
XORNADA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA DO

IV PLAN DIRECTOR DA COOPERACIÓN GALEGA

PARA O DESENVOLVEMENTO (2018-2021)

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018



10.30-12.00 Benvida e presentación do IV Plan Director

 Benvida de Pilar Romero, Subdirectora Xeral de Cooperación Exterior.

 Presentación do IV Plan Director.

12.00-12.30 Pausa-Café 

12.30-14.00 Diálogo aberto cos axentes de cooperación
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ESQUEMA DA XORNADA



RESUMO DO PROCESO

I. Consulta pública e participación

 20 entidades/persoas expertas nas entrevistas/xuntanzas grupais.

 9 achegas por escrito de axentes (Coordinadora Galega ONGD representa a 
45 entidades).

 45 respostas ao cuestionario on-line (con sección de suxestións/melloras).

II. Transparencia

 Sección aberta na páxina web da Cooperación Galega.

III. Documentación xerada

 Borrador da avaliación final do III Plan Director.

 Documento marco do IV Plan Director.

 Informe consolidado de achegas ao Documento Marco.

 Borrador do IV Plan Director da Cooperación Galega. 3



ETAPAS DO PROCESO ATÉ O 18 DE ABRIL

 10 de abril. Fin do proceso de achegas ao borrador do IV Plan 
Director. 

 Por escrito no email de referencia: plandirectorgalicia@outlook.es

 Presencialmente, en entrevistas e xuntanzas grupais.

 11 ou 12 de abril. Posibilidade de nova xornada pública de 
consolidación de achegas e debate da proposta de IV Plan Director.

 18 de abril: xuntanza do CONGACODE. Debate e votación da 
proposta de IV Plan Director.

 Posteriormente:
 Aprobación no Consello da Xunta de Galicia.

 Debate e votación no Parlamento de Galicia.
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VISIÓN GLOBAL
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QUE AS ÁRBORES NOS DEIXEN OLLAR O BOSQUE
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UN BOSQUE EN MAN COMÚN
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O MAIOR BEN PARA O MAIOR NÚMERO
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SEN PERDER DE VISTA A NOSA RAZÓN DE SER
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WHERE IS COOPERACIÓN WALEGA?
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RETOS PENDENTES DO III PLAN DIRECTOR
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 Unha política pública de cooperación consensuada
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 Novo ciclo de planificación: continuidade estratéxica, 
crecemento orzamentario e innovación nunha
identidade singular de modelo de cooperación



 Corresponsable e comprometida coa nova axenda global de 
desenvolvemento: Axenda 2030 das Nacións Unidas e 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

18



19

 Dotada de recursos económicos suficientes no marco
dun maior esforzo inversor



HORIZONTE PARA O IV PLAN DIRECTOR: APRENDIZAXE DA

EXPERIENCIA
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4 ANÁLISES DO III PLAN DIRECTOR DA COOPERACIÓN

GALEGA

1. Pouco participativo e participado: tempos e 
procesos moi axustados.

2. Marco orzamentario feble: plan de 
supervivencia da Cooperación Galega.

3. Sen valor diferencial: plan a imitación do Plan 
Director da Cooperación Española.

4. Privatizador: por reducir barreiras de entrada
ao sistema para o conxunto de axentes.
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INDICADOR ORZAMENTARIO EXPANSIVO

 “O programa 331A de cooperación exterior ao 
desenvolvemento estará dotado, como mínimo, cun 
volume anual de fondos equivalente ao aprobado para 
este programa na Lei Xeral de Orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 (5.027.160 
€), garantíndose un crecemento anual deste programa 
igual o superior ao 11,4%”

24



25

% 

crecemento 

mínimo anual 

do programa 

331A

2018 2019 2020 2021
AOD total

2018-2021

Crecemento 

cuadrienal 

respecto 

2014-2017

11,4% 5.027.160 5.600.256 6.238.685 6.949.896 23.815.997 29%

PREVISIÓN MÍNIMA ANUAL DO PROGRAMA 331A DE COOPERACIÓN

EXTERIOR AO DESENVOLVEMENTO DA XUNTA DE GALICIA



 Que integra a Axenda 2030 das Nacións Unidas e Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible (ODS)
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VISIÓN DA COOPERACIÓN GALEGA: 5 ESFERAS DA

AXENDA 2030

 A sociedade galega aspira a conseguir un mundo onde 
as persoas estean primeiro, onde ningunha persoa é 
deixada atrás -especialmente as mulleres, a infancia e os 
colectivos máis vulnerables-, onde a prosperidade é 
compartida por todas as persoas e comunidades, que 
respecta e conserva o planeta, onde se consolida e 
constrúe a paz baseada na xustiza e os dereitos 
humanos, e onde traballamos conxuntamente e en 
asociación para construílo.
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7 PRIORIDADES TRANSVERSAIS

1. A erradicación da pobreza multidimensional.

2. A equidade de xénero.

3. A defensa da sustentabilidade ambiental e a loita 
contra o cambio climático.

4. O enfoque baseado en dereitos humanos.

5. O respecto pola diversidade cultural e a promoción da 
interculturalidade.

6. A equidade e a loita contra as desigualdades.

7. Participación cidadá e fortalecemento institucional e 
da sociedade civil (enfoque de resiliencia)

28



COLECTIVOS PRIORITARIOS: NON DEIXAR A NINGUÉN

ATRÁS

 As mulleres e nenas, con especial atención ás que vivan en zonas 
desfavorecidas e sen recursos, e poidan ser obxecto de múltiples 
discriminacións.

