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Prólogo

Presentamos neste documento o Informe 2019 
da Cooperación Galega, no que damos conta 
á cidadanía das actuacións levadas a cabo 
pola Xunta de Galicia para dar cumprimento 
aos nosos compromisos coa cooperación 
para o desenvolvemento, recollidos no IV Plan 
director da cooperación galega 2018-2021.
 
Un dos primeiros compromisos cumpridos foi 
o de dotar o Plan anual 2019 da Cooperación 
Galega cun orzamento inicial de 5,6 millóns 
de euros, superior nun 11,61 % respecto ao 
do ano 2018, nunha clara aposta da Xunta 
de Galicia por esta política pública. Ademais, 
o orzamento inicial viuse incrementado en 
500.000 € transferidos pola Secretaría Xeral 
da Igualdade, procedentes do Pacto de Esta-
do contra a Violencia de Xénero para seren 
destinados a proxectos nese ámbito dirixidos 
a persoas refuxiadas. Estes fondos permitiron 
o financiamento de oito proxectos, a través 
da sinatura dos correspondentes convenios 
de colaboración con diferentes organizacións 
especializadas en acción humanitaria, cos que 
se beneficiaron arredor de 20.000 persoas 
refuxiadas, na súa maioría mulleres e nenas, 
converténdose Galicia na comunidade pionei-
ra en destinar recursos procedentes do Pacto 
de Estado conta a Violencia de Xénero a este 
tipo de proxectos.
 
Un ano máis, a dotación final do Plan anual 
2019 foi executada ao 100 %, permitindo o 
financiamento dun total de 97 actuacións de 
cooperación no exterior, acción humanitaria e 
educación para o desenvolvemento, dos que 
41 teñen continuidade e financiamento com-

prometido para 2020. Ademais, as actuacións 
de cooperación para o desenvolvemento e ac-
ción humanitaria financiadas desenvolvéronse 
ou están a desenvolverse en 27 países.
 
Ao longo deste informe poderán comprobar 
como a través das actuacións desenvolvidas 
durante o ano 2019 a Cooperación Galega 
segue a ser unha cooperación especializada e 
cun elevado nivel de execución orzamentaria, 
o que xa é o noso sinal de identidade. Así mes-
mo, con este informe, xunto coa información 
periódica e puntual que recollemos na nosa 
páxina web, queda garantido o principio de 
transparencia da actuación administrativa.
 
Coa execución do Plan anual 2019 remata-
mos o primeiro bienio do IV Plan director da 
cooperación galega 2018-2021, avanzando 
naqueles obxectivos e resultados a que nos 
comprometemos, de forma que ao rematar o 
período de planificación poidan estar plena-
mente acadados.
 
Non quero esquecer neste prólogo o relevante 
papel das ONGD e do resto dos axentes gale-
gos de cooperación para o desenvolvemento, 
que complementan moi eficazmente o labor da 
Administración pública, tanto na planificación 
da política de cooperación como na execución 
dos proxectos.

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de 

Presidencia, Xustiza e Turismo
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01 Introdución:
marco normativo de referencia

O marco normativo galego no ámbito da 
cooperación para o desenvolvemento e a 
acción humanitaria vén establecido nos se-
guintes instrumentos:

» A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de coope-
ración para o desenvolvemento, aprobada 
por unanimidade polo Parlamento de 
Galicia, que pon de manifesto o interese, a 
responsabilidade e a solidariedade da so-
ciedade civil galega e as súas institucións 
coa eliminación da pobreza no ámbito 
mundial.

» A Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía 
da calidade dos servizos públicos e da boa 
administración, que modificou os artigos 
20, 21 e 22 da Lei 3/2003, de coopera-
ción para o desenvolvemento, revisando 
o deseño dos espazos de participación 
previstos nela: o Consello Galego de 
Cooperación para o Desenvolvemento 
(Congacode), que ve ampliadas as súas 
competencias e asume as que tiña a 
Comisión Interterritorial de Cooperación 

para o Desenvolvemento (Cintercode) e a 
Comisión Interdepartamental de Coopera-
ción para o Desenvolvemento (Cincode), 
que desaparecen coa modificación da lei, 
unificando nun só órgano a totalidade das 
funcións de consulta, participación e ava-
liación en materia de cooperación para o 
desenvolvemento de acordo cos criterios 
de racionalización, eficacia e eliminación 
de duplicidades e co fin de acadar a 
concentración da participación de todos 
os sectores involucrados na planificación, 
avaliación e xestión da política galega de 
cooperación ao desenvolvemento.

» O Decreto 29/2017, do 9 de marzo, 
de cooperación para o desenvolvemento. 
Este decreto, que derroga o Decreto 
326/2004, do 29 de decembro, polo que 
se regulan os órganos de coordinación e 
asesoramento en materia de cooperación 
para o desenvolvemento e polo que se 
crea o Rexistro Galego de Axentes de 
Cooperación para o Desenvolvemento, 
modificado polo Decreto 90/2011, do 5 
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de maio, leva a cabo o desenvolvemento 
necesario de leis transversais que inciden 
na materia: 

› A Lei 27/2013, do 27 de decembro, 
de racionalización e sustentabilidade 
da Administración local, que introduce 
a preceptiva solicitude por parte dos 
concellos do informe da existencia de 
duplicidade en actuacións que pretenda 
levar a cabo nesta materia.

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

O Plan anual 2019 da cooperación galega 
(cuxos resultados son obxecto deste informe) 
enmárcase no IV Plan director da cooperación 
galega 2018-2021, que foi aprobado polo 
Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento o 18 de abril de 2018, 
polo Consello da Xunta de Galicia o 3 de 
maio de 2018 e, finalmente, polo Parlamento 
de Galicia o 22 de xuño de 2018.

O IV Plan director da cooperación galega para 
o desenvolvemento 2018-2021 enmárcase 
na nova axenda global de desenvolvemento, 
definida pola Axenda 2030 para o desenvol-
vemento sustentable das Nacións Unidas. Este 
marco de acción, que substitúe á Declaración 
do Milenio e os seus Obxectivos de Desen-

volvemento do Milenio (ODM), constitúe o 
referente para as políticas de cooperación e 
desenvolvemento, para os instrumentos de 
financiamento e para as alianzas no ámbito 
mundial. A Axenda 2030 e os seus Obxec-
tivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) 
demandan unha política pública de coopera-
ción centrada na xeración de cambios positi-
vos e sustentables nas condicións de vida das 
persoas nas comunidades e países cos que se 
asocia a cooperación galega, promovendo 
alianzas para a conservación do noso pla-
neta, a construción da paz, a realización dos 
dereitos humanos e unha prosperidade com-
partida. Así mesmo, daráselles continuidade 
aos procesos para fortalecer un sistema ga-
lego de cooperación máis estratéxico, eficaz, 
coordinado e complementario, poñendo en 
valor a experiencia e capacidades dos actores 
públicos e dos axentes de cooperación para 
a consecución de logros colectivos no marco 
dos ODS.

Dentro do proceso de consolidación da me-
llora da calidade e eficacia da cooperación 
galega, a nova estratexia presenta as seguin-
tes características diferenciadoras:

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

» A continuidade na planificación estratéxi-
ca baseada no modelo de xestión orien-
tada a resultados de desenvolvemento, 
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que reforza, pola súa vez, a identidade, as 
vantaxes comparativas e o valor engadido 
da cooperación galega.

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

» A transparencia e promoción dunha 
participación ampla e activa dos actores 
e axentes galegos de cooperación durante 
o seu proceso de elaboración, de tal xeito 
que resulte coherente cos principios dunha 
política pública participativa e participada.
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02 A cooperación 
galega 2019 en cifras

A modo de resumo, a execución do Plan anual 
2019 traducida a cifras sería a seguinte:

» Un orzamento final de 6.110.711 € 
procedentes do programa 331-A: Coo-
peración exterior e ao desenvolvemento, 
incluídos 500.000 € transferidos pola 
Secretaría Xeral da Igualdade procedentes 
do Pacto de Estado contra a Violencia de 
Xénero,  aos que lles habería que engadir 
100.000 € de gastos correntes do capítulo 
II do programa 111-E de funcionamento 
da Dirección Xeral de Relacións Exteriores 
e coa UE (en diante, DXRREE e coa UE).

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

» Un 100 % dos compromisos adquiridos 
pagos.

» Continuidade dos 39 proxectos cuxo 
financiamento foi aprobado no ano 2018 
(no marco das diferentes convocatorias ou 
a través da sinatura de convenios) e que 
tiñan anualidade 2019.

» Publicación e resolución de 5 convoca-
torias públicas de axudas para proxectos 
de cooperación no exterior, de educación 
para o desenvolvemento, de acción hu-
manitaria e de proxectos de investigación 
para o desenvolvemento promovidos polas 
universidades e centros de investigación 
galegos, cun total de 42 proxectos apro-
bados (dos que 36 teñen continuidade 
e financiamento comprometido para o 
2020).

» Publicación e resolución da convocatoria 
de 6 bolsas de formación de persoas ex-
pertas en cooperación internacional para 
o desenvolvemento.
» 20 novos convenios de colaboración e 
2 addendas asinadas con diferentes enti-
dades.

» 117 actuacións financiadas con cargo ao 
orzamento do ano 2019.

» Intervencións de cooperación para o 
desenvolvemento e acción humanitaria 
financiadas en 27 países e nos campa-
mentos de refuxiados saharauís.
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» Un 74 % do orzamento operativo de 
gastos destinado a convocatorias públicas.

» Un 75,6 % do orzamento operativo de 
gastos destinado a ONGD.

» Un 14 % do orzamento operativo de gas-
tos destinado a actuacións de educación 
para o desenvolvemento e a cidadanía 
global.

» Un 18 % do orzamento operativo de 
gastos destinado a actuacións de acción 
humanitaria.

» Un 64 % do orzamento operativo de gas-
tos destinado a actuacións de cooperación 
para o desenvolvemento.

» Avaliación de 24 proxectos de coopera-
ción financiados en Honduras e O Salva-
dor nos últimos anos.

» 395.316 € procedentes dos orzamentos 
doutras consellerías destinados a coopera-
ción para o desenvolvemento.

» 6,6 millóns de euros dos orzamentos da 
Xunta de Galicia destinados a Axuda Ofi-
cial ao Desenvolvemento (AOD) no 2019.
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Táboa 1. Distribución do orzamento da cooperación galega no ano 20191

CAPÍTULO CONCEPTO
ORZAMENTO

Inicial Final

Capítulo I Gastos de persoal 502.209,00 € 502.209,00 €

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

Capítulo IV Transferencias correntes 4.086.664,00 € 4.787.722,33 €

Transferencias institucións
sen fins de lucro

520.000,00 € 526.675,00 €

Transferencias a universidades 115.007,00 € 115.007,00 €

Actuacións de cooperación no exterior 3.128.657,00 € 3.829.715,33 € (*)

Convenio CGONGD 90.000,00 € 90.000,00 €

Convenio Fondo Galego 60.000,00 € 60.000,00 €

Bolsas formación en cooperación 95.000,00 € 87.800,00 €

SS bolsas formación en cooperación 3.000,00 € 3.525,00 €

Convenio Fondo Humanitario AECID 50.000,00 € 50.000,00 €

Convenio SOGAPS 25.000,00 € 25.000,00 €

Capítulo VI Investimentos reais 60.000,00 € 105.305,50 €

Capítulo VII Transferencias de capital 961.838,00 € 715.474,17 €

Actuacións de cooperación no exterior 911.838,00 € 665.474,17 €

Convenio SOGAPS 50.000,00 € 50.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO DXRREE E COA UE
(Área de Cooperación para o Desenvolvemento)

5.710.711,00 € 6.210.711,00 €

Consellerías 395.316,00 € 
Consellería de Política Social 75.000,00 € 

Consellería de Sanidade 245.316,00 € 

Augas de Galicia 75.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO XUNTA DE GALICIA 6.606.027,00 €

(*). Incorporados 500.000 € transferidos da Secretaría Xeral da Igualdade procedentes do Pacto de Estado 
contra a Violencia de Xénero
1. Na táboa 2 e seguintes téñense en conta exclusivamente as achegas da DXRREE e coa UE, non as doutros 
departamentos da Xunta de Galicia.
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Ao final do ano 2019 os recursos totais des-
tinados pola Xunta de Galicia a cooperación 
para o desenvolvemento foron superiores aos 
inicialmente previstos no plan anual, debido 
ao financiamento de actuacións a través 
de fondos procedentes doutros programas 
orzamentarios diferentes ao específico de 
cooperación exterior.

Táboa 2. Detalle do gasto por tipo de actividade durante o ano 2019

TIPO DE 
INSTRUMENTO

NÚM. 
INTERVENCIÓNS

IMPORTE

Cooperación para 
o desenvolvemento

Proxectos ONGD 31 2.763.097,07 €

3.585.189,50 €Outros axentes 6 479.264,09 €

Convenios 6 342.828,34 €

Acción
humanitaria

Convocatorias 4 279.891,52 €

1.035.000,00 €Convenios e 
addendas

13 755.108,48 €

Educación para o 
desenvolvemento e 
a cidadanía global

Educación para o 
desenvolvemento e a 

cidadanía global
27 469.405,13 €

791.682,00 €
Convenios 5 247.276,87 €

Investigación para o 
desenvolvemento

5 75.000,00 €

Formación Bolsas de formación 6 91.325,00 € 91.325,00 €

Outros
Asistencias técnicas 

(avaliacións, estudos, 
informes etc.)

105.305,50 € 105.305,50 €

TOTAL 5.608.502,00 €
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Tal e como se desprende da táboa 2, no 
ano 2019 foron destinados a gastos de ac-
tividades un total de 5.608.502,00 €, o que 
representa un 91,78 % do orzamento final de 
cooperación da DXRREE e coa UE.

Táboa 3. Distribución xeográfica da axuda de cooperación 
para o desenvolvemento da DXRREE e coa UE

REXIÓN PAÍS IMPORTE (€)
NÚM. 

INTERVENCIÓNS

PORCENTAXE 
DE FONDOS 

POR PAÍS

América do Sur

Bolivia 70.000,00 1 1,95 %

Ecuador 69.566,20 1 1,94 %

Perú 508.199,34 7 14,17 %

América Central
e Caribe

O Salvador 371.913,86 4 10,37 %

Guatemala 865.929,66 9 24,15 %

Honduras 330.000,00 3 9,20 %

Nicaragua 396.988,20 5 11,07 %

República 
Dominicana

505.382,76 6 14,10 %

Cuba 14.000,00 1 0,39 %

África

Cabo Verde 50.558,70 1 1,41 %

Guinea Bissau 190.078,58 2 5,30 %

Mozambique 142.572,20 2 3,98 %

Serra Leoa 70.000,00 1 1,95 %

TOTAL 3.585.189,50 43 100,00 %
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No IV Plan director da cooperación galega 
2018-2021 (IV PD) ampliouse de 10 a 11 o 
número de países prioritarios e engadiuse de 
novo Guinea Bissau, xa presente no II Plan 
director. Tal e como amosa a táboa 3 e o seu 
gráfico adxunto, durante o ano 2019 execu-
táronse intervencións de cooperación para o 
desenvolvemento en 13 países, logrando un 
bo grao de concentración.

Polo que respecta á distribución xeográfica da 
acción humanitaria, como se desprende da 
táboa 4, financiáronse actuacións de axuda 
humanitaria e de emerxencia en 16 países e 
nos campamentos saharauís.
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Táboa 4. Distribución xeográfica da acción humanitaria

REXIÓN PAÍS IMPORTE (€)
NÚM. 

INTERVENCIÓNS

PORCENTAXE 
DE FONDOS 

POR PAÍS

África

Campamentos de 
refuxiados saharauís

91.660,00 2 8,86 %

Malawi 69.916,51 1 6,76 %
Mozambique 18.397,26 2 1,78 %

Rep. Centroafricana 70.000,00 1 6,76 %
Rep. Democrática do 

Congo
10.242,27 1 0,99 %

Níxer 48.335,00 2 4,67 %
Uganda 216.062,26 3 20,88 %
Kenya 40.000,00 1 3,86 %

Asia

Líbano 170.000,00 2 16,43 %
Siria 13.562,27 1 1,31 %

Territorios palestinos 79.287,27 2 7,66 %
Israel - Xerusalén Leste 8.335,00 1 0,81 %

Bangladesh 40.000,00 1 3,86 %

América do 
Norte

México 40.000,00 1 3,86 %

América Central 
e Caribe

Mesoamérica 100.000,00 2 9,66 %

América do Sur
Ecuador 10.867,16 1 1,05 %

Venezuela 8.335,00 1 0,81 %

TOTAL 1.035.000,00 25 100,00 %
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O IV PD propón unha nova lista de cinco 
ámbitos estratéxicos para a cooperación 
galega. A delimitación destas prioridades 
sectoriais obedece, por unha banda, á aspira-
ción de promover a Axenda 2030 e os ODS, 
abranguendo as súas cinco esferas (persoas, 
planeta, prosperidade, paz e partenariado/
alianzas) e, por outra, a coherencia cos va-
lores diferenciais e a especialización da coo-
peración galega dentro da súa experiencia e 
traxectoria. 

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 sustentables, preservando os 

recursos naturais no marco de modelos de 
desenvolvemento rural e territorial integra-
dos, inclusivos, solidarios e redistributivos 
para unha prosperidade compartida. 

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

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

5. Construír unha cidadanía global com-
prometida coa transformación social, a so-
lidariedade e o desenvolvemento humano 
sustentable.

Establécese que, como mínimo, o 90 % do total 
da axuda que desembolsa a DXRREE e coa UE 
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se destine a estes cinco ámbitos estratéxicos, 
de forma tal que o 60-75 % desta axuda irá 
enfocada a reforzar a especialización sectorial 
estratéxica da cooperación exterior (primeiros 
tres puntos); o 10-15 % a asegurar unha 

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

Táboa 5. Distribución sectorial

SECTOR IV PD 
COOPERACIÓN 

GALEGA
IMPORTE (€)

PORCENTAXE 
ACADADA 2019

SOBRE ORZAMEN-
TO OPERATIVO 
(cap. IV, VI, VII)

PORCENTAXE ACA-
DADA 2019 SOBRE 
AXUDA DESEMBOL-
SADA A TRAVÉS DE 

CONVOCATORIAS E 
CONVENIOS

PORCENTAXE 
OBXECTIVO 

DO IV PD

1. Promover o exercicio 
dos dereitos sociais bá-
sicos (saúde, educación, 

alimentación, hábitat 
e auga e saneamento 

básico) polas persoas e 
colectivos máis pobres e 

vulnerables.

1.912.558,55 34,10 % 34,75 %

60-75 %

2. Apoiar a agricultura, 
a pesca e a acuicultura 
sustentables, preservan-
do os recursos naturais 
no marco de modelos 
de desenvolvemento 

rural e territorial integra-
dos, inclusivos, solida-
rios e redistributivos 

para unha prosperidade 
compartida.

799.006,65 14,25 % 14,52 %

3. Impulsar a equidade 
de xénero e mais o apo-
deramento e o exercicio 
dos dereitos das mulleres 

e da infancia.

873.624,30 15,58 % 15,87 %
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Se consideramos os intervalos de porcentaxes 
establecidas como obxectivo no IV PD, obsér-
vase que se acadaron os mínimos propostos 
en todos os sectores. 

Táboa 5. Distribución sectorial

SECTOR IV PD 
COOPERACIÓN 

GALEGA
IMPORTE (€)

PORCENTAXE 
ACADADA 2019

SOBRE 
ORZAMENTO 
OPERATIVO 

(cap. IV, VI, VII)

PORCENTAXE 
ACADADA 2019 SO-
BRE AXUDA DESEM-
BOLSADA A TRAVÉS 

DE CONVOCATORIAS 
E CONVENIOS

PORCENTAXE 
OBXECTIVO 

DO IV PD

4. Paliar e reducir 
a vulnerabilidade 

respondendo ás crises 
humanitarias con 

eficacia e calidade.

1.035.000,00 18,45 % 18,81 % 10-15 %

5. Construír unha 
cidadanía global 

comprometida coa 
transformación social, 

a solidariedade e 
o desenvolvemento 
humano sustentable.

791.682,00 14,12 % 14,39 % 10-15 %

TOTAL 5.411.871,50 96,49 % 98,34 % 100 %
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Táboa 6. Distribución por tipo de instrumento

TIPO DE 
INSTRUMENTO

IMPORTE (€) DESAGREGACIÓN IMPORTE (€)

Convocatoria 4.157.982,81 

Proxectos ONGD 2.763.097,07

Outros axentes 479.264,09

Acción humanitaria 279.891,52

Educación para o desenvolvemento 
e a cidadanía global

469.405,13

Investigación 75.000,00

Bolsas de formación 91.325,00

Convenios 1.345.213,69 

Cooperación ao desenvolvemento 342.828,34

Acción humanitaria 755.108,48

Educación para o desenvolvemento 247.276,87

Cap. VI 105.305,50 
 

105.305,50

TOTAL 5.608.502,00

Convenios 24 %

Convocatoria 74 %

Cap. VI 2 %
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Polo que respecta á repartición da axuda en 
función do instrumento empregado, segundo 
se desprende da táboa 6, a cooperación ga-
lega segue apostando pola canalización de 
fondos a través de convocatorias públicas de 
axuda, empregando os convenios de colabo-
ración de maneira excepcional.

Táboa 7. Distribución por tipo de axente

TIPO DE AXENTE IMPORTE (€)
NÚM.

INTERVENCIÓNS
PORCENTAXE

ONGD 3.770.893,30 67 69,68 %

Agrupacións mixtas 391.457,36 10 7,23 %

Outros 429.882,94 5 7,94 %

Universidades 133.065,70 5 2,46 %

Empresas 142.572,20 2 2,63 %

CGONGD 90.000,00 1 1,66 %

Fondo Galego 60.000,00 1 1,11 %

Axencias internacionais 344.000,00 4 6,36 %

AECID 50.000,00 1 0,92 %

TOTAL 5.411.871,50 96 100,00 %
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Dado que, a excepción dos convenios e da 
convocatoria doutros axentes para proxectos 
no exterior e a convocatoria de investigación 
para o desenvolvemento, o resto de convoca-
torias é exclusivo para ONGD, a distribución 
das axudas por tipo de axente establecida 
na táboa 7 e no seu gráfico adxunto amosa, 
como xa é habitual, a preponderancia das 
intervencións executadas a través das ONGD, 
que representa o 69,68 % dos recursos desti-
nados ao financiamento de proxectos.
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03 Seguimento do cumprimento 
de obxectivos do IV Plan director da 

cooperación galega 2018-2021

RESULTADO DE XESTIÓN 1
A COOPERACIÓN GALEGA ALIÑA O SEU MARCO 

ESTRATÉXICO COA AXENDA 2030 E OS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES1 PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.1.1. Reforzar 
a coherencia de 

políticas en todos os 
niveis da Administra-
ción pública galega.

1.1.1. Aprobada unha 
declaración institucional 

no Parlamento de 
Galicia en favor da 
Axenda 2030 para 
o desenvolvemento 

sustentable das Nacións 
Unidas.

1. Declaración 
institucional do 
Parlamento de 

Galicia.

Non se produciron 
avances neste eido no 

ano 2019.

1.1.2. Constituído un 
grupo interdepartamental 

da Xunta de Galicia 
para a Axenda 2030.

2. Grupo Interdepar-
tamental da Xunta 
de Galicia para a 

Axenda 2030.

Publicouse en novem-
bro de 2019 o Decreto 

polo que se crea e 
regula a Comisión 
Interdepartamental 
para o Seguimento 

da Axenda 2030 en 
Galicia. 

