ano 2010, 

financiouse un proxecto conxunto da UDC e a USC 

coa Universidad Nacional de Loja (Ecuador) así 

como un proxecto da Fundación da Universidade 

da Coruña coa Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra da República Dominicana. 

O.E. 13.2 Fomentar a investigación 

e a formación nos ámbitos do 

desenvolvemento e a cooperación 

I.13.2.1 As universidades e outros centros de 

estudos levaron a cabo accións de investigación e 

formación en desenvolvemento e cooperación a 

través das convocatorias de Educación para o 

Desenvolvemento 

No bienio 2010-2011 tan só se presentou unha 

proposta de formación en desenvolvemento e 

cooperación a través da convocatoria de 

Educación para o Desenvolvemento. Trátase do 

proxecto en agrupación de Axuda en Acción coa 

Oficina para a Igualdade de Xénero da 

Universidade de A Coruña. Polo momento o 

deseño da convocatoria presenta limitacións para 

acoller a especificidade dos proxectos de 

investigación. Na convocatoria do 2012 

avanzouse na adaptación do formulario e dos 

criterios de valoración. 

O.E. 13.3 Promover as 

complementariedades entre os 

centros de investigación nos 

ámbitos do desenvolvemento e a 

cooperación 

I.13.3.1 Como mínimo, o 50% dos fondos 

destinados a investigación dirixíronse a proxectos 

con participación de departamentos de dúas ou 

máis universidades galegas 

Non se financiaron proxectos de investigación ao 

non presentarse propostas específicas á 

convocatoria de axudas de educación para o 

desenvolvemento. De todos os xeitos, a través 

desta convocatoria financiouse a realización do 

estudo AOD en educación en Galicia: un análisis 

de la cooperación gallega 2006-2010, realizado 

por un investigador vinculado á USC a través do 

proxecto agrupado da Campaña Mundial pola 

Educación en Galicia. 

 