 A infancia e mocidade, con especial atención á infancia e mocidade en 
risco ou con discapacidade, á loita contra a explotación infantil, ás persoas 
menores excluídas do sistema educativo e á mocidade excluída do mercado 
de traballo.

 A poboación indíxena e/ou afrodescendente e minorías étnicas e, dentro 
delas, os grupos que poden ser obxecto de maior discriminación (mulleres, 
nenas, persoas con discapacidade, etc.).

 As persoas con discapacidade, as persoas maiores dependentes e as 
persoas doentes sen recursos, especialmente as que poden ser obxecto de 
diversas discriminacións.

 A poboación refuxiada ou desprazada ou en situación de retorno ou 
reasentamento por razóns políticas, económicas, sociais ou 
medioambientais, cunha atención específica aos colectivos máis 
vulnerables (infancia, muller, persoas de idade, persoas con discapacidade, 
etc.). Dentro deste grupo preferente, a cooperación galega seguirá 
apoiando singularmente á poboación saharauí e mais á poboación 
palestina.
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Que salienta o valor diferencial da Cooperación
Galega
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VALOR DIFERENCIAL XEOGRÁFICO

 11 países prioritarios:

 África Subsahariana: Cabo Verde, Guinea Bissau e Mozambique.

 América Central: Guatemala, Honduras, Nicaragua e O Salvador.

 América do Sur: Bolivia, Ecuador e Perú.

 Caribe: República Dominicana.

 Países africanos de lingua oficial portuguesa (PALOP)/ 
Alianzas e colaboración cos axentes portugueses de 
desenvolvemento no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal.

 Atención a PMA e países con IDH baixo.
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VALOR DIFERENCIAL ESTRATÉXICO: 5 ÁMBITOS

ESTRATÉXICOS

1. Promover o exercicio dos dereitos sociais básicos (saúde, 
educación, alimentación, hábitat e auga e saneamento 
básico) polas persoas e colectivos máis pobres e 
vulnerables.

2. Apoiar a agricultura, a pesca e a acuicultura sostibles, 
preservando os recursos naturais no marco de modelos de 
desenvolvemento rural e territorial integrados, inclusivos, 
solidarios e redistributivos para unha prosperidade 
compartida.

3. Impulsar a equidade de xénero e máis o empoderamento e 
o exercicio de dereitos das  mulleres e da infancia.

4. Paliar e reducir a vulnerabilidade respostando ás crises 
humanitarias con eficacia e calidade.

5. Construír unha cidadanía global comprometida coa 
transformación social, a solidariedade e o desenvolvemento 
humano sostible. 32
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Ámbitos estratéxicos
Obxectivos de 

desenvolvemento sostible

Promover o exercicio dos dereitos sociais básicos
(saúde, educación, alimentación, hábitat e auga e
saneamento básico) polas persoas e colectivos máis
pobres e vulnerables.

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11

Apoiar a agricultura, a pesca e a acuicultura sostibles, 
preservando os recursos naturais no marco de 
modelos de desenvolvemento rural e territorial 
integrados, inclusivos, solidarios e redistributivos para 
unha prosperidade compartida.

ODS 1, 2, 8,9, 11, 12, 14, 15

Impulsar a equidade de xénero e máis o
empoderamento e o exercicio de dereitos das
mulleres e da infancia.

ODS 3, 5, 16

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

Construír unha cidadanía global comprometida coa 
transformación social, a solidariedade e o 
desenvolvemento humano sostible.

ODS 4, 16, 17



Que integra a coherencia de políticas na
administración pública galega nun marco de
corresponsabilidade
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Que renova as alianzas coa CGONGD, Universidades, 
Fondo Galego e fomenta a actuación complementaria 
dos axentes galegos de cooperación
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Que pon en valor os procesos de xestión do 
coñecemento e das aprendizaxes institucionais
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Que reforza a difusión á cidadanía dos logros 
colectivos da Cooperación Galega
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“A POBREZA E A FAME NON SON PATRIMONIO DA

HUMANIDADE”: UNHA POLÍTICA PÚBLICA COSMOPOLITA
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“UN DEBER DE SOLIDARIEDADE GLOBAL DE RAÍZ

LOCAL”
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“CON NOVAS METAS PARA O SEU CAMIÑO: AXENDA

2030”
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“A COOPERACIÓN GALEGA TEN ESCOLLIDO O SEU

CAMIÑO”



“RETO: ACCIÓN COLECTIVA DE VALOR NO CONTEXTO DOS

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (ODS)”
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MOITAS GRAZAS