1. Os indicadores teñen como horizonte temporal o remate da vixencia do IV Plan director no 2021.
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RESULTADO DE XESTIÓN 1
A COOPERACIÓN GALEGA ALIÑA O SEU MARCO 

ESTRATÉXICO COA AXENDA 2030 E OS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

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

de Cooperación para 
o Desenvolvemento.

1.2.1. Número de 
reunións dos grupos de 
traballo do Congacode.

3. Actas dos grupos 
de traballo.

Unha reunión do 
Grupo de Traballo 

de Educación para o 
Desenvolvemento e a 
Cidadanía Global o 

18 de setembro.

L.A.1.3. Garantir a 
previsibilidade 
dos recursos 

orzamentarios.

1.3.1. O Programa 
331A de cooperación 
exterior ao desenvolve-
mento estará dotado, 

como mínimo, cun 
volume anual de fondos 

equivalente ao aprobado 
para este programa na 
Lei xeral de orzamentos 
da Comunidade Autó-
noma de Galicia para 
2018 (5 027 160 €), e 
garantirase un crecemen-
to anual deste programa 

igual ou superior ao 
11,4 %.

4. Orzamento do 
Programa 331A de 
cooperación exterior 
ao desenvolvemento 

aprobado.

O orzamento para o 
programa 331-A para 
o ano  2019 ascendeu 

a 6.110.711 €,  
(incluídos os 500.000 

€ transferidos pola 
Secretaría Xeral da 

Igualdade procedentes 
do Pacto de Estado 

contra a Violencia de 
Xénero,  o que supón 

un incremento con 
respecto a 2018 dun 

21,55 %.
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RESULTADO DE XESTIÓN 2
A COOPERACIÓN GALEGA CONCENTRA 

A SÚAAXUDA CON CRITERIOS DE EFICACIA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.2.1. Concentrar 
a axuda en coopera-
ción ao desenvolve-
mento nos 11 países 

prioritarios.

2.1.1. Como mínimo 
o 90 % da axuda 
desembolsada no 

exterior en cooperación 
ao desenvolvemento 

pola DXRREE e coa UE 
concéntrase nos 11 
países prioritarios.

5. Proxectos no 
exterior executa-
dos nos países 

prioritarios.

Máis do 97 % da axuda 
desembolsada no exterior 
en cooperación ao desen-
volvemento pola DXRREE e 

coa UE concentrouse nos 11 
países prioritarios.

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

adiantados.

2.2.1. Un 20-25 % 
da axuda desembol-
sada no exterior pola 

DXRREE e coa UE 
destinada aos países 
menos adiantados.

6. Proxectos 
no exterior 

executados en 
países menos 
adiantados.

A axuda desembolsada nos 
países menos adiantados 

no 2019 (1.046.551,35 €) 
representa un 22,65 % de 

toda a axuda desembolsada 
no exterior (4.620.189,50 €).

L.A.2.3. Incrementar 
os fondos dirixidos 
a actuacións con 

marcos de planifica-
ción plurianuais.

2.3.1. Como mínimo 
un 20-30 % da axuda 

desembolsada en 
cooperación exterior 
ao desenvolvemento 
e en educación para 
o desenvolvemento e 
a cidadanía global 

pola DXRREE e coa UE, 
dirixida a actuacións 

integradas en proxectos 
ou estratexias dos 

axentes con marcos 
de planificación a 

medio prazo, ou que 
dean continuidade a 
intervencións previas.

7. Proxectos 
con marcos de 
planificación 

plurianual 
financiados.

A porcentaxe de axuda 
desembolsada pola DXRREE 

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

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

continuidade a intervencións 
previas elevouse a un 

40,94 % (2.295.917,61 
€), tendo en conta o total 
da axuda desembolsada 

(5.608.502,00 €).
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RESULTADO DE XESTIÓN 3
A COOPERACIÓN GALEGA ESPECIALIZA A SÚA AXUDA NOS SECTORES

NOS QUE CONTA CON VALOR ENGADIDO OU VANTAXES COMPARATIVAS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.3.1. Reforzar 
a especialización 

sectorial estratéxica 
da cooperación 

exterior.

3.1.1. O 60-75 % 
do total da axuda 
desembolsada a 

través de convocatorias 
e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinarase aos 
tres ámbitos estratéxicos 
relativos á cooperación 
ao desenvolvemento.

3.1.2. O 10-15 % 
do total da axuda 
desembolsada a 

través de convocatorias 
e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinarase ao 

ámbito estratéxico da 
acción humanitaria.

3.1.3. O 10-15 % do 
total da axuda desem-
bolsable a través de 

convocatorias e conve-
nios pola DXRREE e coa 

UE destinarase ao ámbito 
estratéxico da educación 
para o desenvolvemento 
e a cidadanía global.

8. Proxectos e 
intervencións exe-
cutadas en cada 
un dos ámbitos 

estratéxicos.

O 65,14 % do total da 
axuda desembolsada a 
través de convocatorias 

e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinouse aos 
tres ámbitos estratéxicos 
relativos á cooperación 
ao desenvolvemento: 

promover o exercicio dos 
dereitos sociais básicos 

(34,75 %), apoiar 
agricultura, pesca e 

acuicultura sustentables 
(14,52 %), e impulsar 
a equidade de xénero 

(15,87 %).

O 18,45 % do total da 
axuda desembolsada a 
través de convocatorias 

e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinouse ao 
ámbito estratéxico da 
acción humanitaria.

O 14,12 % do total da 
axuda desembolsable a 
través de convocatorias 

e convenios pola DXRREE 
e coa UE destinouse 
ao ámbito estratéxico 
da educación para o 
desenvolvemento e a 

cidadanía global.
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RESULTADO DE XESTIÓN 3
A COOPERACIÓN GALEGA ESPECIALIZA A SÚA AXUDA NOS SECTORES

NOS QUE CONTA CON VALOR ENGADIDO OU VANTAXES COMPARATIVAS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.3.2. Realizar 
unha acción huma-
nitaria integral e de 

calidade.

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

acción humanitaria.

3.2.2. Como mínimo, 
un 50 % da axuda 

desembolsada en acción 
humanitaria pola DXRREE 

e coa UE canalizarase 
por medio de convocato-

ria pública.

3.2.3. Número de conve-
nios subscritos pola Xunta 
de Galicia con axentes 

especializados en acción 
humanitaria para a 

atención de emerxencias, 
crises humanitarias e 

poboación refuxiada e 
desprazada.

9. Proxectos finan-
ciados en acción 

humanitaria.

10. Convocatorias 
de acción humani-

taria resoltas.

11. Convenios en 
acción humanitaria 

subscritos.

12. Achegas 
económicas 

realizadas ao 
Fondo humanitario 

común.

25 intervencións de AH 
financiadas en 2019, o 
que representa o 22,40 
% (1.035.000 €) dos 

recursos desembolsables 
no exterior da DXRREE e 

coa UE (4.620.189,50 €).

O 27,04 % (279.891,52 
€) da axuda desem-
bolsada en acción 

humanitaria pola DXRREE 
e coa UE (1.035.000 €) 
canalizouse por medio 

de convocatoria pública.

Once convenios e dúas 
addendas (incluídos os 8 
convenios no marco do 
Pacto de Estado contra 
a Violencia de Xénero) 
subscritos pola Xunta 

de Galicia con axentes 
especializados en acción 

humanitaria para a 
atención de emerxencias, 

crises humanitarias e 
poboación refuxiada e 
desprazada cos que se 

financiaron 21 
intervencións.
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RESULTADO DE XESTIÓN 3
A COOPERACIÓN GALEGA ESPECIALIZA A SÚA AXUDA NOS SECTORES

NOS QUE CONTA CON VALOR ENGADIDO OU VANTAXES COMPARATIVAS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.3.3. Executar 
a Estratexia de 

educación para o 
desenvolvemento e a 
cidadanía global da 
cooperación galega.

3.2.4. Achegas 
económicas ao Fondo 

humanitario común 
coordinado pola AECID 
realizadas pola Xunta de 

Galicia.

3.3.1. Grao de execu-
ción da programación 

anual do marco de 
resultados da Estratexia 

de educación para 
o desenvolvemento e 
a cidadanía global, 

aprobada polo Grupo de 
Traballo de Educación 

para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global do 

Congacode.

13. Actas do 
Grupo de Traballo 
de Educación para 
o Desenvolvemento 

e a Cidadanía 
Global do Conga-

code.

14. Programación 
anual do marco 
de resultados 

da Estratexia de 
educación para o 
desenvolvemento 

e a cidadanía 
global.

50.000 € achegados ao 
Fondo de

emerxencias coordinado
pola AECID mediante 
a sinatura no mes de 

outubro de 2019 dunha 
addenda relativa á 

prórroga do convenio 
asinado o 3 de outubro 

de 2018. 

Avanzouse no cumpri-
mento do marco de 

resultados da Estratexia 
de educación para 

o desenvolvemento e 
a cidadanía global 
informando deste no 
marco da segunda 

reunión do Grupo de 
Traballo de Educación 

para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global 
que tivo lugar o 18 de 

setembro de 2019.
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RESULTADO DE XESTIÓN 4
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA COORDINAN 

E COMPLEMENTAN AS SÚAS ACTUACIÓNS PARA CONTRIBUÍR AOS RESULTADOS
DE DESENVOLVEMENTO DA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.4.1. Participar 
activamente nos 

espazos e iniciativas 
de coordinación da 

cooperación española.

4.1.1. Número de 
reunións da Comisión 

Interterritorial de 
Cooperación ao 

Desenvolvemento, do 
Grupo de Alto Nivel 
para a Axenda 2030 
e dos encontros de 

comunidades autóno-
mas e cooperación nos 
que participa a Xunta 

de Galicia.

15. Reunións da 
Comisión Interterrito-
rial de Cooperación 
ao Desenvolvemento 

da cooperación 
española realizadas.

16. Reunións do 
Grupo de Alto Nivel 
para a Axenda 2030 

realizadas.

17. Encontros de 
comunidades autóno-
mas e cooperación 

 realizados.

A Xunta participou no 
XII Encontro de Comu-
nidades Autónomas e 
Cooperación para ao 
Desenvolvemento, que 

se realizou en Palma de 
Mallorca os días 21 e 

22 de febreiro.

L.A.4.2. Incentivar a 
actuación conxunta e 

complementaria dos ac-
tores e axentes galegos 

de cooperación.

4.2.1. Un 20- 30 % da 
axuda total desembolsa-
da a través das convo-
catorias e convenios da 
DXRREE e coa UE aos 

axentes de cooperación 
financia proxectos en 

agrupación.

18. Proxectos en 
agrupación 
financiados.

Un 25 % 
(1.386.956,23 €) da 

axuda total desembolsa-
da a través das convo-
catorias e convenios 
da DXRREE e coa UE 

(5.503.196,50 €) aos 
axentes de cooperación 
financia proxectos en 

 agrupación.
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RESULTADO DE XESTIÓN 4
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA COORDINAN 

E COMPLEMENTAN AS SÚAS ACTUACIÓNS PARA CONTRIBUÍR AOS RESULTADOS
DE DESENVOLVEMENTO DA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.4.3. Reforzar 
a colaboración 

transfronteiriza cos 
axentes portugueses de 

cooperación.

4.3.1. Número de 
actividades financiadas 

pola DXRREE e coa 
UE aos axentes de 
cooperación nas 
que participan 

axentes de cooperación 
 portugueses.

19. Proxectos 
financiados pola 
DXRREE e UE.

O Fondo Galego, no 
marco do convenio 

asinado, realizou unha 
formación práctica rela-
tiva a “Intercambios con 
municipios portugueses 
sobre a implementación 

e localización dos 
ODS” e o “Foro da 

Cooperación Municipa-
lista da Lusofonía: Os 

municipios, pezas clave 
do desenvolvemento”
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.1. Reforzar as 
capacidades técni-
cas e de xestión da 
DXRREE e coa UE.

5.1.2. Número 
de asistencias 

técnicas orientadas 
ao reforzamento da 

capacidade da DXRREE 
e coa UE en acción 

humanitaria, avaliación 
e educación para o 
 desenvolvemento.

20. Asistencias 
técnicas realizadas.

Contratáronse asistencias 
técnicas especializadas  
para as avaliacións ex 
ante dos proxectos pre-

sentados ás convocatorias 
e ex post de proxectos 

financiados pola coope-
ración galega, así como 
para a realización dun 

estudo diagnóstico sobre 
ODS de ámbito social, 
outro sobre o impacto 

das bolsas  de formación 
e outro sobre a inclusión 

dun título de Cooperación 
para o  Desenvolvemento 

na Lei reguladora da 
acción exterior da Xunta 
de Galicia. Así mesmo, 
contouse coa asistencia 
contratada para acción 

humanitaria.
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.2. Fortalecer 
a capacidade da 

Coordinadora 
Galega de ONGD, 

Fondo Galego e 
das universidades 
galegas integradas 

na Rede galega 
de cooperación 

universitaria para o 
desenvolvemento.

5.2.1. Número de 
convenios formalizados 

pola DXRREE e coa 
UE coa Coordinadora 
Galega de ONGD, 

Fondo Galego e 
universidades galegas 
integradas na Rede 

galega de cooperación 
universitaria para o 
desenvolvemento.

21. Convenios 
formalizados 

anualmente coa 
CGONGD, o Fondo 
Galego e universida-
des da Rede galega 

de cooperación 
universitaria para o 
desenvolvemento.

Dous convenios asinados, 
un coa CGONGD 

(90.000 €) e outro co 
Fondo Galego 

(60.000 €) e garantizouse 
o compromiso adquirido 

no ano 2018 no convenio  
asinado coas universida-
des galegas (importe de 
40.007 € para 2019). 
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.3. Apoiar 
a formación e 

capacitación espe-
cializada dos actores 
e axentes galegos de 

cooperación.

5.3.1. Número de ac-
tividades de formación 
e capacitación espe-
cializada financiadas 
a través dos convenios 

coa Coordinadora 
Galega de ONGD, 

Fondo Galego e 
universidades galegas 
integradas na Rede 

galega de cooperación 
universitaria para o 
desenvolvemento.

5.3.2. Número de 
bolsas de formación 
de persoas expertas 
en cooperación para 
o desenvolvemento 

concedidas.

22. Informes de exe-
cución dos convenios 

formalizados coa 
CGONGD, Fondo 

Galego e universida-
des da Rede galega 

de cooperación 
universitaria para o 
desenvolvemento.

23. Bolsas de 
formación de persoas 
expertas concedidas.

24. Estudo sobre o 
impacto das bolsas 
de formación de 
persoas expertas.

25. Estudo de revi-
sión da convocatoria 

de fortalecemento 
e consolidación, e 

sobre as necesidades 
de fortalecemento 
e capacitación dos 
axentes galegos de 

cooperación.

O Fondo Galego, no mar-
co do convenio asinado, 
realizou unha formación 

práctica, “Intercambios con 
municipios portugueses 

sobre a implementación e 
localización dos ODS” e 
o “Foro da Cooperación 

Municipalista da Lusofonía: 
Os municipios, pezas clave 

do desenvolvemento”.

A RGCUD realizou, entre 
outras actividades, catro 
obradoiros sobre ODS e 
Axenda 2030 para PDI 
nas universidades;  un  

sobre “A USC de cara á 
implementación da Axenda 
2030. O reto do cambio 

climático” e 9 para o 
alumnado do TFG-TFM 

sobre cooperación e EpD e 
sobre investigación para o 
desenvolvemento no marco 
da Axenda 2030, ademais 
da organización pola USC 
do VIII Congreso Univer-
sidade e Cooperación ao 

Desenvolvemento.
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.4. Reforzar 
a cultura de avalia-
ción, investigación 

e aprendizaxe 
colectiva dos actores 

e axentes de
cooperación.

5.4.1. Un documento 
marco de avaliación 

da cooperación galega 
elaborado participati-
vamente e divulgado.

5.4.2. Número de 
encontros realizados de 
socialización, presen-
tación de resultados e 

rendición de contas dos 
actores e axentes de 

cooperación abertos á 
cidadanía.

5.4.3. Número de 
proxectos financiados a 
través da convocatoria 
de investigación para 
o desenvolvemento 

dirixida aos grupos e 
centros de investiga-

ción das universidades 
galegas.

5.4.4. Número de ava-
liacións das interven-
cións financiadas nun 
mínimo de dous países 
prioritarios realizadas 

e difundidas.

26. Documento 
marco de avaliación 

da cooperación 
galega.

27. Encontros realiza-
dos de socialización, 

presentación de 
resultados e rendición 

de contas.

28. Convocatorias 
resoltas de 

investigación para o 
desenvolvemento.

29. Avaliacións de 
proxectos no exterior 

en dous países 
prioritarios.

A CGONGD, no marco 
do convenio asinado, 
organizou un curso de 

formación sobre avaliación 
de proxectos e iniciativas 
de EpDCG e outro sobre 
“Ciberactivismo, como 
identificar e combater 
discursos de odio”.

Así mesmo  participou 
na organización dunha 
formación sobre EpDCG 
dentro da programación 
do Centro Autonómico de 
Formación e Información 
(CAFI) da Consellería de 

Educación, Universidade e 
Formación Profesional.

Concedéronse 6 bolsas 
de formación de persoas 
expertas en cooperación: 

dúas na sede da DXRREE e 
coa UE e catro no exterior 
(República Dominicana, 

Guatemala, Perú e 
 Mozambique). 

Realizouse unha avaliación 
ex post do programa 

de bolsas de formación 
de persoas expertas en 

cooperación internacional 
dende o seu inicio.
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.5. Darlle 
continuidade ao 
investimento en 

recursos humanos 
especializados dos 
axentes galegos de 

cooperación.

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

30. Bases das 
convocatorias 
publicadas.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2019.

Non se produciron avances 
neste eido no ano 2019, 
á espera da revisión dos 

criterios de avaliación que 
está sendo realizada polo 

CAD da OCDE.

Un encontro para a 
presentación de resultados 

e rendición de contas 
da avaliación da última 
década de proxectos da 
cooperación galega en 
Honduras e O Salvador.

Publicouse  a convocatoria 
para  proxectos de inves-
tigación  e creación de 

grupos de investigación en 
materia de cooperación 
para o desenvolvemento, 
resultando financiados 5 

proxectos.

Realizada unha avaliación 
de proxectos no exterior en 

Honduras e O Salvador. 

Respéctase o límite marca-
do no indicador.
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RESULTADO DE XESTIÓN 5
OS ACTORES E AXENTES DA COOPERACIÓN GALEGA FORTALECEN

A SÚA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A CONSECUCIÓN DOS ODS

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

L.A.5.6. Facilitar o 
acceso dos actores 
e axentes galegos 

a novas fontes 
de financiamento 

internacional.

5.6.1. Número de 
proxectos cofinancia-

dos pola Xunta de 
Galicia aos axentes de 
cooperación aproba-
dos por organismos 
internacionais nos 

ámbitos estratéxicos e 
países prioritarios da 
cooperación galega.

31. Convenios de 
cofinanciamento 
formalizados.

Ao longo de 2019 non se 
recibiron propostas para 
o cofinanciamento destes 

proxectos.

L.A.5.7. Favorecer 
a concorrencia 
competitiva no 

acceso aos recursos 
desembolsables da 

cooperación galega.

5.7.1. O 70-75 % da 
axuda desembolsable 

xestionada pola 
DXRREE e coa UE 
canalizarase a 

través de convocatorias 
públicas e o 25-30 % a 

través de convenios.

32. Informes anuais 
da cooperación 

galega.

O 74 % da axuda 
desembolsable xestionada 

pola DXRREE e coa UE 
destinouse a convocatorias 

públicas e o 24 % a 
convenios.
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RESULTADO DE XESTIÓN 6
A CIDADANÍA GALEGA ACCEDE A UNHA INFORMACIÓN DE CALIDADE SOBRE 

OS LOGROS COLECTIVOS DA COOPERACIÓN GALEGA NA LOITA CONTRA A POBREZA

LIÑAS DE ACCIÓN INDICADORES PRODUTOS SEGUIMENTO

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

información sobre 
as actividades de 

cooperación.

6.1.1. Grao de dispoñi-
bilidade de información 

actualizada sobre 
toda as actividades da 
DXRREE e coa UE en 

cooperación na páxina 
web da cooperación 

galega.

6.1.2. Número 
de publicacións e 

actividades de difusión 
anual dos resultados da 

cooperación galega. 

6.1.3. Unha análise 
intermedia de seguimen-

to e unha avaliación 
final externas e inde-

pendentes da execución 
do IV Plan director da 
cooperación galega 

realizadas e difundidas.

33. Páxina web actua-
lizada da cooperación 

galega.

34. Informes anuais 
difundidos da coopera-

ción galega.

35. Análise intermedia 
realizada do IV Plan 

director.

36. Avaliación final 
realizada do IV Plan 

director.

Actualización de contidos 
na páxina web da 

cooperación galega.

Publicación do Informe 
2018 da cooperación 

galega.
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04 Actuacións de 
cooperación no exterior

4.1 Convocatoria 2019 de proxectos de 
cooperación de ONGD e outros axentes

O obxecto desta convocatoria é regular a 
concesión de subvencións, por unha parte, 
ás organizacións non gobernamentais e, por 
outra, ás universidades, ás empresas e orga-
nizacións empresariais, aos sindicatos e ás 
comunidades galegas no exterior que teñan a 
condición de axentes de cooperación, para a 
execución de proxectos no exterior.

A orde que regula a convocatoria foi publicada 
no DOG do 15 de xaneiro de 2019. A dotación 
orzamentaria, plurianual, foi de 3.500.000 € , 
conforme á seguinte distribución:

» Proxectos no exterior de ONGD: 
2.800.000 € 

» Proxectos no exterior doutros axentes de 
cooperación: 700.000 € 

Presentáronse un total de 45 proxectos (34 de 
ONGD e 11 doutros axentes), dos que foron 
subvencionados un total de 19 (17 proxectos 
de ONGD e 2 doutros axentes). 

As convocatorias resolvéronse o día 2 de xullo 
e a concesión de subvencións publicouse no 
DOG do 8 de outubro de 2019.

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

Proxectos no exterior de ONGD

01. Mellora das capacidades técnicas e 
materiais da pesca artesanal salvadoreña e 
a súa cadea de valor para o exercicio dunha 
actividade segura e sustentable.

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
agrupada coa Asociación Galega de Reportei-
ros Solidarios (AGARESO)

Contraparte: Asociación Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo Comunal de 
El Salvador - CORDES e Fundación de la 
Comunicación para el Desarrollo (COMUNI-
CÁNDONOS)
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Código/s CRS: 31320 Desenvolvemento 
 pesqueiro

Zona de actuación: Rexión El Bajo Lempa 

País: O Salvador

Rexión: América Central

Descrición: A presente intervención nace da 
evolución do traballo co sector pesqueiro que as 
entidades consorciadas desenvolven desde 2007 
e contempla accións que impactan no sector 
pesqueiro artesanal e acuícola salvadoreño.

O primeiro eixe do proxecto trata do deseño 
dun novo modelo de embarcación para a pes-
ca artesanal, do que xa se dispón dun molde 
grazas ao financiamento da Xunta de Galicia 
en 2017 e a AECID en 2016 e construído por 

nove mozos e mozas de contornas pesqueiras 
nunha experiencia piloto de escola-taller e tras 
un proceso de deseño participativo. Coa pre-
sente intervención vaise dar continuidade ao 
proceso construtivo para finalizar a embarca-
ción, o que implicará o desenvolvemento dos 
planos definitivos e as posteriores probas do 
modelo. Doutra banda, levan a cabo accións 
para o establecemento dunha plataforma de 
incidencia política para o sector a través do I 
Foro Nacional da Pesca Artesanal, concibido 
como un espazo de encontro entre cooperativas 
para a xeración dunha axenda política unifica-
da. O proxecto tamén traballa na equidade de 
xénero, tanto con estratexias focalizadas como 
transversais, apoiándose nas conclusións do 
Perfil Situacional sobre as Mulleres dedicadas 
á pesca e acuicultura de 2017 e a través dun 
proceso formativo sobre apoderamento de 
mulleres  cooperativistas; elaborando un Plan 
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de Igualdade para FECOOPAZ, e visibilizando 
o papel das mulleres na pesca coa produción 
de material audiovisual específico, todo co 
fin de promover o acceso das mulleres aos 
espazos de tomas de decisión ao interior dos 
seus socios e de FECOOPAZ. Do mesmo xeito, 
este proxecto aborda a protección ambiental 
de forma específica mantendo a actividade 
proteccionista do curral de tartarugas da Illa 
Tasajera (que liberará polo menos 60 mil ne-
nonatos), promocionando o eco turismo e os 
valores ambientais e realizando catro xornadas 
de limpeza e un programa de sensibilización 
escolar. O último eixe céntrase na comunica-
ción para o desenvolvemento. Vaise realizar 
o IV Encontro Centroamericano de Emisoras 
Comunitarias no que 20 medios da rexión 
debaterán sobre comunicación e defensa 
dos recursos naturais, no marco do encontro 
traballarán en polo menos un programa de 
colaboración sobre medio ambiente e vaise 
a ampliar a cobertura de emisión de cinco 
emisoras locais. 

O proxecto, polo tanto, supón a realización 
de actividades a tres niveis territoriais: centro-
americano, nacional e local. É integral porque 
se enfoca á pesca e a súa cadea de valor e 
nace da experiencia continuada das entidades 
co sector grazas ao financiamento previo da 
Xunta de Galicia.

Obxectivos:

Obxectivo xeral: garantir mellores condi-
cións de seguridade e sustentabilidade para 
o desenvolvemento da actividade pesqueira 
artesanal e a súa cadea de valor.
Obxectivo específico: mellora das capaci-
dades técnicas e materiais da pesca arte-

sanal  salvadoreña e a súa cadea de valor 
para o exercicio dunha actividade segura e 
sustentable.

Poboación beneficiaria:

Directa: homes (1.570), mulleres (627), 
nenos (240), nenas (260)
Indirecta: homes (19.876), mulleres (1.111) 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 225.000 € (2019: 
90.000 €; 2020: 135.000 €)

02. Mellora das condicións de habitabilidade 
e dos mecanismos locais de defensa e protec-
ción dos DDHH e dereitos das mulleres das 
comunidades da Cubana, A Balsa e Olivares, 
municipio de Ramón Santana, provincia de San 
Pedro de Macorís, República Dominicana.

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

Contraparte: Instituto de Acción Comunitaria, 
Inc. IDAC

Código/s CRS: 
11130 Formación de profesores
11230 Capacitación básica de mozos e  adultos
14032 Saneamento básico
15160 Dereitos humanos
16040 Vivendas de baixo custo
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Zona de actuación: Municipio de Ramón San-
tana, provincia de San Pedro de Macorís

País: República Dominicana 

Rexión: Caribe

Descrición: a presente actuación forma parte 
dunha estratexia integral máis ampla levada a 
cabo no Concello de Ramón Santana, provincia 
de San Pedro de Macorís (República Domi-
nicana) a través de Plan estratéxico municipal 
(PEM) desenvolto desde o ano 2011 polo IDAC 
e ACPP. Concretamente, o proxecto exposto 
desenvolverase en 3 bateyes do municipio, A 
Balsa, A Cubana e Olivares (un total de 1.319 
persoas) e se pretende mellorar as condicións 
de habitabilidade básica na Cubana, mediante 
a erradicación dos barracóns e vivenda precaria 

e o reforzo das capacidades comunitarias (nos 
3 bateyes) para a defensa e protección dos 
seus dereitos, con especial atención a mulleres 
e nenas, desenvolvendo accións orientadas ao 
fortalecemento de capacidades, a dotación 
de ferramentas e a sensibilización social. Esta 
nova intervención forma parte á súa vez dunha 
estratexia de transformación e municipalización 
tres  Bateyes (A Cubana, A Balsa e Olivares, 
Concello de Ramón Santana, provincia de San 
Pedro de Macorís) para convertelos en vila, 
superando deste xeito o concepto de batey, 
impulsando accións destinadas ao cambio 
físico urbano e social. Para iso son necesarias 
accións de mellora do hábitat, incluído o acceso 
a dereitos fundamentais como a habitabilidade 
básica, o saneamento ambiental, o acceso á 
auga potable, a atención á saúde e a unha vida 
libre de violencias para mulleres e nenas, así 
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como abordando outros temas fundamentais 
como a xestión de riscos e a resiliencia comuni-
taria antes desastres naturais e vulnerabilidades 
sociais.

Expóñense os seguintes eixos fundamentais 
de actuación: 1. Garantir o acceso a unha 
vivenda digna e segura; 2. O fortalecemento 
da protección comunitaria dos bateyes da 
Balsa, A Cubana e Olivares para facer fronte 
a posibles vulneracións de dereitos humanos e 
violencia contra as mulleres; 3. A promoción 
dunha cultura da igualdade e equidade de xé-
nero e garantir o coñecemento dos colectivos 
con capacidade de transformación social das 
ferramentas de comunicación e o seu uso para 
a defensa dos dereitos humanos.

Ademais da parte formativa, en todas as ac-
tividades xeraranse materiais específicos para 
a súa difusión como pílulas audiovisuais e 
programas de radio, ao que hai que engadir 
materiais pedagóxicos como a guía didáctica 
para o profesorado e de sensibilización cunha 
“Axenda de Defensoras”, este material poñerá 
en valor e fai visible o papel das lideresas 
comunitarias.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: garantir o dereito a unha 
vivenda digna e a unha vida libre de vio-
lencias para as mulleres de Ramón Santana
Obxectivo específico: mellora das condi-
cións de habitabilidade e dos mecanismos 
locais de defensa e protección dos DDHH 
e dereitos das mulleres das comunidades 
da Cubana, A Balsa e Olivares, municipio 
Ramón Santana, provincia San Pedro de 
Macorís, República Dominicana. 

Poboación beneficiaria:
Directa: 1319 persoas, homes (382), mu-
lleres (393), nenos (276), nenas (268)
Indirecta: 8901 persoas, homes (4.965), 
mulleres (3.936). Considérase o total da 
poboación do municipio de Ramón Santa-
na como destinataria indirecta do proxecto

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 200.199,00 €  (2019: 
80.079.60 €; 2020:120.119,40 €)

03. Mellora das condicións de acceso a un 
hábitat domiciliar saudable da poboación máis 
vulnerable do departamento de Retalhuleu, 
Guatemala, con énfase nas mulleres viúvas ou 
solteiras. Fase 6 (peche)

Axente: Arquitectura Sen Fronteiras

Contraparte: Asociación Indígena Pro-Desa-
rrollo Integral (ASIAPRODI) e Federación de 
Asociaciones Civiles y Organizaciones para el 
Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP)

Código/s CRS: 
16030 Política de vivenda e xestión adminis-
trativa
16040 Vivendas de baixo custo
12261 Educación sanitaria
15150 A participación democrática e a socie-
dade civil
33181 Educación/formación comercial

Zona de actuación: Departamento de 
Retalhuleu

País: Guatemala
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Rexión: América Central

Descrición: O presente proxecto constitúe a 
fase sexta e de peche do Programa de hábitat 
domiciliar Ban Chuinklal, desenvolto desde o 
ano 2014 ata a actualidade (6 anos) polas 
organizacións consorciadas no proxecto: 
Arquitectura Sen Fronteiras, ASIAPRODI e 
FODHAP; e que, á súa vez, deu continuidade 
á liña de habitabilidade básica do Programa 
de Desenvolvemento Integral (IDI) Oxlajuj Tz´ 
ikin, promovido pola Cooperación Galega nos 
municipios de Champerico e Retalhuleu entre 
os anos 2008 e 2012. 

Trátase dun proxecto de peche dentro do pro-
grama Ban Chuinklal. Este peche non está pro-
vocado pola superación dos déficits educativos 
na rexión, senón que se considera necesario 
dar apertura a un espazo de reflexión e de 
redeseño da estratexia de traballo no departa-

mento. Por unha banda, despois de seis anos 
de intervención, o proxecto logrou e promoveu 
cambios positivos nas comunidades; por outro, 
o contexto xeral  centroamericano, de Guate-
mala, da rexión e da cooperación internacional 
cambiou; por todo isto faise necesario unha 
análise do realizado e valorar unha reorienta-
ción na estratexia de traballo. Neste sentido xa 
se abriu un proceso, que continuará ao longo 
deste ano; con titulares de dereitos, responsa-
bilidades e obrigas, co obxectivo de establecer 
un novo enfoque para a abordaxe dos déficits 
habitacionais de todas as comunidades cun 
enfoque máis amplo e que responda mellor ás 
condicións e demandas da poboación. 

Como proxecto de peche, púxose especial 
atención na incorporación, nos diferentes 
resultados, de accións orientadas, en primeiro 
lugar, á transferencia de capacidades a titulares 
de obrigacións, responsabilidades e dereitos; 
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e, doutra banda, á avaliación e sistematización 
da experiencia do programa. O obxectivo 
sería aproveitar as aprendizaxes para un novo 
reenfoque das accións ou para o traslado da 
experiencia a outras rexións de Guatemala. 

Con respecto ao contido da intervención 
do presente proxecto, tratouse de recoller as 
aprendizaxes de etapas anteriores, froito da 
reflexión interna do equipo e da visión externa 
das avaliacións anteriores, definindo unha 
nova intervención en materia de hábitat do-
miciliar cun carácter máis integral. O proxecto 
estrutúrase en 4 resultados: o primeiro e o ter-
ceiro cun enfoque estratéxico, o segundo cun 
enfoque de emerxencia e o cuarto, relacionado 
co seguimento, avaliación, sistematización e 
difusión do proxecto.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á mellora das 
condicións de hábitat domiciliar da poboa-
ción máis vulnerable do departamento de 
Retalhuleu, Guatemala.
Obxectivo específico: melloradas as con-
dicións de hábitat domiciliar da poboación 
máis vulnerable do departamento de 
Retalhuleu, con énfase nas mulleres viúvas 
e solteiras.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (189), mulleres (187), nenos 
(280), nenas (281)
Indirecta: homes (1.298), mulleres (1.319), 
nenos (2.729), nenas (2.865) 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 170.730  € (2019: 
68.292 €; 2020: 102.438 €)

04. Fortalecemento das capacidades de 9 
cooperativas de pescadores e pescadoras ar-
tesanais para producións acuícolas alternativas 
adaptadas ao Cambio climático nos departa-
mentos de Chinandega e León, Nicaragua

Axente: Amigos da Terra 
Contraparte: Luchadores Integrados al De-
sarrollo de la Región (LIDER) e Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
(UNAN – León)

Código/s CRS:
31320 Desenvolvemento pesqueiro
31381 Educación, formación pesqueira
31382 Investigación pesqueira

Zona de actuación: departamentos de Chinan-
dega e León

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: o proxecto pretende contribuír ao 
desenvolvemento sustentable e mellorar o nivel 
de vida das comunidades pesqueiras do país. 
En concreto, preténdese estender a tecnoloxía 
de produción de pargo en gaiolas flotantes 
e a produción de peixes en estanques, que 
vén desenvolvendo nos últimos anos Amigos 
da Terra en Nicaragua coas dúas entidades 
socias, Luchadores Integrados al Desarrollo 
de la Región (LIDER) e ÚNAN-León, e que xa 
foi obxecto de sistematización.

LIDER, que conta cunha dilatada experiencia 
no sector pesqueiro e acuícola, encabeza o 
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compoñente de fortalecemento das coope-
rativas, que inclúe formación especializada, 
tanto na temática da produción do pargo 
en gaiolas flotantes, como a produción de 
peixes de auga doce en estanques; así como 
en aspectos de autoxestión. Doutra banda, 
a presenza da Universidade (UNAN-León) 
garante un compoñente de innovación ao 
proxecto, a través do desenvolvemento da 
tecnoloxía para a produción de alevíns (que 
eviten a degradación do medio natural, 
xa de por se afectado polas malas artes de 
pesca e a sobreexplotación dos recursos); da 
investigación e difusión dos beneficios destes 
métodos produtivos entre diferentes actores 
o sector pesqueiro e de estudos sobre as 
principais patoloxías infecciosas e parasitarias 
en producións acuícolas. Ademais, o proxecto 
promove a sustentabilidade e a replicabilida-
de deste tipo de cultivo, grazas á creación 
de novas granxas acuícolas e á construción 
dunha planta de procesamento de alimento 
que garanta o incremento da produción, e 
por extensión dos ingresos, das cooperativas 
beneficiarias.

Toda a intervención exponse desde unha 
efectiva integración do enfoque de xénero, 
incorporado en todo o proxecto, co obxectivo 
de lograr a integración efectiva da muller 
no sector e a redución das desigualdades e 
brechas de xénero identificadas.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolve-
mento sustentable e inclusivo de pescado-
res/as artesanais con procesos de produ-
ción eficientes que melloran a seguridade 
alimentaria de familias de comunidades 
costeiras de Nicaragua.

Obxectivo específico: fortalecer as capaci-
dades técnicas, produtivas e organizativas 
de 9 cooperativas de pescadores e pesca-
doras artesanais en sistemas alternativos 
de produción acuícola, promovendo o 
liderado das mulleres e a resiliencia ao 
cambio climático en zonas vulnerables dos 
departamentos de Chinandega e León.

Poboación beneficiaria:
Directa: 124 persoas: homes (70), mulleres 
(54), asociados a 9 cooperativas situadas 
en 2 áreas protexidas do Golfo de Fonseca 
(Departamento de Chinandega)
Indirecta: homes (142.158), mulleres 
(147.962)

Como beneficiaria indirecta considérase á 
poboación do municipio El Viejo (83.856 
hab.), que integra as comunidades prioriza-
das, e a poboación do municipio de León 
(206.264 hab.), onde se sitúa o centro de 
investigación de Únana-León (Laboratorio 
de Investigacións Marítimas e Acuícolas - 
LIMA), debido a que a poboación de ambos 
os municipios participará de forma indirecta 
no proxecto e ademais integrará a área de 
acción das campañas de sensibilización 
para promover a pesca responsable e a in-
corporación da muller no sector pesqueiro.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.910 € (2019: 
69.964 €; 2020: 104.946 €)

05. Mellora das condicións de vida para a am-
pliación das capacidades e as liberdades das 
persoas mediante un proceso de participación 



51

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

cidadá e comunitaria con enfoque de xénero en 
Santa Lucía, provincia de Santiago- asociada a 
IDI Rep. Dominicana.

Axente: Fundación Balms para la Infancia

Contraparte: Fundación Solidaridad y Centro 
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)

Código/s CRS: 
15150 Participación democrática e sociedade 
civil
41081 Educación/formación ambiental
16030 Política de vivenda e xestión adminis-
trativa

Zona de actuación: barrio de Santa Lucía, 
provincia de Santiago.

País: República Dominicana

Rexión: Caribe

Descrición: a estratexia da intervención ten 
como eixe transversal a xeración de capaci-
dades na poboación do Barrio Santa Lucía 
(República Dominicana) a través do apode-
ramento e a participación social das organi-
zacións e persoas. Enmarcado nun enfoque 
de desenvolvemento humano proposto polo 
PNUD, as actividades deste proxecto diríxense 
a aumentar os mecanismos de participación 
comunitaria do barrio Santa Lucía para incidir 
na mellora das condicións de vida da poboa-
ción para a xeración de desenvolvemento 
humano sustentable e a fin de mellorar as 
condicións de habitabilidade no Barrio Santa 
Lucía mediante unha estratexia de incidencia 

comunitaria e mellorando as capacidades 
das persoas de Santa Lucía, con especial 
incidencia nas mulleres, para a xeración de 
dinamización económica do barrio.

Baixo todas as actividades realizaranse 
accións de incidencia co fin de destacar o 
papel da muller no desenvolvemento social e 
económico á vez que xerar conciencia social 
sobre a valorización dos coidados. Mediante 
as actividades propostas para o logro dos 
resultados inclúense accións relativas á satis-
facción das necesidades, dada a situación de 
vulnerabilidade das persoas do Barrio Santa 
Lucía, pero sempre baixo o enfoque do apo-
deramento. Neste sentido, esta intervención 
entende que satisfacer as necesidades básicas 
é fundamental para o desenvolvemento das 
demais capacidades, as que fan referencia 
a algo máis amplo, que apropia ás persoas 
da súa liberdade de acción e xera para si e 
para a súa colectividade un maior benestar. 
Neste sentido, o enfoque que se presenta na 
lóxica desta intervención entende ás persoas 
de Santa Lucía como suxeitos activos do seu 
propio proceso de transformación; é dicir, 
como persoas dinámicas que achegarán as 
súas capacidades cara ao desenvolvemento 
e a equidade social, cara á mellora das con-
dicións de vida da poboación de Santa Lucía. 

No ámbito local, o proxecto articúlase nas 
liñas estratéxicas do Plan estratéxico de San-
tiago de los Caballeros 2020 tanto a través da 
liña estratéxica “Santiago Cultural, Incluyente 
y Saludable” como na súa liña estratéxica 
“Participativa”. En canto á súa coherencia 
coa estratexia de desenvolvemento do Barrio 
Santa Lucía, o proxecto compleméntase co ali-
ñamento estratéxico marcado pola Axenda de 
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Desenvolvemento do Barrio Santa Lucía 2018-
2023 á vez que traballa de forma coordinada 
coas organizacións comunitarias que traballan 
por impulsar o desenvolvemento do barrio. 

Por último, a execución da intervención, así 
como a estratexia a longo prazo onde se 
enmarca, contribuirá ao logro dos obxectivos 
da Axenda 2030.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desen-
volvemento integral en Santa Lucía coa 
participación de titulares de dereitos, obri-
gacións e responsabilidades no marco da 
Estratexia Nacional de Desenvolvemento 
2030 para o cumprimento dos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sustentable.
Obxectivo específico: mellora das condi-
cións de vida de 1.578 persoas (744 mu-
lleres e 834 homes) mediante un proceso 
de participación cidadá e comunitaria con 
enfoque de xénero en Santa Lucía, provin-
cia de Santiago, República Dominicana.

Poboación beneficiaria:
Directa: considérase poboación benefi-
ciaria directa ás 459 familias que viven 
no Barrio Santa Lucía. Segundo datos do 
Informe socioeconómico e de habitabilida-
de, albergan 1.578 habitantes:
homes (604), mulleres (539), nenos (230), 
nenas (205)
Indirecta: homes (118.220), mulleres 
(114.800). A poboación indirecta do 
proxecto serán as 233.000 persoas 
(118.200 homes e 114.800 mulleres) que 
residen na zona de Cienfuegos, segundo 

datos estimados no Comité Santiago Oes-
te Municipio. 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.926,90 € 
(2019: 69.970,76 €; 2020: 104.956,14 €)

06. Mellora da calidade educativa con per-
tinencia cultural e de xénero, para a garantía 
dos dereitos da infancia e a mocidade rural de 
8 comunidades do Municipio de Champerico 
(Guatemala). Fase 5 (peche)

Axente: Arquitectura sen Fronteiras agrupada 
con Proyde

Contraparte: Proyecto de Desarrollo Santiago 
(PRODESSA) e Asociación Indígena Pro-Desa-
rrollo Integral (ASIAPRODI)

Código/s CRS: 
11110 Política educativa e xestión adminis-
trativa
11120 Servizos e instalacións educativos e 
formación
11130 Formación de profesores
11220 Ensino primario

Zona de actuación: Municipio de Champeri-
co, Departamento de Retalhuleu

País: Guatemala

Rexión: América Central

Descrición: o presente proxecto ten como 
obxectivo a mellora integral da calidade edu-
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cativa, con pertinencia cultural e de xénero, 
en oito comunidades rurais en condicións de 
vulnerabilidade do municipio de Champerico, 
na costa sur occidental de Guatemala. Trátase 
concretamente de mellorar as condicións de 
calidade educativa en oito centros de prepri-
maria e primaria e dous institutos básicos (10 
en total). 

Este proxecto constitúe a quinta fase e final 
do Programa educativo Noj (sabedoría), des-
envolto desde o ano 2015 ata a actualidade 
(5 anos) polas organizacións consorciadas no 
proxecto e que, á súa vez, dá continuidade á 
liña educativa do Programa de Desenvolve-
mento Integral (IDI) Oxlajuj Tz´ ikin, promovi-
do pola Cooperación Galega nos municipios 
de Champerico e Retalhuleu entre os anos 
2008 e 2012.

Como proxecto de peche púxose especial 
atención na introdución nos diferentes resul-
tados accións orientadas, en primeiro lugar, 
á transferencia de capacidades a titulares 
de obrigas, responsabilidades e dereitos; e, 
doutra banda, á avaliación e sistematización 
da experiencia do programa, co obxectivo, 
como se dixo, de aproveitar as aprendizaxes 
para un novo re enfoque das accións ou para 
o traslado da experiencia a outras rexións de 
Guatemala. 

Con respecto ao contido da intervención do 
presente proxecto tratáronse de recoller as 
aprendizaxes das etapas anteriores, froito da 
reflexión interna do equipo e da visión externa 
das avaliacións anteriores, definindo unha 
intervención educativa, de carácter integral, 
que se estrutura en catro resultados, os dous 
primeiros relativos á compoñente pedagóxi-

ca, o terceiro relacionado coa compoñente 
de infraestrutura e o cuarto, relacionado co 
seguimento, avaliación, sistematización e 
difusión do proxecto. 

Complementariamente, tamén se realizan no 
marco deste proxecto accións de educación 
para o desenvolvemento, comunicación e 
socialización dos resultados. Estas accións 
estruturaranse en dúas liñas: 

1- Difusión do Dereito da infancia e Dere-
ito á educación. 
2- Difusión do Dereito ao hábitat. 

Para iso xeraranse materiais e ferramentas no 
contexto local de Guatemala e utilizaranse 
para as tarefas de difusión en Galicia, espe-
cialmente no ámbito escolar.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a garantir o de-
reito á educación da nenez e a mocidade 
das comunidades en condicións de vulne-
rabilidade do municipio de Champerico, 
Retalhuleu, Guatemala.
Obxectivo específico: mellorada a calida-
de educativa con enfoque de xénero e per-
tinencia cultural en 10 centros educativos 
públicos de oito (8) comunidades rurais, 
en condicións de vulnerabilidade, do de-
partamento de Retalhuleu, Guatemala.

Poboación beneficiaria:
Directa: 1.500 persoas: homes (38), mu-
lleres (42), nenos (710), nenas (710)
Indirecta: homes (2.548), mulleres (2.599); 
nenos (4.910), nenas (5.049)

Avaliación: prevista
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Axuda Xunta de Galicia: 224.980 € (2019: 
89.992 €; 2020: 134.988 €)

07. Mellorada a abordaxe integral, interinstitu-
cional e comunitaria, da prevención e atención 
das mulleres sobreviventes da violencia ba-
seada en xénero (VBX), favorecendo o acceso 
aos servizos de saúde desde un enfoque de 
pertinencia cultural nos municipios de Santa 
Cruz e Chisec de Alta Verapaz. Guatemala. 

Axente: Médicos do Mundo

Contraparte: Dirección da Área de Saúde de 
Alta Verapaz

Código/s CRS: 
12110 Políticas sanitarias
15170 Igualdade de xénero e apoderamento 
das mulleres

Zona de actuación: Departamento Alta Vera-
paz, municipios de Chisec e Santa Cruz

País: Guatemala

Rexión: Centro América

Descrición: Médicos do Mundo e a Dirección 
de Área de Saúde de Alta Verapaz (DASAV) 
teñen un histórico de traballo complementario 
desde hai anos. Tras unha fase de proxectos 
dirixidos á saúde sexual e reprodutiva no 
departamento, iníciase un programa máis 
focalizado cara á abordaxe da  VBX ante a 
situación que viven as mulleres Q’eqchi’é e 
Poqomchi’é na rexión, dándolles prioridade 

municipios e localidades segundo identificá-
banse necesidades e/ou avances.

No presente proxecto trátase de continuar 
traballando esta estratexia, focalizando nun 
municipio do sur (Santa Cruz) de maioría 
maia Poqomchi’, e un municipio do norte 
do departamento (Chisec) de maioría  maya 
Q’eqchi’.

Nesta proposta faise mención á abordaxe en 
prevención e atención integral da Violencia 
Baseada en Xénero (VBX), aínda que con 
especial énfase á violencia contra as mulleres 
(VCM).

Os estereotipos de xénero, discriminación ao 
indíxena, indiferenza e violencia cara ás mu-
lleres en todas as súas expresións, sumados ás 
débiles respostas para a prevención e a aten-
ción da VBX desde as institucións e as propias 
comunidades, xustifican poñer o foco non só 
na resolución do problema senón tamén nas 
maneiras de abordalo. E a este respecto, o 
proxecto aposta por estratexias innovadoras 
que van achegar eficacia e adecuación ás 
respostas que en Alta Verapaz, de maioría 
maia, déanse á VBX e VCM: Unha xestión do 
coñecemento construída desde o local e un 
enfoque de pertinencia cultural para abordar 
o xénero e as  masculinidades. 

O proxecto está avalado a nivel do sector 
de saúde (DASAV) como contraparte com-
prometida na continuidade das estratexias 
de abordaxe á VBX e VCM; a nivel municipal 
(Chisec e Santa Cruz) e a nivel das redes de 
derivación interinstitucionais. Ten respaldo do 
CUNOR da Universidade de San Carlos, para 
os procesos de xestión do coñecemento e as 
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sinerxías co sector de saúde nos procesos de 
formación do persoal.  A Coordinadora de 
Mulleres de Alta Verapaz (CODEMAV), aliada 
no proxecto, compromete o enfoque da perti-
nencia cultural e as novas masculinidades na 
abordaxe da VBX e a VCM.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: Contribuír á diminución 
da Violencia Baseada en Xénero (VBX), en 
particular a violencia contra as mulleres 
indíxenas maias Poqomchi’ e Q’eqchi’, 
no Departamento de Alta Verapaz, Gua-
temala.
Obxectivo específico: Mellorada a abor-
daxe integral, interinstitucional e comunita-
rio, da prevención e atención das mulleres 
sobreviventes de VBX, favorecendo o acce-
so aos servizos de saúde desde un enfoque 
de pertinencia cultural nos municipios de 
Santa Cruz e Chisec de Alta Verapaz.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (220), mulleres (629), 
nenas (39)
Indirecta: homes (63.352), mulleres 
(66.733), nenos (26.593), nenas (27.545)

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 174.994,94 € 
(2019: 69.998,06 €; 2020: 104.996,88 €)

08. Proxecto de mellora da sustentabilidade da 
actividade marisqueira como fonte de ingresos 
de 7 grupos de mulleres marisqueiras nos mu-
nicipios de Amapala, San Lorenzo e Marcovia, 
Honduras.

Axente: Enxeñería Sen Fronteiras Galicia 
agrupada coa Universidade da Coruña

Contraparte: Comité para la Defensa y 
Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Código/s CRS: 
313 PESCA:
31320 Desenvolvemento pesqueiro 
31381 Educación, formación pesqueira 
31382 Investigación pesqueira

Zona de actuación: Golfo de Fonseca, muni-
cipios de Amapala, San Lorenzo e Marcovia.

País: Honduras
Rexión: América Central

Descrición: o proxecto consiste na mellora da 
actividade marisqueira de sete grupos lide-
rados por mulleres que realizan a actividade 
de xeito tradicional o que supón unha fonte 
principal de ingresos para as súas familias, 
dadas as circunstancias de deterioración am-
biental, perda de produción e ingresos que se 
vén dando nos últimos anos e que ameazan o 
dito modo de vida. Así mesmo, estableceranse 
metodoloxías e proxectos piloto de cultivo de 
moluscos, mellora da calidade, comerciali-
zación e imaxe do produto, mecanismos de 
ordenación da actividade e xestión dos espa-
zos naturais para a rexeneración con criterios 
de gobernanza, incluídos aspectos relativos 
á seguridade e vixilancia do cumprimento da 
normativa ambiental e de pesca.

A idea do proxecto é avanzar na profesio-
nalización da actividade marisqueira desde 
unha perspectiva que reúna as seguintes 
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características: profesionalización do sector, 
valorización do traballo das mulleres na 
pesca e marisqueo, xestión con respecto á 
biodiversidade e baixo parámetros de susten-
tabilidade ambiental; comercialización legal 
que cumpra as normas fiscais, sanitarias e 
hixiénicas do produto, integración das insti-
tucións normadoras e xestoras para avanzar 
cara á formalización de normas de protección 
e fomento da rexeneración natural dos recur-
sos, sentando as bases para avanzar no futuro 
cara á ordenación marisqueira e dos recursos 
mariño-costeiros a través dunha experiencia 
piloto en Amapala.

O proxecto enfócase nos seguintes aspectos:
-Avanzar na formalización e legalización 
dos grupos, na súa capacidade de xestión 
organizativa e técnico-produtiva e eficien-
cia, a través de módulos específicos de 
formación adaptados á situación e requiri-
mentos individuais de cada grupo,
-Mellorar a capacidade produtiva dos 
grupos de mulleres a través de dous 
compoñentes principais: mellora da ca-
pacidade de rexeneración do produto en 
espazos naturais usados para a captura 
de moluscos, e mellora da capacidade de 
produción mediante cultivo de moluscos 
en zonas controladas polas mulleres que 
se dedican á recollida de sardiña en es-
truturas especiais denominadas chiqueros, 
así como en praias e outros lugares abertos 
que se seleccionarán para o efecto. 
-Xerar mecanismos de gobernanza que 
combinen os esforzos de sociedade civil 
(organizacións e mariscadoras) e institu-
cións académicas e normadoras, de cara 
a iniciar procesos de ordenación maris-
queira. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: aumentar a xeración de 
ingresos e a autonomía económica das 
mulleres no sur de Honduras.
Obxectivo específico: mellorar a sustenta-
bilidade da actividade marisqueira como 
fonte de ingresos de 7 grupos de mulleres 
marisqueiras nos municipios de Amapala, 
San Lorenzo e Marcovia.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (97), mulleres (129), nenos 
(130), nenas (132)
Indirecta: homes (582), mulleres (774), 
nenos (780), nenas (792)

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 225.000 € (2019: 
90.000 €; 2020: 135.000 €)

09. Xestión integral, sustentable e equitativa 
dos refugallos sólidos, fortalecendo a gober-
nanza municipal e a participación comunitaria 
nos municipios de Perquín, si e Jocoaitique, O 
Salvador.

Axente: Solidariedade Internacional de  Galicia

Contraparte: Asociación Salvadoreña Promo-
tora de la Salud

Código/s CRS: 14050 Eliminación/tratamen-
to residuos sólidos

Zona de actuación: Departamento de Mo-
razán, municipios de Perquín, Meanguera e 
Jocoaitique.
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País: O Salvador

Rexión: América Central

Descrición: o presente proxecto busca a 
mellora das condicións ambientais en 3 mu-
nicipios (Meanguera, Perquín e Jocoaitique) 
situados na zona norte do departamento de 
Morazán, O Salvador. En concreto exponse 
desde un enfoque de dereitos e unha óptica 
de corresponsabilidade entre titulares de obri-
gacións e titulares de dereitos para conseguir 
a xestión integral, sustentable e equitativa dos 
refugallos sólidos. Coas accións desenvoltas 
benefíciase á poboación total dos 3 munici-
pios, constituída por 13.853 persoas (7.268 
mulleres e 6.585 homes). Con todo, a énfase 
de execución terá lugar en 8 comunidades: 
Colonia 18 de Noviembre,  Caserío  Gua-
camaya, e Caserío Poza Honda (Meangue-
ra);  Caserío Rancho Quemado e  Caserío  
Chagüitón (Perquín); e Caserío  Quebrachos, 
Colonia San Francisco,  Caserío  Aguacatal 
(Jocoaitique). Como titulares de dereitos te-
mos 300 persoas (150 homes e 150 mulleres) 
habitantes das comunidades mencionadas, 
90 estudantes (45 homes e 45 mulleres) de 3 
centros escolares, 36 mozos (18 homes e 18 
mulleres) de estruturas organizativas xuvenís 
dos 3 municipios e 150 persoas (75 mulleres 
e 75 homes), residentes nos 3 municipios, con 
interese e sensibilidade ambiental que partici-
parán en eventos ambientais. Os titulares de 
obrigacións son as 3 municipalidades. 

Nunha intervención de 17 meses trabállase 
na consecución de 3 resultados paralelos e 
complementarios:

» O fortalecemento das capacidades das 
3 municipalidades para o manexo de 
refugallos sólidos de maneira integral, con 
enfoque de xénero e dereitos. 
» A incorporación de maneira activa e 
comprometida de 300 familias na xestión 
adecuada e corresponsable do manexo 
dos refugallos sólidos. 
» A toma de acción nos seus municipios de 
mozos de 3 centros escolares e integrantes 
de estruturas organizativas xuvenís fronte á 
problemática xerada polo cambio climático. 

O proxecto concíbese como continuidade a 
dous proxectos desenvoltos pola Asociación 
Salvadoreña Promotora da Saúde. O primei-
ro, “Mellora de condicións socio-sanitarias 
da poboación do municipio de Jocoaitique 
a través dunha mellor xestión ambiental” foi 
executado en coordinación con Solidariedade 
internacional Andalucía, con fondos prove-
nientes da Axencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para o Desenvolvemento (AA-
CID) entre os anos 2010 e 2013 e o segundo 
“Xestión Sustentable e equitativa do sanea-
mento ambiental, fortalecendo a gobernanza 
municipal e a participación comunitaria nos 
municipios de Torola, San Fernando,  Perquín 
e Meanguera, O Salvador”, executado en 
coordinación con Solidariedade Internacional 
do País Valenciano, con fondos provenientes 
da Generalitat Valenciana entre febreiro de 
2017 e maio de 2018. No marco desta se-
gunda intervención, recentemente finalizada, 
emanou un plan de recomendacións froito da 
avaliación externa final realizada. Moitas das 
actividades expostas nesta proposta respon-
den ás devanditas recomendacións.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar as condicións 
ambientais en 3 municipios da zona norte 
de Morazán desde unha perspectiva de 
resiliencia municipal e comunitaria ante a 
ameaza do colapso climático.
Obxectivo específico: contribuír á xestión 
integral, sustentable e equitativa de los re-
siduos sólidos, fortalecendo a gobernanza 
municipal e a participación comunitaria 
nos municipios de Perquín, Meanguera e 
Jocoaitique.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (225), mulleres (225), 
nenos (63), nenas (63)
Indirecta: homes (6585), mulleres (7268).

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 169.847,14 € 
(2019: 67.938,86 €; 2020: 101.908,28 €)

10. Mellorada a dispoñibilidade dos recursos 
básicos para o acceso á educación no munici-
pio de Poroma. Bolivia

Axente: Fundación Fabre

Contraparte: Fundación Intercultural Nor Sud

Código/s CRS: 
11220 Educación primaria
11320 Educación secundaria

Zona de actuación: Departamento de Chu-
quisaca,  Municipio de Poroma

País: Bolivia

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto lévase a cabo no Mu-
nicipio rural indíxena de Poroma (IDH 0,389 
fronte a 0,693 de Bolivia). O cumprimento 
de Dereitos en Poroma ten un indicador por 
baixo de 0,323 e o cumprimento do Dereito 
á Educación, con indicador de 0,531, sitúa 
a este municipio na posición 251 dos 314 
municipios de Bolivia- (Datos UNICEF). O 
proxecto dálle prioridade a reducir a brecha 
na dispoñibilidade do dereito á educación: en 
primaria e secundaria, con insumos, infraes-
trutura, mobiliario, materiais, espazos sociais 
e servizos sanitarios das escolas públicas que 
están en estado de deterioración, son inade-
cuados ou insuficientes para a idade e o xé-
nero da nenez, impedindo o desenvolvemento 
das súas capacidades. A infraestrutura física 
e social non se adecúa ao modelo educativo 
que implanta a Lei de educación de Bolivia 
nin a estándares internacionais do Dereito á 
Educación.

O proxecto alíñase coas metas do ODS 4: 
4.1 e 4.a. e o Obxectivo Específico sinala: 
“Mellorada a dispoñibilidade dos recursos 
básicos para o acceso á  educación de 3.349 
escolares (1.557 nenas) en 56 unidades edu-
cativas de primaria e secundaria do Municipio 
de Poroma”. 

A proposta constitúe un valor agregado a an-
teriores intervencións desde 2010, con apoio 
da Junta de Andalucía, Junta de Castela e 
León e a Xunta de Galicia, que posibilitaron 
cubrir necesidades básicas como aulas, 
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internados e vivendas para docentes, para 
incrementar a cobertura. 

Actualmente, faise imperativo estabilizar a 
permanencia mellorando a calidade, incor-
porando tecnoloxía e metodoloxías apropia-
das ao medio pero modernas, transmitindo 
capacidades e apoiando a xestión executiva 
para lograr unha comunidade educativa com-
prometida, a partir da inclusión da educación 
inicial de primeira infancia, que é onde inicia 
o problema e apoiando interinstitucionalmen-
te ás adolescentes mulleres que non seguen 
ou abandonan sucesivamente a educación 
secundaria, por problemas de carácter social 
e de saúde, prevenibles, así como por condi-
cións de acceso a internados, moi restrinxidos 
para elas.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: garantir o dereito a unha 
educación inclusiva, equitativa e de calida-
de no Municipio de Poroma–Bolivia.
Obxectivo específico: mellorada a dis-
poñibilidade dos recursos básicos para o 
acceso á educación de 3.349 escolares 
(1.557 nenas) en 56 unidades educativas 
de primaria e secundaria do Municipio de 
Poroma.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (1.967), mulleres (1.780)
Beneficiarios directos:
-Alumnos escolares titulares de dereitos: 
3.349 alumnos (1.557 46,5 % mulleres, 
1.792 53,5 % homes). 
-Autoridades e técnicos municipais titulares 
de obrigas vinculados ao sistema e aos 
representantes da Defensoría e Sistema de 
Saúde que son titulares de responsabili-

dades: total  21 persoas, 5 mulleres e 16 
homes.
-Sistema educativo local: 230 profesores 
titulares de responsabilidades (152 mulle-
res, 78 homes); 35 directores e administra-
tivos (10 mulleres, 25 homes) titulares de 
responsabilidades.
-Xuntas escolares: 112 representantes pais 
e nais titulares de responsabilidades (2 por 
unidade educativa, 50 % mulleres).
Indirecta: homes (8.746), mulleres (8.603)

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
70.000 €; 2020: 105.000 €)

11. Mellorada a Saúde Sexual e Reprodutiva da 
poboación do distrito de Koinadugu, con especial 
atención aos grupos vulnerables. Serra Leoa.

Axente: Médicos do Mundo

Contraparte: Ministerio de Saúde e Sanea-
mento de Serra Leoa

Código/s CRS: 130 Programas/Políticas sobre 
poboación e saúde reprodutiva.

Zona de actuación: Comarca de Diang e 
cidade de Kabala, distrito de Koinadugu

País: Serra Leoa

Rexión: África Subsahariana

Descrición: O proxecto preséntase co obxec-
tivo de mellorar a saúde sexual e reprodutiva 
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(SSR) na comarca de Diang, así como na 
cidade de Kabala, mediante o fortalecemento 
do sistema de saúde público, así como da 
cidadanía e das canles de denuncia para que 
a poboación poida exercer a súa sexualidade 
de maneira saudable, sen ningún tipo de 
abuso, violencia ou discriminación, tomando 
decisións sobre a súa vida sexual e reproduti-
va con liberdade, confianza e seguridade, de 
acordo ás súas vivencias internas (asociadas 
ao corpo, a mente, a espiritualidade, as 
emocións e a saúde) e externas (asociadas ao 
contexto social, histórico, político e cultural), 
aceptando a atención sanitaria institucional e 
acudindo aos centros públicos de saúde da 
zona de intervención.

Preténdese continuar coa experiencia desen-
volta durante os 3 anos anteriores de traballo 
na veciña comarca de Nieni, que se empregou 
como proba dun modelo de actuación para 
a redución de problemas relacionados coa 
saúde sexual e reprodutiva nun das contornas 
rurais de Serra Leoa con máis difícil acceso e 
peores indicadores de saúde; e, a pedimento 
do MoHS, exponse replicar a acción na co-
marca de Diang, aproveitando a experiencia 
previa combatendo os principais problemas 
de saúde sexual e reprodutiva identificados 
a nivel distrital (altas taxas de embarazos 
adolescentes, mortalidade materna, escasa 
adherencia aos métodos de planificación fa-
miliar, elevado número de casos de violencia 
baseada en xénero ou a mutilación xenital 
feminina (MGF), entre moitos outros), con es-
pecial atención aos grupos máis vulnerables.

Médicos do Mundo traballará para fortalecer 
o sistema público de saúde, a través da pro-
moción da transversalización da igualdade de 

xénero e a mellora da calidade, dispoñibili-
dade e accesibilidade aos servizos de saúde 
sexual e reprodutiva dirixidos á poboación da 
zona de intervención, con énfase na redución 
da mortalidade materna, e con atención par-
ticular ás Mulleres en Idade Fértil (MEF), ado-
lescencia, así como ás persoas en situación 
de prostitución (colectivos identificados como 
máis vulnerables), para o que se expoñen 
diferentes actividades, como a construción 
ou rehabilitación de infraestruturas sanitarias, 
o equipamento destas ou a formación ao 
persoal sanitario, para o fortalecemento dos 
servizos públicos de  SSR. 

Igualmente, para fomentar o tecido social e a 
participación comunitaria para a promoción 
da saúde sexual e reprodutiva, realízanse 
accións de apoio á comunidade (sociedade 
civil informal) e ás ONG locais (sociedade 
civil formal) como titulares e responsables de 
dereitos, cunha clara orientación ao fortale-
cemento das capacidades das comunidades, 
mulleres e grupos máis vulnerables. Para iso, 
exponse actividades formativas e de sensi-
bilización a nivel comunitario (buscando a 
implicación da propia comunidade no desen-
volvemento e cambio da súa propia saúde), 
dirixidas a diferentes colectivos identificados 
como clave, co obxectivo de lograr a implica-
ción da poboación na aplicación de accións 
de prevención en saúde primaria, reprodutiva 
e contra a violencia de xénero. 

De igual modo, promoveranse espazos para 
a visibilización, denuncia e incidencia política 
para a mellora dos dereitos sexuais e repro-
dutivos e a igualdade de xénero, para o que 
se apoiará ao MoHS nas investigacións de 
mortes maternas e participarase en diferentes 
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campañas e actividades de sensibilización 
relacionadas coa SSR e igualdade de xénero, 
con especial atención aos grupos vulnerables, 
incluídas actividades relacionadas coa redu-
ción do estigma e a discriminación ás persoas 
en situación de prostitución. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao exercicio do 
dereito á saúde da poboación do distrito 
de Koinadugu, Serra Leoa.
Obxectivo específico: mellorar a saúde se-
xual e reprodutiva da poboación do distrito 
de Koinadugu, con especial atención aos 
grupos vulnerables.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (4.299), mulleres (12.258), 
nenos (2.572), nenas (2.572)
Indirecta: homes (14.823), mulleres 
(14.240)
Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
70.000 €; 2020: 105.000 €)

12. Mulleres Rurais Resilientes fronte á varia-
bilidade climática no corredor seco de Madriz

Axente: Fundación Ayuda en Acción 

Contraparte: Movemento Comunal Nicara-
güense (MCN)

Código/s CRS: 43040 desenvolvemento rural

Zona de actuación: Corredor seco de Madriz: 
municipios de San Lucas (La Manzana, Río 

Arriba, El Porcal), Telpaneca (Los Ranchos, 
Las Trojas, Los Lirios-Quibuto, Los Lirios) e 
Totogalpa (Mamel, La Ceiba, El Frayele, Santo 
Domingo e Mango Solo).

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: este proxecto enmárcase nun plan 
de actuación e estratéxico amplo e a longo 
prazo (12 anos), a Estratexia País de Axuda 
en Acción Nicaragua, no cal se establece 
como prioritaria a presenza en Corredor Seco 
de Madriz. O dito plan implementa accións 
de cooperación ao desenvolvemento nos 
ámbitos de Seguridade Alimentaria e Dereitos 
das mulleres con emprendementos resilientes 
adaptados ao cambio climático.

Este proxecto non só se aliña coas accións 
desa estratexia senón que dá continuidade, 
sustentabilidade e fortalece os procesos 
aquí iniciados a través de: 1) Traballo coas 
mesmas beneficiarias para completar os seus 
procesos, tanto de apoderamento, liderado 
e recoñecemento como suxeitas de dereitos 
(faranse énfases en dereitos económicos das 
mulleres) como de capacitación e habilitación 
técnico-produtiva  apícola iniciados (grupos 
de mulleres organizadas); 2) Traballo con 
homes en novas masculinidades, con homes 
pertencentes á contorna familiar destas mulle-
res (e das cooperativas de mulleres) asentando 
os procesos e apoiando a creación de redes 
de novas  masculinidades para as réplicas; 
3) mesma zona de implementación e mesmo 
socio local reforzando así a presenza e a rela-
ción cos e as beneficiarias; 4) Mesmo equipo 
técnico local apropiado dos procesos e con 
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relacións preestablecidas, tanto coas benefi-
ciarias como cos demais actores implicados; 
5) Divulgación das axendas económicas 
elaboradas na Xunta de Galicia 2018. Ade-
mais, a presente proposta non só supoñería 
a escalabilidade das accións emprendidas 
en Xunta de Galicia 2018 senón que iría un 
paso máis aló a través do fortalecemento 
das capacidades empresariais (escolas de 
negocio e contabilidade) para a inclusión no 
mercado dos produtos das mulleres con valor 
diferencia (derivados de produtos  apícolas).

O proxecto contribúe, por tanto, ao exercicio 
da cidadanía económica e política das mulle-
res rurais en grupos organizados e cooperati-
vas, reducindo a súa vulnerabilidade persoal 
e social ante os efectos do cambio climático 
en 3 municipios do Corredor Seco de Madriz: 
San Lucas (La Manzana, Río Arriba, El Porcal), 
Telpaneca (Los Ranchos, Las Trojas, Los Li-
rios-Quibuto, Los Lirios) y Totogalpa (Mamel, 
La Ceiba, El Frayele, Santo Domingo y Mango 
Solo). Para iso desenvólvense accións de 
crecemento persoal, coñecemento dos seus 
dereitos (con especial énfase nos económi-
cos) adopción de prácticas e cambios nas 
relacións de xénero e novas masculinidades 
así como a divulgación das axendas econó-
micas, elaboradas no proxecto da Xunta de 
Galicia 2018, en diferentes medios. De igual 
maneira, realizarase habilitación produtiva 
para o desenvolvemento de valor agregado 
ás actividades económica en apicultura e 
lácteos (para grupos organizados de mu-
lleres e cooperativas). Esta transferencia de 
tecnoloxías é para implementar actividades 
produtivas sustentables (e amigable co medio 
ambiente) e  resiliente ao cambio climático 
que faciliten a autonomía económica das 

mulleres. Ademais, realízase un gran traballo 
coas cooperativas para a consolidación da 
súa xestión empresarial.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao exercicio dos 
dereitos económicos e socioambientais das 
mulleres rurais de Totogalpa, Telpaneca e 
San Lucas, reducindo a súa vulnerabilida-
de persoal e social ante a variabilidade 
climática do Corredor Seco de Madriz.
Obxectivo específico: mellorar as capaci-
dades das mulleres rurais organizadas en 
7 grupos e  4 cooperativas de Telpaneca, 
Totogalpa e San Lucas, a través do exercicio 
dos seus dereitos económicos, resiliencia 
persoal, ambiental e empresarial, fronte á 
variabilidade climática en Corredor Seco 
de Madriz.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (70), mulleres (171)
Indirecta: homes (140), mulleres (482) 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
70.000 €; 2020: 105.000 €)

13. Proxecto Auga Segura: “Mellora do acceso 
á auga potable e saneamento en condicións de 
equidade e sen discriminación para 27 comuni-
dades rurais do Distrito Municipal de Baños del 
Inca, Cajamarca (Perú)”.

Axente: Fundación Humanitaria dos Rotarios 
Españois.
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Contraparte: Rotary Club Cajamarca Layzon

Código/s CRS: 
14030 Abastecemento de auga potable e 
saneamento básico (sistemas menores)
14031 Abastecemento de auga
14032 Saneamento

Zona de actuación: Distrito Municipal de 
Baños do Inca, Provincia de Cajamarca, 
Departamento Cajamarca (Perú).

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto ten como obxectivo 
mellorar o gozo do dereito á auga potable 
e saneamento de 3.102 familias rurais do 
distrito municipal do Baños do Inca, provincia 
de Cajamarca, Departamento de Cajamar-
ca, Perú. A poboación beneficiaria titular 
de dereitos de 27 comunidades consome 
actualmente auga non apta para consumo 
humano, contaminada por parasitos e outros 
microorganismos. Os grupos comunitarios 
e persoal técnico municipal (titulares de 
obrigas) responsables da xestión da auga e 
saneamento non dispoñen dos coñecementos 
técnicos nin administrativos que garantan 
unha xestión equitativa, transparente e sus-
tentable do servizo. Ademais, as familias non 
practican hábitos adecuados de saneamento, 
hixiene e saúde, nin coñecen a súa  DDHH á 
auga potable e saneamento, polo que non o 
poden exercer nin reclamar. As necesidades 
das mulleres e nenas non están visibilizadas, e 
sofren maior vulnerabilidade e discriminación 
en relación ao acceso, uso, xestión e gozo do 
recurso hídrico. 

As comunidades contarán con axentes multi-
plicadores (titulares de obrigas e responsabili-
dades) para promover boas prácticas WASH e 
promocionar DDHH á auga e saneamento; á 
súa vez, as persoas titulares de dereitos conta-
rán coa información e ferramentas adecuadas 
para reclamar o pleno exercicio e gozo dos 
seus dereitos. 

Este proxecto é demandado polo distrito mu-
nicipal de Baños do Inca e 27 comunidades 
rurais deste (comunidades beneficiarias), cen-
tros de saúde, e lideresas comunitarias ante o 
éxito do convenio “Mellora da infraestrutura 
nos sistemas de auga potable na zona rural do 
Distrito de  Namora, Perú, cofinanciado pola 
Xunta de Galicia e a FHRE en 2015-2016 e 
executado no citado distrito veciño. Á súa vez, 
complementa outras políticas de distritos e 
rexionais en materia de auga e saneamento, 
como o Plan nacional de saneamento 2017-
2021 do goberno peruano (que recolle a 
política sectorial en auga e saneamento).

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao dereito 
humano á auga potable e saneamento 
con enfoque de xénero na provincia de 
Cajamarca (Perú).
Obxectivo específico: mellorar o acceso á 
auga potable e saneamento, en cantidade 
e calidade suficiente, de forma alcanzable, 
sustentable, sen discriminación para (27) 
comunidades rurais do distrito de Baños 
do Inca (Cajamarca, Perú).
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Poboación beneficiaria:
Directa: 13.693 persoas en total: homes 
(5.537), mulleres (5.421), nenos (1.382), 
nenas (1.353)
Indirecta: homes (15.778), mulleres 
(16.304), nenos (5.248), nenas (5.423)

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 155.000 € (2019: 
62.000 €; 2020: 93.000 €)

14. Promoción do exercicio efectivo do dereito 
á saúde sexual e reprodutiva e o saneamento 
ambiental no territorio de Laguna de Perlas, 
municipio de Bluefields, mediante o fortalece-
mento das capacidades comunitarias e institu-
cionais e a articulación de estratexias inclusivas 
e equitativas. RACCS. Nicaragua.

Axente: Farmacéuticos Mundi

Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC)

Código/s CRS:
13020 Atención saúde reprodutiva
13081 Formación de persoal para poboación 
e saúde reprodutiva
14030 Abastecemento básico de auga pota-
ble e saneamento básico
12261 Educación sanitaria
14010 Política de recursos hídricos e xestión 
administrativa

Zona de actuación: Municipio de Laguna de 
Perlas (RACCS)

País: Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: o proxecto pretende mellorar a 
accesibilidade e integralidade dos servizos de 
SSR, saúde materna (SM), promoción de DSR 
e saneamento ambiental en 16 comunidades 
de Laguna de Perlas. A intervención fomenta 
as capacidades asistenciais, organizativas e 
técnicas da rede institucional e comunitaria 
para a promoción da SSR e fortalece a articu-
lación de estratexias inclusivas. O proxecto é 
parte dunha estratexia máis ampla no marco 
do Modelo de atención en saúde intercultu-
ral (MASI). Apoia á súa vez a aplicación de 
mecanismos de vixilancia multisectorial de 
atención primaria e SSR, así como fomenta 
a elaboración e desenvolvemento de plans 
de acción comunitaria de saúde con énfase 
na promoción dos DSR. A estratexia de 
intervención desenvólvese ao redor de tres 
compoñentes:

-Mellora da cobertura, calidade, pertinen-
cia e equidade dos servizos de SSR das 
redes institucional e comunitaria en 16 
comunidades especialmente vulnerables 
de Laguna de Perlas. Prevé inicialmente a 
realización da liña de base dos principais 
indicadores de saúde na área de inter-
vención. A continuación a realización de 
capacitacións e asistencias técnicas a ACS 
(especialmente parteiras e brigadistas) e 
institucional (persoal MINSA) para o exer-
cicio de dereitos e mellora da prevención 
e atención en SSR. Apoiaranse dúas bri-
gadas médicas constituídas e promovidas 
polo MINSA ademais da rehabilitación e 
o equipamento de dous postos de saúde 
do MINSA. Realizarase unha campaña 
de información e concienciación que 
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contribúa á creación de cidadanía crítica, 
activa e consciente do seu dereito á saúde, 
a equidade e o medio ambiente, mediante 
a difusión de mensaxes apropiadas por 
medios socialmente  prestixiados (radios 
comunitarias).
-Mellora de capacidades organizativas, 
de planificación e xestión complementaria 
das redes institucional e comunitaria para 
a promoción da SSR en Laguna de Perlas. 
Acompañarase ás comisións municipais 
de saúde para a constitución de consellos 
técnicos multisectoriais de coordinación, 
seguimento e avaliación de accións de 
mellora da SSR. Revisaranse e actualiza-
ranse os protocolos de atención primaria e 
SSR. Planificarase de maneira participativa 
os sistemas comunitarios de promoción da 
saúde e atención sanitaria con énfase na 
identificación de factores de risco para a 
SSR. Realizarase un seguimento dos sis-
temas de referencia e contrarrereferencia 
entre establecementos do MINSA e a Rede 
comunitaria e realizarase unha extensión e 

consolidación do Sistema de Información 
Comunitaria (SICO).
- Mellora do acceso á auga potable e 
condicións de hixiene e saneamento 
ambiental en 16 comunidades especial-
mente vulnerables de Laguna de Perlas. 
Construiranse 7 pozos comunitarios con 
bombas de  mecate tipo Kits, distribuiranse 
520 filtros de auga cerámicos particulares. 
Desenvolveranse accións educativas para 
a promoción da hixiene e o saneamento 
ambiental, para o control e garantía de 
calidade da auga e mantemento e conser-
vación dos equipos que se entregan. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao exercicio 
efectivo do dereito á saúde da poboación 
vulnerable do territorio de Laguna de 
Perlas.
Obxectivo específico: promover o exercicio 
efectivo do dereito á SSR e o saneamento 
ambiental mediante o apoderamento de 
titulares de dereito e o fortalecemento da 
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súa capacidade de articulación de estra-
texias inclusivas e equitativas co sistema 
sanitario público do territorio de Laguna 
de Perlas.

Poboación beneficiaria:
Directa: Homes (1.175), mulleres (5.035), 
nenos (667), nenas (705). Os nenos e 
nenas son menores de 5 anos. 
Indirecta: homes (5.430), mulleres (1.978) 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
70.000 €; 2020: 105.000 €)

15. Mellora das condicións de vida da poboa-
ción campesiña de tres municipios das provin-
cias de Azua e San Juan, consolidando a súa 
seguridade alimentaria mediante a implemen-
tación dun sistema produtivo agroecolóxico.

Axente: Manos Unidas

Contraparte: Centro de Estudios y Promoción 
Social, INC. (CEPROS)
Código/s CRS:
31120 Desenvolvemento agrario
15170 Organizacións e institucións de igual-
dade das mulleres

Zona de actuación: Provincias de Azua e San 
Juan; Municipios de Padre Las Casas, Las 
Yayas e Bohechío

País: República Dominicana

Rexión: Caribe

Descrición: o proxecto busca consolidar a se-
guridade alimentaria e mellorar as condicións 
de vida de 24 comunidades campesiñas de 3 
municipios das provincias de Azua y San Juan, 
incrementando a base económica e alimenta-
ria de 282 familias (Nun período de 2 anos) 
que presentan problemas graves de pobreza 
extrema, que repercuten no déficit alimentario 
sobre todo de nenas, nenos e mulleres. Este 
incremento exponse a través dun desenvol-
vemento produtivo agropecuario ecolóxico 
con enfoque de xénero e sustentabilidade 
ambiental.

Trátase dunha acción comunitaria de 89 
organizacións campesiñas de tres municipios 
contiguos (Bohechío, Las Yayas e Padre Las 
Casas) situados na rexión sur da República 
Dominicana. Forma parte dun proceso de 
intervención na zona a medio-longo prazo 
(6-10 anos) deseñado por CEPROS e Mans 
Unidas. É a continuación do proxecto finali-
zado en 2018 “Acción comunitaria e fomento 
da produción agropecuaria sustentable en 
Los Fríos”.

A problemática que aborda o proxecto está 
focalizada na atención dos seguintes as-
pectos: vulnerabilidade fronte a fenómenos 
naturais e deterioración dos recursos naturais, 
inseguridade alimentaria, baixos ingresos con-
secuencia da fráxil produción agropecuaria e 
débil participación das familias campesiñas. 
Por iso, a estratexia de actuación céntrase 
nos seguintes compoñentes: Produción agro-
pecuaria ecolóxica respectuosa cos recursos 
naturais e o medio ambiente e a participación 
cidadá activa, principalmente enfocada ás 
mulleres. A maior parte das familias traballan 
en minifundio cunha tecnoloxía anticuada, 
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sobreviven a través dunha economía de sub-
sistencia, non obteñen ningún tipo de axuda 
estatal e as súas colleitas vense afectadas po-
las secas, inundacións e furacáns que azoutan 
inesperadamente o país. Por iso, a través da 
presente intervención, preténdese mellorar as 
prácticas agropecuarias para aumentar os 
ingresos das familias campesiñas destes tres 
municipios.

O proxecto marca unha opción preferente po-
las mulleres cabezas de familia, ao considerar 
que unha vez apoderada, a muller é motor 
fundamental para o cambio. Á súa vez, o 
proxecto formulouse coa información obtida 
dos titulares de dereitos, responsabilidades e 
obrigas durante a elaboración no 2016 do 
diagnóstico participativo e a elaboración da 
liña de base a mediados do 2018, coas que 
se estableceu unha estratexia de desenvolve-
mento social.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: consolidada a seguridade 
alimentaria e melloradas as condicións 
de vida das comunidades campesiñas de 
3 municipios da provincia de Azua e San 
Juan. 
Obxectivo específico: incrementada a base 
económica e alimentaria das comunidades 
campesiñas mediante un desenvolvemento 
produtivo agropecuario ecolóxico con 
enfoque de xénero e sustentabilidade 
ambiental.

Poboación beneficiaria:
Directa: 1.763 en total: homes (850), 
mulleres (913)
Indirecta: 7.052 en total: homes (3.400), 
mulleres (3.652)

Avaliación: non prevista

Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (2019)

16. Mellora do exercicio do dereito ao traballo 
de titulares de dereito de comunidades rurais 
dos distritos de Ccatcca, Ocongate e Marcapa-
ta, Cusco, Perú mediante o desenvolvemento 
dunha ruta turístico.

Axente: Fundación Taller de Solidaridad agru-
pada con Fundación Entreculturas

Contraparte: Asociación Jesús Obrero–CCAIJO

Código/s CRS: 33210 Turismo

Zona de actuación: Distritos de Ccatcca, 
Ocongate e Marcapata, Cusco

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto pretende contribuír a 
que titulares de dereitos, principalmente mulle-
res indíxenas, en situación de vulnerabilidade 
económica, exerzan o seu dereito ao traballo, 
accedendo a emprego digno e mellorando 
os ingresos dos seus emprendementos. Para 
alcanzar este obxectivo, a principal estratexia 
do proxecto é o desenvolvemento da ruta 
turística do Ausangate, nos distritos de Ccatc-
ca, Ocongate e Marcapata, na provincia de 
Quispicanchi, Cusco, Perú; cun enfoque de 
xénero e sustentabilidade ambiental, e á que 
se insiran os titulares de dereitos, prestadores 
de servizos e emprendedores.
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A razón de desenvolver unha rota turística 
atópase no potencial do turismo na zona 
para xerar a inclusión económica e social 
dos titulares de dereito. Na rexión Cusco o 
número de turistas increméntase cada ano a 
unha taxa de 8 %. Iso grazas a Machu Picchu 
e o vasto legado cultural dos incas. Por ou-
tra banda, no ámbito de intervención xa se 
realiza o turismo de aventura e paisaxístico. 
Os poboadores acompañan os grupos de tu-
ristas, coma cociñeiros e arrieiros. O turismo 
na zona é aínda incipiente. Pero, cun traballo 
planificado e concertado será un xerador de 
traballo digno.

O proxecto busca consolidar e ampliar os 
avances logrados polos proxectos desenvol-
tos con axuda da Xunta os anos previos e 
contribuír ao desenvolvemento económico 
sustentable da provincia de Quispicanchi.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover o crecemento 
económico sustentable, inclusivo e sus-
tentable, o emprego pleno e produtivo e 
o traballo decente para todos na provincia 
de Quispicanchi, Cusco, Perú.
Obxectivo específico: contribuír á creación 
de emprego (dependente e independente) 
e a mellora de ingresos de 179 titulares de 
dereitos  dos distritos de Ccatcca, Ocon-
gate e Marcapata mediante o desenvolve-
mento dunha ruta turística con enfoque de 
xénero e de conservación ambiental.

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (65), mulleres (114)
Indirecta: homes (474), mulleres (470), 
nenos (1.522), nenas (1.995)

Avaliación: Prevista
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Axuda Xunta de Galicia: 225.000 € (2019: 
90.000 €; 2020: 135.000 €)

17. Desenvolvemento de mecanismos locais 
de prevención da violencia de xénero e a pro-
moción de contornas seguras nas provincias de 
Dajabón e Monte Cristi (República Dominicana).

Axente: Fundación Humanismo e Democracia 
(FHD)

Contraparte: Mujeres en Desarrollo Domi-
nicana (MUDE) e Fundación Humanismo y 
Democracia República Dominicana

Código/s CRS: 9981002 Loita contra a vio-
lencia de xénero

Zona de actuación: provincias de Dajabón y 
Monte Cristi

País: República Dominicana

Rexión: Caribe

Descrición: o proxecto pretende contribuír á 
loita contra a violencia de xénero que, como 
manifestación da discriminación, a desigual-
dade e as relacións de poder na sociedade, 
se exerce especialmente contra as mulleres e 
os seus fillos e fillas menores por parte das 
súas parellas. Para iso desenvólvense me-
canismos locais de resposta integral ante a 
violencia contra as mulleres e promociónanse 
contornas seguras nas provincias de Dajabón 
e Monte Cristi, na zona fronteiriza noroeste de 
República Dominicana con Haití. 

Estes obxectivos enmárcanse nunha liña de 
traballo a longo prazo que forma parte da 
estratexia de desenvolvemento de República 
Dominicana e que implica a actores locais, 
rexionais e nacionais na loita contra a violen-
cia baseada en xénero (VBX), na súa calidade 
de titulares de obrigas, así como os titulares 
de responsabilidades, conforme ao Enfoque 
Baseado en Dereitos Humanos (EBDH). As 
institucións dominicanas danlle prioridade 
hoxe á aplicación dunhas políticas incipientes 
na loita contra a VBX. Unha media de 8 fe-
minicidios cada mes durante 2018, nun país 
de apenas 10 millóns de habitantes, e unhas 
6.012 denuncias esixen medidas integrais 
como a aprobación dunha lei integral de 
violencia de xénero, a creación dunha policía 
especializada e a educación en igualdade de 
xénero e dereitos desde a infancia conforme 
demanda a sociedade civil dominicana. 

Para o logro do dito obxectivo preténdense 
reforzar as competencias de operadores 
públicos vinculados á prevención e atención 
a mulleres vítimas de VBX, para a prevención 
da violencia contra a muller, a promoción 
da igualdade entre homes e mulleres, así 
como o exercicio da tolerancia e a liberdade 
nos principios de convivencia; trabállase en 
impulsar e fortalecer as redes municipais e co-
munitarias que promovan a posta en marcha 
de iniciativas de mobilización comunitaria e a 
creación de contornas seguras e libres de vio-
lencia para as mulleres; e trátase de visibilizar 
a problemática da violencia contra a muller e 
a través da difusión e promoción dos dereitos 
das mulleres entre poboación escolar, medios 
de comunicación e familias.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover os dereitos 
das mulleres e a igualdade de xénero nas 
provincias de  Dajabón e Monte Cristi de 
República Dominicana.
Obxectivo específico: desenvolvemento 
de mecanismos locais de resposta integral 
ante a violencia contra as mulleres e pro-
moción de contornas seguras nas provin-
cias de Dajabón e Monte Cristi (República 
Dominicana).

Poboación beneficiaria:
Directa: homes (4.293), mulleres (4.167), 
nenos (800), nenas (800) 
Indirecta: homes (11.850), mulleres 
(11.850), nenos (2.700), nenas (2.700) 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
70.000 €; 2020: 105.000 €)

Proxectos no exterior doutros axentes

01. PROGEBOSQUE FASE II (Programa de 
xestión económica de produtos orgánicos e 
seguridade alimentaria en Comunidades que 
habitan zonas do bosque na subconca do río  
Chipilico, na rexión de  Piura – Perú)

Axente: Fundación Galicia Innova

Contraparte: Asociación Chira para la For-
mación técnica de la cuenca hidrográfica 
Catamayo Chira

Código/s CRS: 31120 Desenvolvemento 
agrario. Proxectos integrados; desenvolve-
mento de explotacións agrícolas

Zona de actuación: Subconca do río Chipilli-
co (Piúra)

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o presente proxecto pretende dar 
continuidade ao proxecto PROGEBOSQUE, 
presentado pola Fundación Galicia Innova e a 
Asociación Chira no ano 2018 e cuxa misión 
é a de fortalecer as capacidades organizativas 
e de xestión produtiva de tres comunidades de 
bosque da subconca do río Chipilico, na rexión 
de Piura (Perú), co liderado das mulleres e os 
mozos, mediante a promoción de iniciativas 
sustentables e innovadoras para a xeración 
de ingresos económicos e seguridade alimen-
taria, no marco das políticas públicas locais 
en desenvolvemento económico, ambientais e 
de planificación ordenada do territorio para a 
xestión de riscos, mitigación e adaptación ao 
cambio climático.

A través da execución deste proxecto pretén-
dese seguir fortalecendo as comunidades de 
Huabal, Monte Los Olivos e Puerta Pulache/
Maray, xa iniciadas co proxecto anterior, así 
como ampliar o número de comunidades e 
asociacións de mulleres e mozas que se van 
apoderar (2 novas comunidades: Zapotal e 
Pampa Verde – 3 novas asociacións), des-
envolvendo as súas capacidades mediante o 
apoio técnico especializado, a formación e 
capacitación e a dotación de medios para que 
poidan aplicar o manexo integral sustentable 
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e produtivo do bosque e mellorar os seus in-
gresos económicos e seguridade alimentaria 
e, polo tanto, a súa calidade de vida, ade-
mais da conformación e fortalecemento da 
primeira rede de emprendedores do bosque 
da zona da  subconca do río Chipillico, na 
que se incluirán todos os beneficiarios dos 
proxectos  PROGEBOSQUE (I e II).

Obxectivos:
Obxectivo  xeral: mellora do desenvolve-
mento económico, social, organizativo e 
planificación territorial das comunidades 
de bosque da  subconca do río Chipillico 
na rexión de Piura (Perú), mediante a segu-
ridade de produción alimentaria, fomento 
produtivo e comercial de produtos ecolóxi-
cos do bosque, con impacto favorable na 
sustentabilidade ambiental e prevención 
de desastres.
Obxectivo específico: fortalecer as capaci-
dades organizativas e de xestión produtiva 
de 5 comunidades de bosque da subconca 
do río Chipillico na rexión de Piura (Perú), 
co liderado de mulleres e novas, mediante 
a promoción de iniciativas sustentables e 
innovadoras para a xeración de ingresos 
económicos e a seguridade alimentaria; 
no marco de políticas públicas locais en 
desenvolvemento económico, ambientais 
e de planificación ordenada do territorio 
para a xestión de riscos, mitigación e 
adaptación ao cambio climático.

Poboación beneficiaria:
Directa. Un total de 354 persoas, atenden-
do aos seguintes perfís:

8 homes e 30 mulleres da Asociación de 
Mujeres de Nuevo  Maray; 20 homes e 18 
mulleres da Asociación de Jóvenes CEBA 

de Huabal; 20 mulleres da Asociación 
de Mujeres de Puerta  Pulache - Maray; 
22 homes e 20 mulleres da Asociación 
de Mujeres de Puerta  Pulache; 6 homes 
e 24 mulleres da Asociación de Mujeres 
Monte Los Olivos, que serán beneficia-
rios directos das actividades englobadas 
no resultado 1 do proxecto.
12 homes e 8 mulleres líderes da Co-
munidade de Zapotal, 18 homes e 10 
mulleres líderes da Comunidade de  
Pampa Verde. 
12 homes e 18 mulleres da Asociación 
de Jóvenes Zapotal, 4 homes e 18 mulle-
res da Asociación de Mujeres de Zapotal, 
24 homes e 20 mulleres da Asociación 
de Jóvenes de Pampa Verde, que serán 
beneficiarios directos das actividades 
englobadas no resultado 2 do proxecto.
12 homes e 18 mulleres da Asociación 
de Jóvenes Zapotal, 4 homes e 18 mulle-
res da Asociación de Mujeres de Zapotal, 
24 homes e 20 mulleres da Asociación 
de Jóvenes de  Pampa Verde, que serán 
beneficiarios directos das actividades 
englobadas no resultado 3 do proxecto.
28 homes e 14 mulleres Nuevas Promo-
toras del Centro Binacional.

Indirecta. Un total de 2.226 persoas,  
atendendo aos seguintes perfís:

240 persoas (120 homes e 120 mulle-
res) da Comunidade de Nuevo Maray + 
240 nenos da comunidade; 120 persoas 
(60 homes e 60 mulleres) da Comuni-
dade de Ceba-Huabal + 200 nenos da 
comunidade; 140 persoas (70 homes e 
70 mulleres) da Comunidade de Puerta  
Pulache- Maray + 140 nenos que se be-
neficiasen das melloras desenvoltas nas 
comunidades + 72 persoas (36 homes e 
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36 mulleres) da Comunidade de Monte 
de los Olivos + 80 nenos da comuni-
dade + 320 persoas (180 homes e 140 
mulleres) da Comunidade de Zapotal 
+ 240 nenos da comunidade + 310 
persoas (190 homes e 120 mulleres) da 
Comunidade de Pampa Verde + 240 
nenos da comunidade.
100 (60 homes e 40 mulleres) novos 
estudantes do Centro Binacional.

Avaliación: prevista.

Axuda Xunta de Galicia: 170.749,99 € 
(2019: 68.299,99 €; 2020:102.450,00 €)

02. Fomentando iniciativas produtivas con 
valor agregado para a redución da pobreza 
e a exclusión das mulleres da Parroquia de  
Quisapincha, Tungurahua (Ecuador).

Axente: Fundación Mulleres

Contraparte: Fundación Humana Pueblo a 
Pueblo

Código/s CRS: 
15170 Organizacións e institucións de la 
igualdade das mulleres
31194 Cooperativas agrícolas

Zona de actuación: Parroquia de San Antonio 
de Quisapincha, no cantón Ambato, provincia 
de Tungurahua

País: Ecuador

Rexión: América do Sur

Descrición: o presente proxecto executarase 
en 4 comunidades da parroquia de San 
Antonio de Quisapincha, no cantón Ambato, 
provincia de Tungurahua. Este ten como fina-
lidade “Contribuír a eliminar a feminización 
da pobreza da poboación rural da serra 
ecuatoriana a través de modelos produtivos 
inclusivos e sustentables” entendendo a 
pobreza dunha forma multidimensional e 
vinculada á discriminación e á desigualdade 
que viven determinados grupos sociais, como 
son as mulleres, rurais e indíxenas, poboación 
meta do proxecto. O proxecto desenvolverase  
ademais, desde o compromiso cos enfoques 
de Dereitos Humanos, Interculturalidade  e 
Sustentabilidade.

Para iso a intervención enfocará a súa acción 
en “Mellorar a autonomía económica e social 
das mulleres fomentando iniciativas produti-
vas con valor agregado na parroquia de Qui-
sapincha, Tungurahua” mediante un proceso 
integral de apoderamento socioeconómico e 
de mellora da produtividade.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a eliminar a fe-
minización da pobreza da poboación rural 
da serra ecuatoriana a través de modelos 
produtivos inclusivos e sustentables.
Obxectivo específico: mellorar a auto-
nomía económica e social das mulleres 
fomentando as iniciativas produtivas con 
valor agregado na parroquia de Quisapin-
cha, Tungurahua.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación destinataria directa é 
de 200 persoas, 135 mulleres e 65 homes, 
agrupadas en distintas asociacións comu-
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nitarias: Ñuca Llakta, Condezán, La Salle, 
Mujeres  Kickwas de Don José. O total da 
poboación destinataria provén de zonas 
rurais, sendo a 100 % poboación indíxena. 
Indirecta: Estímase que a poboación 
indirecta será un total de 1.000 persoas, 
concretamente poboación  indíxena con-
formada entre 325 homes e 675 mulleres.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 173.915,50 € 
(2019:  69.566,20 €;  2020: 104.349,30 €)

4.2 Convocatoria 2018 de proxectos de 
cooperación de ONGD e outros axentes

Proxectos no exterior de ONGD

01. Educación básica de calidade, equitativa 
e loita contra as prácticas nefastas e a explo-
tación infantil na zona fronteiriza do NE de 
Guinea Bissau

Axente: Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo

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

Socio local: Comité Nacional para o Abando-
no de Prácticas Tradicionais Nefastas para a 
Saúde da Muller e da Infancia e AMIC

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

País: Guinea Bissau

Rexión: África subsahariana

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

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

Axente: Fundación InteRed

Código/s CRS: 15160 

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

Zona de actuación: Concello de San Juan 
Sacatepéquez

País: Guatemala

Rexión: América Central
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Axuda Xunta de Galicia: 174.953,00 € 
(2018: 69.981,20 €; 2019: 104.971,80 €)

03. Mellora das condicións de acceso a un há-
bitat domiciliaria saudable da poboación máis 
vulnerable do departamento de Retalhuleu 
(Guatemala), con énfase nas mulleres viúvas 
ou solteiras, a través dun proceso colaborativo 
entre comunidades, autoridades municipais, 
organizacións sociais e cooperativas. Fase 5

Axente: Arquitectura Sin Fronteras

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

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

Zona de actuación: Departamento de Retal-
huleu

País: Guatemala 

Rexión: América Central

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

04. Mellora da calidade educativa con perti-
nencia cultural e de xénero, para a garantía 
dos dereitos da infancia e da xuventude rural 
de oito comunidades do concello de Champe-
rico (Guatemala) - Fase IV

Axente: Arquitectura Sin Fronteras agrupada 
con Proyde

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

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

Zona de actuación: Concello de Champerico

País: Guatemala

Rexión: Centroamérica

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

05. Fortalecemento das capacidades mu-
nicipais e de organizacións de base para a 
planificación e xestión pública de calidade da 
compoñente auga e saneamento nos sete con-
cellos da mancomunidade Nasmar (Honduras)

Axente: Enxeñería Sen Fronteiras Galicia 
agrupada coa Universidade da Coruña

Código/s CRS: 14010 (1401001, 1401003, 
1401004)
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Socio local: Mancomunidad de los Municipios 
del Sur (Nasmar) y Asociación Hondureña de 
Juntas Administradoras de Sistemas de Agua 
(AHJASA)

Zona de actuación: Mancomunidad Nasmar

País: Honduras

Rexión: América Central

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

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

Axente: Fundación Ayuda en Acción

Código/s CRS: 43040 

Socio local: Movimiento Comunal Nicara-
güense 

Zona de actuación: Departamento de Madriz

País: Nicaragua

Rexión: América Central

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

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

Axente: Farmacéuticos Mundi

Código/s CRS: 12240, 12230, 12261, 
12281 
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Socio local: Asociación de Servicios Comuni-
tarios de Salud (ASECSA) 

Zona de actuación: Concello de San Pedro 
Solomanol, departamento de Huehuetenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

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

08. Mellora das capacidades produtivas, polí-
ticas e organizativas de mulleres maia-kiqués 
(Guatemala)

Axente: Fundación Educación y Cooperación 
(Educo)

Código/s CRS: 15170, 52010

Socio local: Asociación Comité Campesino 
del Altiplano (CCDA) 

Zona de actuación: Concello de Chichicas-
tenango

País: Guatemala

Rexión: América Central

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € 
(2018: 70.000,00 €; 2019: 105.000,00 €)
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09. Mellora do acceso equitativo de mulleres 
e mocidade a recursos económicos do sur 
de Honduras. Fase 1. Proxecto de mellora de 
capacidades de organizacións e concellos

Axente: Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

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

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

Zona de actuación: sete concellos que confor-
man a mancomunidade Nasmar: Amapala, 
Nacaome e San Lorenzo no departamento de 
Valle e El Triunfo, Goascorán, Namasigue e 
Marcovia no departamento de Choluteca. 

País: Honduras

Rexión: América Central

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

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

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 11330

Socio local: Instituto de Promoción Humana 
INPRHU Somoto

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

País: Nicaragua

Rexión: América Central

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

11. Proxecto de transformación para o desen-
volvemento do emprendemento e autoemprego 
de mulleres produtoras agroecolóxicas do con-
cello de Huitán, (Quetzaltenango, Guatemala) 
«qya b´ant b´e (muller facendo camiño)»

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 32161

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

Zona de actuación: Concello de Huitán, 
departamento de Quetzaltenango

País: Guatemala

Rexión: América Central



78

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

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

12. Mellora das condicións de habitabilidade 
e das capacidades comunitarias para previr e 
mitigar riscos ante desastres e vulneracións de 
dereitos de 1319 persoas (393 mulleres, 268 
nenas, 382 homes e 276 nenos) das comu-
nidades de La Balsa, La Cubana e Olivares, 
concello de Ramón Santana, provincia de San 
Pedro de Macorí (República Dominicana) 

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
agrupada con Asociación Galega de Repor-
teiros Solidarios (AGARESO)

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

Socio local: Instituto de Acción Comunitaria 
(IDAC)

Zona de actuación: Comunidades de La Bal-
sa, La Cubana e Olivares, concello de Ramón 
Santana, provincia de San Pedro de Macorís 

País: República Dominicana

Rexión: América Central

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

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

Axente: Fundación Balms para la Infancia 

Código/s CRS: 11110, 11220, 11230

Socio local: Fundación Solidaridad e Centro 
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)

Zona de actuación: Santa Lucía, Santiago de 
los Caballeros

País: República Dominicana

Rexión: América Central

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

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
agrupada con Asociación Galega de Repor-
teiros Solidarios (AGARESO)

Código/s CRS: 13040

Socio local: Asociación de Promotores Comu-
nales Salvadoreños (APROCSAL)

Zona de actuación: Bajo Lempa, concello de 
Jiquilisco

País: O Salvador

Rexión: América Central

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

Proxectos no exterior doutros axentes

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

Axente: Fundación Galicia Innova
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Código/s CRS: 31120

Socio local: Asociación Chira para la For-
mación Técnica de la Cuenca Hidrográfica 
Catamayo Chira

Zona de actuación: Piura

País: Perú

Rexión: América do Sur

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

02. Fortalecemento das capacidades técnicas 
da Direcção Nacional de Gestão de Recursos 
Hídricos e das administracións rexionais de 
auga no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e 
hidroloxía. Fase VI. Mozambique

Axente: Innovación, Cooperación, Cartogra-
fía e Territorio (ICARTO)

Código/s CRS: 14010

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

Zona de actuación: Maputo

País: Mozambique

Rexión: África subsahariana

Axuda Xunta de Galicia: 154.287,00 € 
(2018: 61.714,80 €; 2019: 92.572,20 € )

03. Transferencia e emprendemento mariño 
en Cabo Verde como estratexia de crecemento 
de emprego e desenvolvemento económico, 
social e ambiental. EMPRENDER EN AZUL

Axente: Universidade de Vigo - Campus do 
Mar

Código/s CRS: 11110, 11130

Socio local: Universidade de Cabo Verde 
(UniCV) e Instituto Nacional de Desenvolvi-
mento das Pescas (INDP) 

Zona de actuación: Cabo Verde

País: Cabo Verde

Rexión: África 

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

04. Mulleres salvadoreñas avanzando cara ao 
cumprimento dos dereitos sexuais e reproduti-
vos e dunha vida libre de violencia. O Salvador

Axente: Fundación Mujeres

Código/s CRS: 13020, 15170 

Socio local: Asociación Movimiento de Muje-
res Mélida Anaya Montes, Las Mélidas

Zona de actuación: Rexións Occidente, Cen-
tral e Paracentral
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País: O Salvador

Rexión: América Central e Caribe

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

4.3 Convenios de colaboración para 
proxectos de cooperación no exterior

Ao longo de 2019 asináronse un total de 6 
convenios no ámbito da cooperación para o 
desenvolvemento no exterior. Así mesmo, é im-
portante destacar a posta en marcha, neste ano, 
dunha intervención sectorial en apoio á pesca 
artesanal na Baía de Sechura, no Departamento 
de Piura (Perú), enmarcada no desenvolvemento 
do Memorando de Entendemento (MOU) asi-
nado entre o Ministerio da Produción do Perú e 
a Xunta de Galicia en febreiro de 2015 e que 
se concretou nunha serie de proxectos que re-
sultaron do proceso de identificación iniciado a 
finais do ano 2018 na Baía de Sechura e que se 
materializaron a través da sinatura de 3 conve-
nios de colaboración coas entidades Fundación 
CETMAR, Fundación Ayuda en Acción e Anfaco.

01. Convenio de colaboración coa Fundación 
CETMAR (Centro Tecnolóxico do Mar) no 
marco da Iniciativa de desenvolvemento do 
sector acuícola e pesqueiro artesanal na Baía 
de Sechura, Perú. 

Título: Iniciativa de desenvolvemento do sec-
tor acuícola e pesqueiro artesanal na Baía de 
Sechura, Perú. 

Axente: Fundación CETMAR (Centro Tecno-
lóxico do Mar)

Contraparte: Ministerio da Produción (PRO-
DUCE)

Código/s CRS: 313 Pesca

Zona de Actuación: Baía de Sechura, Piura

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto forma parte dun 
proxecto integral para a posta en marcha 
dunha iniciativa de desenvolvemento do 
sector acuícola e pesqueiro artenasal na Baía 
de Sechura, Perú, que será implementado 
polo consorcio conformado por Fundación 
CETMAR, Fundación Ayuda en Acción e 
ANFACO-CECOPESCA, e socios locais como 
o Ministerio da Produción (PRODUCE). O 
proxecto integral recóllese nun convenio mar-
co de colaboración entre a Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e a 
Fundación CETMAR, a Fundación Ayuda en 
Acción e ANFACO-CECOPESCA. 

CETMAR é o coordinador do proxecto integral 
e como tal facilita a xeración de sinerxías 
entre os socios para o beneficio conxunto do 
consorcio, así como a procura de fontes de 
financiamento complementarias ao proxecto. 

O proxecto realízase a través de catro liñas de 
intervención prioritarias: 
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» Fortalecemento institucional: a inter-
vención contribuirá ao fortalecemento 
institucional e a planificación estratéxica 
sectorial desde os espazos de coordina-
ción e diálogo que se establecen dentro 
da proposta. Foméntase a coordinación 
horizontal co obxectivo de dar solución 
aos problemas que enfronta a Baía de 
Sechura en materia pesqueira e acuícola 
cun enfoque participativo e facendo énfa-
se nos principais conflitos que existen na 
actualidade, como son: o ordenamento 
da Baía e a xestión dos desembarcaderos 
pesqueiros artesanais, entre outros. Existe 
un alto grao de informalidade asociado 
á pesca que é especialmente significativo 
na Baía de Sechura, en particular entre o 
colectivo de mergulladores que realizan 
tarefas asociadas ao cultivo de cuncha 
de abanico. Neste sentido traballarase no 
desenvolvemento de normas de compe-
tencia profesionais, que sentarán as bases 
para que no curto-medio prazo iníciese un 
proceso de acreditación e con iso reducir 
a informalidade e mellorar as condicións 
laborais, de seguridade e protección social 
dos profesionais do mar. 

» Fortalecemento da capacidade de orga-
nización e a cultura empresarial das OSPAS 
en coordinación coa Fundación Ayuda en 
Acción traballarase no desenvolvemento 
de habilidades e capacidades dentro das 
OSPAS, familias e as súas comunidades 
para que estean preparadas para asumir 
novos empredementos e retos vinculados á 
produción, innovación e cumprimento de 
normas ambientais e sanitarias. 

» Transferencia tecnolóxica, un dos secto-
res produtivos máis importantes na Baía de 
Sechura é a cadea produtiva da cuncha de 
abanico. Aínda que, existen unha serie de 
debilidades que teñen que ver coa escasa 
ou nula innovación nos sistemas de cultivo, 
escaseza de produto con valor agregado 
e alta dependencia económica sumado á 
vulnerabilidade ante fenómenos e eventos 
climáticos como o Neno. A transferencia 
tecnolóxica realízase a través de asistencias 
técnicas e equipos mixtos de traballo que se 
encargan de adaptar os desenvolvementos 
tecnolóxicos á realidade local, e a posta 
en práctica e desenvolvemento destes 
paquetes tecnolóxicos a través da imple-
mentación de proxectos piloto (melloras ao 
sistema actual de cultivo e diversificación) 
coa participación activa das OSPAS, os 
profesionais das distintas institucións e a 
academia. Existe tamén unha compoñente 
de transferencia tecnolóxica enfocada a 
fortalecer a calidade e rastrexabilidade 
dos produtos da cuncha de abanico que 
se traballará con  SANIPES, OSPAS e 
empresas. Esta liña de transferencia tecno-
lóxica será desenvolta principalmente por 
ANFACO-CECOPESCA e CETMAR como 
institucións referentes. 

» Xestión ambiental, entendida no seu 
conxunto, desde as políticas públicas e a 
corresponsabilidade dos produtores, gru-
pos empresariais e as comunidades que 
viven na franxa mariño costeira. Son moi-
tas as necesidades detectadas en materia 
de xestión ambiental na Baía de Sechura, 
desde a falta de saneamento na maioría 
de caletas pasando pola débil xestión de 
residuos doméstica ata a proliferación de 
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pragas asociada aos botadeiros de cun-
chas de abano. Foméntase a participación 
tanto da administración como do resto de 
actores: sociedade civil, empresas e produ-
tores para o deseño de liñas estratéxicas.

Obxectivos:
Obxectivo Xeral: contribuír ao desenvol-
vemento económico e social das comu-
nidades costeiras da Baía de Sechura, 
departamento de Piura, Perú.
Obxectivo Específico: incrementar a com-
petitividade do sector pesca artesanal e 
acuicultura na Baía de Sechura a través 
do fortalecemento institucional e organi-
zacional, a adopción de tecnoloxías e a 
sustentabilidade ambiental.

Poboación beneficiaria:
Beneficiarios directos:

Institucionais:
PRODUCE e en particular, a Dirección 
Xeral de Acuicultura (DGA), a Dirección 
Xeral de Pesca Artesanal (DGPA) e a 
Dirección Xeral de Asuntos Ambientais 
Pesqueiros e Acuícolas (DGAAMPA), así 
como os organismos técnicos adscritos 
a PRODUCE, que verán reforzada a súa 
capacidade de xestión a través da posta en 
marcha de novos mecanismos e canles de 
coordinación interinstitucional e intersecto-
rial. Desta forma empréndese un proceso 
de planificación estratéxica integrada para 
o desenvolvemento do sector pesqueiro e 
acuícola na Baía de Sechura que poderá 
ser replicado noutras zonas do país.



84

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, organismo técnico especializa-
do, adscrito ao Ministerio de Educación. 
Con SINEACE traballarase en ampliar o 
catálogo de normas de competencia na 
área de pesca e acuicultura.

DIREPRO Piura, como parte integrante dos 
mecanismos de coordinación interinstitu-
cional, verá reforzadas as súas capacida-
des para a planificación estratéxica coor-
dinada desde as prioridades concibidas a 
nivel local.

Municipalidade de Sechura: os fun-
cionarios públicos do municipio verán 
fortalecidas as súas capacidades a través 
da participación activa en formacións e no 
deseño de plans e estratexias en materia 
de pesca artesanal, acuicultura e medio 
ambiente, entre outros. Así mesmo, presta-
rase especial atención ao involucramento 
de autoridades locais e funcionarios de 
distritos en todas as actividades relacio-
nadas coa xestión de residuos sólidos 
procedentes da acuicultura e a posta en 
marcha dos proxectos piloto.

OSPAS: o proxecto impulsa o crecemento 
integral das OSPAS da Baía de Sechura e 
as súas familias a través do fortalecemento 
de capacidades e asistencia técnica. Os 
integrantes maiormente son homes e 
nalgúns casos as súas esposas e/ou fillas 
interveñen na cadea produtiva como des-
valvadoras.

Total (3.902): Homes (2.586); Mulleres 
(1.316).

Beneficiarios indirectos:
Nos beneficiarios ou destinatarios indirec-
tos considérase á poboación e sociedade 
civil da zona costeira da Baía de Sechura.
Nenos e estudantes da cidade de Sechura.
Total (9000): Homes (5400); Mulleres 
(3600)

Axuda Xunta de Galicia: 317.097,87 € 
(2019: 93.749,75 €; 2020:110.436,71 €; 
2021: 112.911,41 €)

02. Convenio de colaboración coa Fundación 
Axuda en Acción no marco da Iniciativa de des-
envolvemento do sector acuícola e pesqueiro 
artesanal na Baía de Sechura, Perú. 

Título: iniciativa de desenvolvemento do sec-
tor acuícola e pesqueiro artesanal na Baía de 
Sechura, Perú.

Axente: Fundación Ayuda en Acción

Contraparte: Ayuda en Acción - Perú

Código/s CRS: 
31320 Desenvolvemento pesqueiro
31381 Educación, formación pesqueira

Zona de Actuación: Baía de Sechura, Piura

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto, implementado pola 
Fundación Ayuda en Acción, en Sechura, 
enmárcase na proposta conxunta baixo un 
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marco de consorcio entre as seguintes institu-
cións: CETMAR, ANFACO, Fundación Ayuda 
en Acción e o Ministerio da Produción (PRO-
DUCE), liderada por CETMAR (Centro Tecno-
lóxico do Mar) e denominada “Incrementar a 
competitividade do sector pesca e acuicultura 
na Baía de Sechura a través do fortalecemento 
institucional e organizacional, a adopción de 
tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental”. 
A intervención contribuirá ao fortalecemento 
da capacidade de organización e a cultura 
empresarial das Organizacións Sociais de 
Pescadores Artesanais (OSPAS), as súas fami-
lias e comunidades. Neste sentido priorizarase 
o traballo coas 150 OSPAS activas, que se 
diferencian (principalmente) entre pescadores 
artesanais embarcados e maricultores ou  
extractores de mariscos. Recoñécese que se 
manteñen rexistradas 441 OSPAS na Baía de 
Sechura, segundo o rexistro mostrado na web 
do Ministerio da Produción pero moitas destas 
están inactivas, ou se crearon por situacións 
puntuais para obter un beneficio, que a longo 
prazo non se obtivo. Problemas principais que 
abordará a intervención: 

» Informalidade e representatividade das 
OSPAS nas súas funcións (dereitos e obri-
gacións) dos seus integrantes (directivos e 
socios). 
» Estrutura legal dubidosa e adecuación 
a normas recentemente establecidas polo 
sector (ex. Figura cooperativa para OSPAS 
clasificadas como organizacións acuícolas 
de micro e pequena empresa -AMYPE). 
» Limitada xestión organizacional e em-
presarial, desvinculada de oportunidades 
comerciais desaproveitando o seu rol na 
cadea de valor.

» Débil organización e asociatividade na 
Baía de Sechura, debilita a súa competi-
tividade. 
» As OSPAS descoñecen de oportunidades 
para diversificar as súas actividades e 
aplicar a cofinanciamentos por parte do 
Estado. 
» Débil ou escasa conciencia ambiental 
para o coidado do ecosistema da Baía. 
» Informalidade nos labores para dar valor 
agregado ao produto (p. ex. desvalvado). 

Desde a parte de Ayuda en Acción, en liñas 
xerais, desenvolverá un programa de forma-
ción focalizado en temas de xestión organi-
zacional, orientando a súa desempeño cunha 
visión empresarial. Ademais da formación ao 
persoal especializado que xestiona as OSPAS, 
o programa alcanzará tamén outras persoas 
crave ao interior destas, co fin de fortalecer 
as súas habilidades brandas, apoderándoas 
para o desenvolvemento das súas actividades 
organizativas, a gobernabilidade destas, e a 
procura da competitividade –sexa a través dos 
seus emprendementos persoais vinculadas á 
OSPA, ou o quefacer colectivo–. Contribui-
rase igualmente ao conxunto da acción do 
consorcio en apoios, e de maneira particular 
en accións de sensibilización e intercambio de 
coñecemento. Nesta liña a intervención des-
envolverá un programa de asistencia técnica 
e seguimento, para as  OSPAS, a fin de rea-
firmar a súa potencialidade para incrementar 
os ingresos.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: contribuír ao desenvol-
vemento económico e social das comu-
nidades costeiras da Baía de Sechura, 
departamento de Piura, Perú.
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Obxectivo Específico: incrementar a com-
petitividade do sector pesca artesanal e 
acuicultura na Baía de Sechura a través 
do fortalecemento institucional e organi-
zacional, a adopción de tecnoloxías e a 
sustentabilidade ambiental.

Poboación beneficiaria:
Beneficiarios directos:
Institucionais
PRODUCE e en particular, a Dirección Xeral 
de Acuicultura (DGA), a Dirección Xeral de 
Pesca Artesanal (DGPA) e a Dirección Xeral 
de Asuntos Ambientais Pesqueiros e Acuícolas 
(DGAAMPA), así como os organismos técnicos 
adscritos a PRODUCE, que verán reforzada a 
súa capacidade de xestión a través da posta 
en marcha de novos mecanismos e canles de 
coordinación interinstitucional e intersectorial. 
Desta forma empréndese un proceso de 
planificación estratéxica integrada para o des-
envolvemento do sector pesqueiro e acuícola 
na Baía de Sechura que poderá ser replicado 
noutras zonas do país.

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, organismo técnico especializado, 
adscrito ao Ministerio de Educación. Con 
SINEACE traballarase en ampliar o catálogo 
de normas de competencia na área de pesca 
e acuicultura.

DIREPRO Piura, como parte integrante dos 
mecanismos de coordinación interinstitucio-
nal, verá reforzadas as súas capacidades para 
a planificación estratéxica coordinada desde 
as prioridades concibidas a nivel local.

Municipalidade de Sechura: os funcionarios 
públicos do municipio verán fortalecidas as 
súas capacidades a través da participación 
activa en formacións e no deseño de plans 
e estratexias en materia de pesca artesanal, 
acuicultura e medio ambiente, entre outros. 
Así mesmo, prestarase especial atención ao 
involucramento de autoridades locais e fun-
cionarios de distritos en todas as actividades 
relacionadas coa xestión de residuos sólidos 
procedentes da acuicultura e a posta en mar-
cha dos proxectos piloto.

OSPAS: o proxecto impulsa o crecemento 
integral das OSPAS da Baía de Sechura e 
as súas familias a través do fortalecemento 
de capacidades e asistencia técnica. Os 
integrantes maiormente son homes e nalgúns 
casos as súas esposas e/ou fillas interveñen 
na cadea produtiva como desvalvadoras.

Total (3.902): homes (2.586); mulleres (1.316).

Beneficiarios indirectos:
Nos beneficiarios ou destinatarios indirectos 
considérase a poboación e sociedade civil da 
zona costeira da Baía de Sechura.
Nenos e estudantes da cidade de Sechura.
Total (9.000): Homes (5.400); Mulleres 
(3.600)

Axuda Xunta de Galicia: 200.000 € (2019: 
50.000 €; 2020: 75.000 €; 2021: 75.000 €).
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03. Convenio de colaboración coa Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) 
no marco da Iniciativa de desenvolvemento do 
sector acuícola e pesqueiro artesanal na baía 
de Sechura, Perú. 

Título: iniciativa de desenvolvemento do sec-
tor acuícola e pesqueiro artesanal na baía de 
Sechura, Perú. 

Axente: Asociación Nacional de Fabricantes 
de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFA-
CO-CECOPESCA)

Contraparte: Fundación Ayuda en Acción - 
Perú

Código/s CRS: 313 Pesca

Zona de Actuación: Baía de Sechura, Piura

País: Perú

Rexión: América do Sur

Descrición: búscase incrementar a compe-
titividade do sector da pesca artesanal e 
acuicultura na baía de Sechura a través do 
fortalecemento institucional e organizacional, 
a adopción de tecnoloxías e a sustentabi-
lidade ambiental. O presente proxecto, de 
carácter anual, representa o comezo dun 
proxecto máis global, exposto para tres anos, 
que pretende incrementar a competitividade 
da pesca artesanal e acuicultura na baía 
de Sechura, situada ao noroeste do Perú no 
distrito de Piura. A dita intervención global 

desenvólvese nun marco de colaboración 
coordinado por CETMAR, que terá como con-
traparte no Perú ao Ministerio da Produción 
(PRODUCE), e coa participación tamén como 
socio da ONGD Fundación Ayuda en Acción 
(AeA), que conta con delegación en Sechura. 
Ademais do alcance exposto para o proxecto 
anual, tanto por ANFACO como polo seu 
socio local en Sechura, a ONGD Ayuda en 
Acción-Perú (AeA-P), prevense outras coor-
dinacións tanto con CETMAR como con AeA 
como parte da intervención máis ampla cuxos 
obxectivos son: o fortalecemento institucional 
para a planificación estratéxica, a mellora da 
empregabilidade dos profesionais do sector 
pesqueiro e acuícola co recoñecemento de 
competencias profesionais, a transferencia 
tecnolóxica por medio de proxectos piloto 
para a innovación e diversificación acuícola e 
a xestión sustentable dos recursos desde unha 
cultura de respecto polo medio mariño e o 
medio ambiente.

Aínda que o presente proxecto se defina de 
maneira anual, ten ese carácter de continuida-
de baseado en que para definir correctamente 
en detalle as accións e actuacións que permi-
tan alcanzar os obxectivos tanto xerais como 
específicos, débese realizar previamente unha 
serie de estudos e diagnósticos da situación 
actual da produción da cuncha de abanico 
na Baía de Sechura; con base nos resultados 
obtidos, poderanse expor adecuadamente 
as seguintes accións no marco do convenio 
global. No desenvolvemento do devandito 
proxecto global “Incrementar a competitivida-
de do sector pesca artesanal e acuicultura na 
Baía de Sechura a través do fortalecemento 
institucional e de organización, a adopción de 
tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental” 
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realizaranse tarefas de capacitación, promo-
ción, mellora das competencias e mellora da 
produtividade de todos os actores implicados 
na cadea de valor do sector, desde autori-
dades locais, funcionarios públicos en pesca 
artesanal e acuicultura para enfocalos cara 
a unha xestión e modelo de negocio máis 
eficiente. Así mesmo, o alcance inclúe o resto 
de elos da cadea: áreas de cultivo, OSPAS, 
DPA, transportistas, plantas de procesamento 
e comercializadores.

Exponse abarcar e promover a visibilización e 
inclusión das mulleres no ámbito laboral da 
xestión e da produción, mediante procesos de 
concienciación e campañas de promoción e 
poderán asumir cargos e desempeñar tarefas 
en igualdade de condicións. As tarefas de 
mellora da produtividade enfocaranse en 
melloras tecnolóxicas na cadea produtiva 
da cuncha de abano dado que se considera 
unha alternativa interesante a actividade da 
pesca debido ao desenvolvemento técnico e 
científico alcanzado, sempre tendo en conta 
as características específicas da área de al-
cance na Baía de Sechura.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: contribuír ao desenvol-
vemento económico e social das comu-
nidades costeiras da Baía de Sechura, 
departamento de Piura, Perú.
Obxectivo Específico: incrementar a com-
petitividade do sector pesca artesanal e 
acuicultura na Baía de Sechura a través 
do fortalecemento institucional e organi-
zacional, a adopción de tecnoloxías e a 
sustentabilidade ambiental. 

Poboación beneficiaria:
Beneficiarios directos:

Institucionais
PRODUCE e en particular, a Dirección 
Xeral de Acuicultura (DGA), a Dirección 
Xeral de Pesca Artesanal (DGPA) e a 
Dirección Xeral de Asuntos Ambientais 
Pesqueiros e Acuícolas (DGAAMPA), así 
como os organismos técnicos adscritos 
a PRODUCE, que verán reforzada a súa 
capacidade de xestión a través da posta en 
marcha de novos mecanismos e canles de 
coordinación interinstitucional e intersecto-
rial. Desta forma empréndese un proceso 
de planificación estratéxica integrada para 
o desenvolvemento do sector pesqueiro e 
acuícola na Baía de Sechura que poderá 
ser replicado noutras zonas do país.

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, organismo técnico especializa-
do, adscrito ao Ministerio de Educación. 
Con SINEACE traballarase en ampliar o 
catálogo de normas de competencia na 
área de pesca e acuicultura.

DIREPRO Piura, como parte integrante dos 
mecanismos de coordinación interinstitu-
cional, verá reforzadas as súas capacida-
des para a planificación estratéxica coor-
dinada desde as prioridades concibidas a 
nivel local.

Municipalidade de Sechura: os fun-
cionarios públicos do municipio verán 
fortalecidas as súas capacidades a través 
da participación activa en formacións e no 
deseño de plans e estratexias en materia 
de pesca artesanal, acuicultura e medio 



89

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

ambiente, entre outros. Así mesmo, presta-
rase especial atención ao involucramento 
de autoridades locais e funcionarios de 
distritos en todas as actividades relacio-
nadas coa xestión de residuos sólidos 
procedentes da acuicultura e a posta en 
marcha dos proxectos piloto.

OSPAS: o proxecto impulsa o crecemento 
integral das OSPAS da Baía de Sechura e 
as súas familias a través do fortalecemento 
de capacidades e asistencia técnica. Os 
integrantes maiormente son homes e 
nalgúns casos as súas esposas e/ou fillas 
interveñen na cadea produtiva como des-
valvadoras.

Total (3.902): homes (2.586); mulleres 
(1.316).

Beneficiarios indirectos:
Nos beneficiarios ou destinatarios indirectos 
considérase a poboación e sociedade civil da 
zona costeira da Baía de Sechura.
Nenos e estudantes da cidade de Sechura.
Total (9.000): homes (5.400); mulleres (3.600)

Axuda Xunta de Galicia: 50.000 € (2019)

04. Convenio de colaboración coa Fundación 
Unicef Comité español para a execución do 
proxecto “Actuacións de inclusión social da 
infancia e da adolescencia na Habana vella – 
Cuba”.

Axente: Fundación UNICEF Comité Español

Contraparte: Oficina do Historiador da Cida-
de da Habana (OHC), Ministerio de Cultura 
(MINCULT) e Ministerio de Xustiza (MINJUS) 
de Cuba.

Código/s CRS: 16050  Axuda multisectorial 
para servicios sociais básicos

Zona de Actuación: Municipio A Habana 
Vella, provincia da Habana. Cuba.

País: Cuba

Rexión: Caribe

Descrición: a promoción dunha cultura de 
dereitos, protección e participación de nenas, 
nenos e adolescentes é un obxectivo funda-
mental do traballo de UNICEF en Cuba. 

Esta área de traballo céntrase no apoio á 
promoción dos dereitos e a participación 
significativa e ao fortalecemento de contornas 
protectoras para nenos, nenas e adolescentes, 
a nivel institucional e comunitario. Para iso, 
en alianza con diversos organismos nacio-
nais, aprovéitanse estratexias que fan uso da 
investigación social, a cultura, a recreación, a 
comunicación, o deporte e a actividade física, 
entre outros. 

Saliéntase no traballo con adolescentes, 
mediante o reforzo ou a introdución de ferra-
mentas e formas innovadoras para contribuír 
ao seu desenvolvemento integral e a súa 
participación social. Favorécese a creativida-
de, o traballo en equipo, as relacións  intra 
e interxeracionais, o cultivo de valores, a 
orientación vocacional e a educación en ci-
dadanía, con enfoques de dereitos, equidade 
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e xénero. Están a estudarse ou  sistematizando 
experiencias locais exitosas, con posibilidades 
de ser multiplicadas, replicadas ou tomadas 
como referencias noutros espazos.

UNICEF apoia o desenvolvemento persoal, a 
inclusión e inserción social de nenas, nenos e 
adolescentes na Habana Vella, en particular 
daqueles que viven en situacións de maior 
vulnerabilidade. Trátase dunha experiencia de 
referencia, dadas as características do labor 
que alí impulsa a Oficina do Historiador da 
Cidade (OHC), pola súa capacidade de mo-
delar desde a cultura e o patrimonio o traba-
llo con diferentes grupos de poboación, non 
só do centro histórico, que funciona como un 
gran laboratorio social, senón tamén doutras 
zonas da capital e do país.

As accións deste proxecto focalízanse en 
nenas, nenos e adolescentes do municipio A 
Habana Vella, a través de espazos de parti-
cipación xa existentes, co apoio da rede de 
colaboradores xerada a partir do proxecto a+ 
espazos adolescentes, que inclúe instrutores 
de arte e promotores culturais, operadores de 
xustiza, profesionais da saúde e a educación, 
persoal dos servizos de protección e investiga-
dores sociais en temas de adolescencia. 

O proxecto propón fortalecer as contornas 
protectoras para nenas, nenos e adolescentes 
na Habana Vella e a preparación de profe-
sionais e outros actores sociais que traballan 
con estes grupos, con enfoque de dereitos e 
equidade.
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Obxectivo: fortalecemento de contornos pro-
tectores para a infancia e a adolescencia.

Poboación beneficiaria: 2.500 persoas

Axuda Xunta de Galicia: 32.150 € (2019: 
14.000 €; 2020: 18.150 €)

05. Convenio de colaboración con Augas de 
Galicia e a Fundación Universidade da Coruña 
para a execución do proxecto “Fortalecemento 
de capacidades técnicas e operativas para 
a mellora da xestión dos recursos hídricos en 
Mozambique (AQUA-MOZ)”

Título: Fortalecemento de capacidades téc-
nicas e operativas para a mellora da xestión 
dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA 
- MOZ)

Axente: Augas de Galicia e a Fundación Uni-
versidade da Coruña

Código/s CRS: 14010 Política de recursos 
hídricos e xestión administrativa

Zona de Actuación: Cuncas de ríos, Encoro 
de Chipembe

País: Mozambique

Rexión: África Subsahariana

Descrición: a xestión dos recursos hídricos e 
o fortalecemento das administracións respon-
sables é unha prioridade en Mozambique. O 
desenvolvemento de actividades que vinculen 
melloras técnicas e procesos de xestión nun 

mesmo plan de acción foi identificado como 
unha formulación de éxito na cooperación 
galega coa administración da auga de Mo-
zambique.

No marco de loita contra o cambio climático, 
co presente proxecto desenvólvense metodo-
loxías, a nivel técnico e de procedementos, 
para a mellora da xestión dos recursos hídricos 
en Mozambique. Con ese fin, AdG e a UdC, 
traballan apoiando ao ARA Sul, ARA Norte e 
a Universidade Eduardo Mondlane en dúas 
liñas complementarias: Eventos extremos e 
xestión de encoros e asignación de auga.

As accións identificadas céntranse no fortale-
cemento de capacidades –na administración 
e na universidade– á vez que se desenvolven 
ferramentas técnicas e de xestión. A formula-
ción do proxecto pon énfase na replicabilida-
de das accións en todo o país co obxectivo 
de que os beneficiarios locais sexan, progre-
sivamente, os protagonistas da transferencia 
de coñecemento a outras administracións  
mozambicanas.

Para iso, o proxecto se baséase no enfoque 
learning by doing en contraposición a accións 
nas que se implementa unha actividade ou se 
entrega un produto sen a debida apropiación 
e capacidade de desenvolvemento por parte 
dos beneficiarios. De acordo con isto, os 
traballos, metodoloxías e procesos que hai 
que implementar, na liña de calquera acción 
orientada á loita contra o cambio climático, 
requiren un marco temporal que vai máis aló 
dos dous anos de duración deste proxecto. 
Tendo isto en conta trabállase cun enfoque 
temporal mínimo de catro anos (2019-2022) 
prorrogables no futuro, cunha visión na que 
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AdG e a UdC poidan ser actores crave no 
impulso da transferencia de coñecementos 
desde as administracións da auga e as uni-
versidades mozambicanas.

As accións do presente proxecto deseñáron-
se, e execútanse, en coordinación coas 
autoridades holandesas da auga no marco 
do programa Blue Deal. No dito programa, 
liderado polas autoridades holandesas da 
auga, e do que AdG forma parte do comité 
de seguimento, traballarase durante os próxi-
mos catro anos para fortalecer a administra-
ción da auga mozambicana. A colaboración 
entre Galicia e Holanda realizarase no mar-
co do protocolo de colaboración que AdG 
mantén co seu homólogo holandés para o 
desenvolvemento de accións conxuntas de 
cooperación internacional.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: contribuír á prevención 
e mitigación dos impactos do cambio cli-
mático en Mozambique con relación aos 
impactos derivados de eventos hidrolóxicos 
extremos e a escaseza de auga.
Obxectivo Específico: fortalecemento de 
capacidades técnicas e operativas para a 
mellora da xestión dos recursos hídricos 
con enfoque de conca en Mozambique, 
con énfase nos eventos extremos, a xestión 
de infraestruturas e a asignación de auga.

Poboación beneficiaria: 
Total 471: homes (352), mulleres (119).

No ARA Sul beneficiarase a un total aproxi-
mado dunhas 431 persoas (110 mulleres e 
321 homes), incluídas as unidades de conca. 
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No ARA Norte beneficiarase directamente a 
unhas 31 persoas (6 mulleres e 25 homes) e 
no Departamento de Enxeñería Civil da UEM 
a 9 persoas (6 homes e 3 mulleres).

A poboación beneficiaria indirecta estímase 
de acordo coa poboación afectada de acordo 
coas concas de intervención. No río Limpopo 
1.950.000 habitantes, no Incomati 500.0000 
e no río Montepuez 100.000.

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2019: 
50.000 €  e 2020: 125.000 €, dos que 75.000 
€ son aportados por Augas de Galicia).

06. Convenio de colaboración coa Asociación 
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo para 
a execución do proxecto “Atención sanitaria a 
niños con necesidades especiales y defensa de 
los derechos del paciente en Guinea Bissau”.

Título: Atención Sanitaria a nenos con nece-
sidades especiais en defensa dos dereitos do 
paciente en Guinea Bissau.

Axente: Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo

Contraparte: Liga Guineense dos Direitos 
Humanos

Código/s CRS: 12110 Política sanitaria e 
xestión administrativa

Zona de Actuación: Sector autónomo de Bis-
sau, cidade de Bissau

País: Guinea Bissau

Rexión: África Subsahariana

Descrición: o obxectivo xeral deste proxecto, 
en liña co ODS 3, é contribuír a asegurar o 
exercicio efectivo do dereito humano á saúde 
en Guinea Bissau. O obxectivo específico é 
“Promover o exercicio efectivo do dereito hu-
mano á saúde no sector autónomo de Bissau, 
con especial atención aos colectivos máis 
vulnerables”. En Guinea Bissau o dereito á 
saúde non está garantido, existe unha brecha 
de capacidades do Estado para garantir unha 
cobertura sanitaria gratuíta e de calidade; por 
estas razóns existen grandes grupos de po-
boación como as persoas con menos recursos 
económicos e outros colectivos vulnerables 
como son os nenos con necesidades especiais 
non teñen acceso a saúde básica.

Para iso, promóvese o acceso a información 
sobre os dereitos de acceso a saúde por 
parte da cidadanía a través de actividades 
nos medios de comunicación e divulgación 
de información nas estruturas sanitarias. Do 
mesmo xeito, a cidadanía recibe apoio so-
cial e xurídico dunha Oficina de defensa do 
paciente. Esta oficina está adecuadamente 
coordinada coa rede de centros de saúde, 
creando un sistema de vixilancia conxunta das 
vulneracións de dereitos dos/as pacientes. Na 
mesma oficina préstase apoio integral a nenos 
con necesidades especiais (parálise cerebral 
infantil, portadores de síndrome de Down, 
microcefalia etc).

O proxecto foi deseñado como resultado do 
traballo das organizacións no sector de saúde 
e dereitos humanos e alíñase coas políticas do 
Ministerio de Saúde sobre o acceso dos colec-
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tivos máis vulnerables a servizos sanitarios de 
calidade.

Obxectivos:
Obxectivo Xeral: contribuír a asegurar o 
exercicio do dereito humano á saúde en 
Guinea Bissau.
Obxectivo Específico: promover o exercicio 
efectivo do dereito humano á saúde no Sector 
Autónomo de Bissau, con especial atención 
aos nenos con necesidades especiais.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 570 mulleres, 89 homes, 643 
nenas e 150 nenos.
Indirecta: 82.500 mulleres, 82.500 homes, 
170.000 nenas e 170.000 nenos.

Axuda Xunta de Galicia: 85.078,50 € (2019)

4.4. Actuacións doutras consellerías

Ademais das actuacións da DXRREE e coa 
UE previstas no Plan anual 2019, ao longo 
deste ano outros departamentos da Xunta de 
Galicia realizaron actuacións de cooperación 
para o desenvolvemento con cargo aos seus 
orzamentos, que non estaban previstas no 
citado plan. Pódense destacar as seguintes:

» A Consellería de Política Social, que 
asinou un convenio coa Asociación Soli-
dariedade Galega co Pobo Saharauí para 
financiar o programa Vacacións en Paz 
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2019 dos nenos e nenas saharauís, por un 
total de 75.000 €.

» A Consellería de Sanidade, que asinou 
convenios con diversas entidades: coa 
Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí (SOGAPS) para a prestación de 
asistencia sanitaria a menores participantes 
no programa “Vacacións en paz 2019”, 
cun gasto cuantificado de 213.180 €; 
coa Fundación Tierra de Hombres para 
o desenvolvemento do proxecto “Viaxe 
á vida”, cun gasto cuantificado de 9.204 
€; coa Fundación Infancia Solidaria para 
asistencia sanitaria a nenos/as de países 
empobrecidos, cun gasto cuantificado de 
18.410 € e coa Asociación de inmigrantes 
senegaleses de Ourense para asistencia 
sanitaria a nenos/as de Senegal, cun gasto 
cuantificado de 4.522 €.
O gasto total cuantificado ascende a 
245.316 €.

» Augas de Galicia, que asinou un conve-
nio coa Fundación Enxeñería Civil de Ga-
licia (FICG) no ano 2019 por importe de 
75.000 €, para a “Mellora do monitoreo 
e xestión da seca no sur de Mozambique”.
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05 Axuda humanitaria
e de emerxencia 

No ano 2019, dando cumprimento aos obxec-
tivos e indicadores que o IV Plan director da 
cooperación galega establece neste ámbito, 
desde a DXRREE e coa UE traballouse co fin 
de realizar unha acción humanitaria integral e 
de calidade, a través dunha acción estratéxica 
en colaboración cos axentes de cooperación 
e, ao mesmo tempo, dando continuidade ao 
traballo con organizacións multilaterais e/ou 
especializadas en acción humanitaria, contri-
buíndo ao cumprimento da L.A.3.2.

A axuda da Xunta de Galicia no ámbito da 
acción humanitaria que foi xestionada a través 
da DXRREE e coa UE no 2019 ascendeu a 
1.035.000,00 €, o que representa o 18,45% 
do orzamento operativo do programa orza-
mentario 331A.  Neste importe están incluídos 
os 500.000 € postos a disposición da DXRREE 
e coa UE, por parte da Secretaría Xeral da 
Igualdade, da cota correspondente a Galicia 
do Pacto de Estado contra a Violencia de 
Xénero para o financiamento de actuacións 
no marco das medidas 36 e 37, que afectan 
ao ámbito da cooperación internacional, e 
que están destinadas á atención a persoas 
refuxiadas en materia de violencia machista. 

Os instrumentos habitualmente utilizados para 
o financiamento de actuacións humanitarias e 
de emerxencia son:

» Convocatoria para proxectos de acción 
humanitaria.
» Convenios de colaboración con entida-
des especializadas en acción humanitaria.

5.1 Convocatoria para proxectos de acción 
humanitaria

O obxecto destas bases é a regulación da 
concesión de subvencións ás organizacións 
non gobernamentais para a execución de 
proxectos de acción humanitaria no exterior, 
entendendo por proxectos de acción huma-
nitaria, conforme a iniciativa da boa doazón 
humanitaria (GHD, nas súas siglas en inglés), 
aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o 
sufrimento e manter a dignidade humana 
durante e despois das crises —provocadas por 
seres humanos ou por desastres naturais—, 
así como os destinados á prevención e reforzo 
da capacidade de resposta e a resiliencia para 
cando se produzan estas situacións. A acción 
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humanitaria debe guiarse polos principios de 
humanidade, imparcialidade, neutralidade e 
independencia.

A orde que regula estas convocatorias foi 
publicada no DOG do 15 de maio de 2019. 
Trátase dunha convocatoria anual cunha do-
tación total de 300.000 €.

Presentáronse 9 proxectos dos que foron 
subvencionados 4. A convocatoria resolveuse 
o día 19 de xullo e publicouse a concesión 
de subvencións no DOG do 8 de outubro de 
2019.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Promover o dereito á saúde a través dunha 
estratexia de acceso a WASH entre a poboa-
ción refuxiada do asentamento de Kyaka II, 
Uganda, que foxe da violencia xeneralizada e 
da epidemia de ébola na RDC

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Contraparte: Emesco Development  Foundation

Código/s CRS: 
12220 Atención sanitaria básica
70000 Axuda Humanitaria

Zona de actuación: Campo de Refuxiados 
Kyaka II, Distrtito Kyegegwa, Uganda.

País: Uganda

Rexión: África Subsahariana

Descrición: Uganda acolle un gran número 
de refuxiados procedentes doutros países 
da rexión, como República Democrática do 
Congo, que foxen de conflitos armados e 
brotes de enfermidades como o ébola. Ao 
aumentar o número de refuxiados congoleses 
en Uganda desde 2018, sendo esta unha crise 
humanitaria prolongada, este proxecto busca 
promover o exercicio do dereito á saúde da 
poboación refuxiada congolesa no campo 
de refuxiados de Kyaka II, situado ao Oeste 
de Uganda, baixo un enfoque de prevención 
e protección, e atendendo ás necesidades 
específicas de xénero e idade. Trabállase na 
mellora dos servizos de saúde de atención 
primaria, fundamentalmente para as mulleres 
refuxiadas e outros grupos vulnerables no que 
incumbe á saúde materno-infantil, sexual e 
reprodutiva e na protección fronte a enfermi-
dades transmitidas por insectos. A estratexia 
do proxecto alíñase coas necesidades detecta-
das neste contexto de emerxencia humanitaria 
que pretende desenvolverse de forma paralela 
e complementaria ás accións doutros actores 
humanitarios presentes na zona. O liderado na 
articulación da resposta humanitaria asumido 
por ACNUR e a Oficina do Primeiro Ministro, 
evita duplicidades e maximiza os efectos e o 
impacto da axuda. Todas as organizacións 
tanto locais como internacionais con presenza 
na zona, contan co apoio e o visto e prace de 
ambas as institucións.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a garantir a 
protección e o exercicio do dereito á saúde 
da poboación afectada pola crise humani-
taria de República Democrática do Congo 
refuxiada en Uganda.
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Obxectivo específico: promover o exercicio 
do dereito á saúde da poboación refuxiada 
congolesa no campo de refuxiados de Kya-
ta II, distrito de Kyegegwa, Uganda, baixo 
un enfoque de prevención e protección, 
atendendo ás necesidades específicas de 
xénero e idade.

Poboación beneficiaria: 
Directa: estímase que a presente inter-
vención alcanzará a un mínimo de 9.000 
persoas, das cales o 74,51 % (6.706) son 
mulleres. Así mesmo o 81,76% serán mu-
lleres e menores de idade (7.356 persoas). 
Na súa selección daráselles prioridade ás 
unidades de convivencia en situación de 
maior vulnerabilidade, con maiores restri-
cións de acceso aos medios de vida, maior 
presenza de menores e mulleres embaraza-
das e maior risco de padecer algún tipo de 
enfermidade.
Total 9000: homes (1644), mulleres 
(5856), nenos (650); nenas (850)
Indirecta: a poboación suxeito que 
configura a colectivo meta indirecto da 
intervención componse de 24.313 persoas 
(15.680 mulleres e 8.633 homes) en 
tanto que potenciais usuarios dos servizos 
sanitarios que verían mellorada a calidade 
da atención primaria á saúde dispoñible 
no asentamento. Igualmente configúran-
se como potenciais receptores/as das 
mensaxes ligadas á promoción de saúde 
menstrual e poderán desta forma adquirir 
coñecementos e competencias que incidan 
na adopción de prácticas máis responsa-
bles coa preservación de boas condicións 
de saúde.
Total 24.313: homes (3.690), mulleres 
(6.969), nenos (4.943); nenas (8.711). 

Axuda Xunta de Galicia: 70.000 € (2019)

02. Mellorada a resiliencia da poboación gazatí 
ante riscos de saúde ortopédica.

Axente: Médicos do Mundo

Contraparte: Ministerio de Saúde (MdS)

Código/s CRS: 
12191 Servizos médicos
12220 Atención sanitaria básica
72010 Axuda e servizos materiais de emer-
xencia

Zona de actuación: Gaza, Palestina

País: Territorios Palestinos

Rexión: Oriente Próximo

Descrición: a Franxa de Gaza está sometida 
a bloqueo israelí, o que dificulta a entrada de 
produtos básicos, incluído o material sanitario, 
o acceso a formación continua especializada 
por parte do persoal sanitario e o acceso a 
servizos de saúde terciaria por parte dos/as 
pacientes. Este proxecto de acción humani-
taria levado a cabo por Médicos do Mundo 
está enfocado a protexer o dereito á saúde da 
poboación infantoxuvenil da Franxa de Gaza 
que está sometida aos efectos da ocupación, 
o bloqueo e o exercicio da forza armada 
israelí e que presenta problemas ortopédicos 
e traumatolóxicos graves ou severos, que 
limitan a súa autosuficiencia. A proposta, por 
tanto, busca garantir o acceso e o tratamento 
médico e cirúrxico especializado á poboación 
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infantoxuvenil con condicións traumatolóxicas 
e ortopédicas limitantes. 
Para iso, difúndense os obxectivos do proxecto 
entre as organizacións que traballen con per-
soas con discapacidade e trabállase xunto co 
Departamento de Traumatoloxía Ortopédica 
do Ministerio de Saúde na revisión dos casos 
atrasados ou en lista de espera. Á súa vez, 
realízase un screening do colectivo meta que 
permite seleccionar os casos con necesidades 
máis urxentes para ofrecerlles a asistencia 
médica e cirúrxica que requiren, dando segui-
mento á súa evolución dentro dos termos que 
contempla este proxecto. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellora do dereito de ac-
ceso á saúde de poboación infantoxuvenil 
vulnerable na Franxa de Gaza. 
Obxectivo específico: mellora da a resi-
liencia da poboación gazatí ante riscos de 
saúde ortopédica.

Poboación beneficiaria: esta proposta contem-
plou desde a súa identificación á poboación 
infantoxuvenil e considerou a este sector da 
poboación como colectivo meta de beneficia-
rios directos de toda a intervención, dadas as 
condicións de vulnerabilidade e en ocasións 
de esquecemento á que se ven sometidos 
por parte dos servizos de atención médica 
especializada. A identificación traballouse 
directamente cos equipos médicos e sanitarios 
do departamento.

Directa: 27 persoas, das cales 12 son mu-
lleres, 5 homes, 8 nenos e 2 nenas.
Indirecta: a poboación suxeito que configu-
ra a colectivo meta indirecto da intervención 
componse de 75 persoas, especificamente 
50 mulleres e 25 homes. 

Axuda Xunta de Galicia: 69.975 €  (2019)

03. Subministracións e servizos esenciais de 
nutrición para as nenas, nenos e mulleres máis 
vulnerables en República Centroafricana.

Axente: Fundación UNICEF Comité Español 

Contraparte: UNICEF República Centroafricana

Código/s CRS: 12240 Nutrición básica

Zona de actuación: Sangha-Mbaéré

País: República Centroafricana

Rexión: África Subsahariana

Descrición: a República Centroafricana é un 
dos países con maiores índices de pobreza 
do mundo, cunha infraestrutura deficiente, 
investimento estranxeiro moi reducido e de-
pendente case de maneira exclusiva da axuda 
exterior. No ano 2013, en RCA, antes de que 
estalase o último brote de violencia no país, 
a taxa estimada de mortalidade dos nenos 
menores de 5 anos era de 139 mortes por 
cada 1.000 nados vivos (fronte aos 174 por 
cada 1.000 nados vivos en 2.000). Por iso, 
a alarmante situación nutricional en República 
Centroafricana fixo que este país forme parte 
dos 16 países africanos para os que UNICEF 
fixo un chamamento urxente por emerxencia 
nutricional. 

Este proxecto céntrase en atender as necesi-
dades nutricionais de 550 nenos e nenas con 
desnutrición e de 2.200 mulleres embarazadas 



101

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

lactantes, así como na formación de persoal 
comunitario e na sensibilización sobre boas 
prácticas alimentarias para a prevención e tra-
tamento da desnutrición. Á súa vez, o proxecto 
ten un enfoque de xestión da desnutrición 
baseado na comunidade, no que o apodera-
mento da comunidade en todo o proxecto é 
fundamental. Este enfoque pretende que todas 
as accións que se poidan desenvolver a nivel 
comunitario (mesmo domiciliario cando é po-
sible) se fagan localmente, e derivar a servizos 
especializados só aqueles casos máis graves 
que necesiten hospitalización. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: garantir os dereitos hu-
manos das nenas e nenos afectados polo 
conflito armado en RCA, especialmente o 
dereito á saúde e á supervivencia.
Obxectivo específico: mellorar o estado 
nutricional das nenas e nenos menores de 
5 anos con desnutrición aguda severa en 
Shanga Mbaere

Poboación beneficiaria:
Directa: 2.750 persoas, das cales 2.200 
son mulleres, 275 nenos e 275 nenas.
Indirecta: 82.015 persoas, especificamente 
69.920 mulleres e 12.095 homes. 

Axuda Xunta de Galicia: 70.000 €  (2019)

04. Protección mediante o acceso a educación 
temperá de nenas e nenos refuxiados no cam-
pamento de Dzaleka, Malawi.

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Contraparte: Servizo Xesuíta ao Refuxiado – 
JRS

Código/s CRS: 
7205001 Protección
11240 Educación primeira infancia. Educa-
ción preescolar académica e non académica
1130 Formación de profesores

Zona de actuación: Campo de refuxiados de 
Dzaleka, distrito de Dowa

País: República de Malawi

Rexión: África Subsahariana

Descrición: Malawi continúa loitando contra 
a pobreza xeneralizada 55 anos despois da 
súa independencia. A pesar da súa relativa 
estabilidade política, o país ten o Produto Na-
cional Bruto per cápita máis baixo do mundo: 
250 dólares. O 90 % dos seus 18 millóns de 
habitantes vive da agricultura de subsistencia 
e máis do 50 % vive por baixo do limiar da 
pobreza. A pacífica situación política e a súa 
estratéxica xeo localización, fronteiriza con 
Zambia, Mozambique e Tanzania, fan que, 
a pesar das duras condicións e baixos niveis 
de desenvolvemento socioeconómico, Malawi 
acolla, a día de hoxe, aproximadamente a 
40.000 refuxiados e demandantes de asilo; a 
maioría provenientes de áreas en conflito na 
rexión dos Grandes Lagos de África central, 
así como de Somalia e Etiopía. O campo de 
Dzaleka, distrito de Dowa, abriuse a mediados 
dos anos 90, para dar cabida a miles de 
familias que fuxían da escalada de violencia 
provocada a raíz do xenocidio ruandés. Hoxe, 
vinte e cinco anos despois, este campo conta 
cunha media de 500 novas chegadas ao 
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mes. A maior parte destas persoas chegan da 
República Democrática do Congo.

Este proxecto de educación en situación de 
emerxencia xorde de traballo conxunto do Ser-
vizo Xesuíta a Refuxiados (JRS) e Entreculturas 
e busca fortalecer 9 centros da comunidade 
educativa de Dzaleka que ofrecen educación 
temperá. Por iso, o proxecto coordínase tanto 
coas autoridades locais como co resto de 
organizacións da sociedade civil e os organis-
mos internacionais e parte dunha necesidade 
detectada no terreo, manifestada pola poboa-
ción beneficiaria e corroborada por actores 
relevantes como a Axencia de Nacións Unidas 
para os Refuxiados (ACNUR), o Ministerio de 
Educación, Ciencia e Tecnoloxía de Malawi 
e o Ministerio de Xénero, Infancia e Asuntos 
Sociais de Malawi. Así pois, da participación 
da poboación local, do acompañamento do 
persoal técnico e do seguimento de Entre-
culturas depende a garantía dun ambiente 
educativo protector, inclusivo e de calidade 
en educación temperá para as nenas e nenos 
refuxiados de Dzaleka. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: mellorar a capacidade de 
resiliencia das nenas e nenos refuxiados no 
campo de Dzaleka.
Obxectivo específico: asegurar o acceso a 
unha contorna educativa segura e de cali-
dade para 600 nenas e nenos refuxiados 
no campo de Dzaleka.

Poboación beneficiaria: 
Directa: en concreto, a poboación benefi-
ciaria directa do proxecto é a comunidade 
educativa do sector preescolar (Early Child-
hood Development) do campo de refuxia-

dos de Dzaleka, En cifras, a poboación 
beneficiaria directa será de 834 persoas: 

» 300 nenas e 300 nenos de 9 centros 
de educación temperá do campo que 
recibirán seguimento do seu benestar  
socioemocional. 150 nenas e 150 nenos 
de entre eles recibirán apoio nutricional 
mediante o programa de alimentación 
escolar. 
» 10 facilitadoras e 4 facilitadores de 
educación temperá: 6 do centro ECD de 
JRS (3 mulleres e 3 homes) e 1 de cada 
un dos outros centros apoiados (5 mulle-
res e 3 homes). 
» 20 profesoras e profesores do campo 
(2 mulleres e 2 homes de Mtendere e 8 
mulleres e 8 homes, dous de cada un 
dos outros centros de educación temperá 
apoiados). 
» 200 nais, pais e persoas voluntarias da 
comunidade de Dzaleka. 
Total: 834. Homes (66) mulleres (168) 
nenos (300) nenas (300).

Indirecta: 37.526 persoas, das cales 7.772 
son mulleres, 10.358 homes, 9.886 nenos 
e 9.510 nenas. 

Axuda Xunta de Galicia: 69.916,52 € (2019)

5.2 Convenios de colaboración para actua-
cións de acción humanitaria e de emerxencia

Ao longo do 2019 asináronse, no ámbito 
da acción humanitaria e de emerxencia, 11 
convenios e dúas addendas, unha no marco 
do convenio para actuacións de acción 
humanitaria e de emerxencia asinado con 
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Farmamundi  e outra no marco do convenio 
asinado no ano 2018 entre a cooperación 
descentralizada e a Axencia Española de 
Cooperación Internacional para o Desenvol-
vemento (AECID) para a actuación conxunta e 
coordinada en materia de acción humanitaria. 
O conxunto destes convenios  financiaron 21 
intervencións e operativos de resposta.

Como importante novidade deste ano cabe 
destacar a posta a disposición da DXRREE 
e coa UE, por parte da Secretaría Xeral da 
Igualdade, de 500.000 € da cota correspon-
dente a Galicia do Pacto de Estado contra a 
Violencia de Xénero para ser destinados ao 
financiamento de actuacións no marco das 
medidas 36 e 37 do dito pacto, que afectan 
o ámbito da cooperación internacional. Estes 
fondos foron destinados ao financiamento de 8 
proxectos de atención a persoas refuxiadas en 
materia de violencia de xénero coas entidades 
España con ACNUR, UNRWA España, Fun-
dación Educación y Cooperación (EDUCO), 

Farmacéuticos Mundi, Médicos del Mundo, 
Fundación Entreculturas Fe y Alegría, Asocia-
ción AIDA, Axuda, Intercambio y Desarrollo e 
Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP).

01. Convenio de colaboración con Farmacéu-
ticos Mundi para actuacións de acción humani-
taria e de emerxencia.

Este convenio vén asinándose de forma inin-
terrompida desde o ano 2009 para garantir 
unha resposta rápida e áxil da Xunta de Galicia, 
a través da posta en marcha de accións de 
asistencia e atención inmediata de emerxencias, 
tras declararse o desastre ou crise humanitaria 
ou ante a agudización dunha crise crónica 
(situacións de fame, desprazamentos de poboa-
ción por causas bélicas, económico-sociais ou 
post-catástrofe) tratando de evitar unha gran 
mortaldade entre os/as damnificados/as. Neste 
ano 2019, o convenio contou cunha dotación 
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inicial de 50.000 €, aos que se lle sumaron 
20.108,49 € máis, a través da sinatura dunha 
addenda, o que permitiu a posta en marcha 
de operativos en Mozambique, Ecuador, Gaza, 
República Democrática do Congo, Siria e 
Uganda.

O obxecto deste convenio é realizar as actua-
cións que ambas as partes acorden tendentes 
a atender as necesidades máis urxentes das 
poboacións afectadas por catástrofes de orixe 
natural ou humano, con especial énfase nos 
colectivos máis vulnerables, mediante a pro-
visión inmediata de bens e servizos esenciais 
para a supervivencia (auga, abrigo, medica-
mentos, atención sanitaria e/ou outro material 
de primeira necesidade) e paliar o sufrimento 
das poboacións afectadas por crises de longa 
duración e desequilibrios crónicos e estruturais, 
con énfases en países e poboacións de menor 
Índice de Desenvolvemento Humano (IDH).

O convenio de colaboración actívase cada 
vez que acontece unha emerxencia, logo da 
negociación e solicitude por parte de Farma-
mundi. Nos anos anteriores a activación destes 
convenios permitiu dar resposta inmediata e 
coordinada coa Axencia Española de Coope-

ración Internacional para o Desenvolvemento 
(AECID) e o sistema das Nacións Unidas a 
diferentes emerxencias acaecidas.

Axuda Xunta de Galicia: 70.108,49 € (2019).

A través deste convenio de colaboración 
realizáronse as seguintes actuacións de emer-
xencia: 

Garantir a cobertura das necesidades vitais 
básicas (acubillo, hixiene, alimentación) das 
poboacións afectadas polo ciclón Idai, Mozam-
bique, promovendo a recuperación dos seus 
medios de vida.

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Contraparte: ONG United Purpose

Zona de actuación: Provincia de Manica, os 
distritos de Sussundenga, Vanduzi e Macate
País: Mozambique

Rexión: África Subsahariana

Descrición: o pasado 15 de marzo de 2019, 
o Ciclón Idai, considerado o peor desastre 
meteorolóxico rexistrado ata estas datas no 
hemisferio sur do planeta, segundo a Orga-
nización Meteorolóxica Mundial, tocou terra 
no sueste de África producindo efectos devas-
tadores. A ONU ten catalogado a situación 
como de “desastre masivo”. Segundo datos 
de Nacións Unidas, 1,7 millóns de persoas 
se teñen visto afectadas en Mozambique e 
ao redor de 920.000 en Malaui, sen que se 
conte ata o momento con datos da afectación 
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en Zimbabue. É probable que a situación 
se deteriore e que o número de persoas 
afectadas aumente en cando se poida entrar 
nas zonas illadas e tendo en conta que os 
prognósticos meteorolóxicos anuncian fortes 
chuvias en Sofala e Manica, as rexións máis 
afectadas en Mozambique. Coa intensidade 
das chuvias existe risco de desbordamentos 
de rios e presas.

A prioridade mais inmediata é a busca e res-
cate das persoas atrapadas e desaparecidas, 
así como a dotación de insumos básicos que 
permitan a recuperación dos medios de vida. 

Algúns informes estiman que o 90 por cento 
da infraestrutura de Beira, a cuarta cidade 
mais grande do país con mais de 500.000 
habitantes, está danada ou destruída. As es-
tradas principais que entran e saen da cidade 
permanecen cortadas e o Hospital Central de 
Beira so funciona parcialmente debido aos 
danos sufridos

Mozambique é país prioritario de intervención 
da Cooperación Galega polo que desde o 
primeiro momento se teñen comezado as 
diferentes coordinacións para poder colaborar 
na resposta internacional de axuda.

Segundo o último informe de situación (nº 6) 
de OCHA de data 21 marzo 2019, o Gober-
no de Mozambique emitiu unha Nota verbal 
na que solicitaba formalmente asistencia 
internacional, incluídos todos os elementos 
da resposta humanitaria: alimentos, acubillo, 
educación, saúde e artigos non alimentarios, 
así como apoio loxístico, incluídos activos 
aéreos, embarcacións e comunicacións.

Farmamundi, a través do seu socio local a 
ONG United Purpose está traballando na Pro-
vincia de Manica, xunto coa de Sofala as máis 
afectadas polo desastre. A organización está 
tamén a participar das reunións de coordina-
ción diarias con OCHA e co Instituto Nacional 
de Xestión da Calamidade. Esta presenza 
permítelle á Xunta de Galicia situarse como 
un dos primeiros doadores en poder darlle 
resposta á catástrofe de maneira áxil e eficaz.

Coa posta en marcha do proxecto pretendese 
garantir a cobertura das necesidades vitais 
básicas de 275 unidades de convivencia dos 
distritos de Sussundenga, Macate e Vanduzi, 
en Manica. Estímase que a presente interven-
ción alcanzará a un número de 1.100 persoas 
(52 % mulleres) das comunidades afectadas. 

O operativo de resposta tiña prevista unha 
duración de 3 meses, nos que se procederá a 
adquisición e repartimento conforme a vulne-
rabilidades de kits de abrigo (mantas, lonas, 
tendas), kits de hixiene e kits alimenticios e de 
cultivo.

Reducir o risco sanitario entre 120 unidades 
de convivencia afectadas polas inundacións 
no Cantón de Santa Ana, Provincia de Manabí, 
Ecuador 

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Socio local: Fundación Terranueva 

Zona de actuación: Provincia de Manabí, 
Cantón Santa Ana
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País: Ecuador

Rexión: América do Sur

Descrición: Ecuador caracterízase por unha 
alta vulnerabilidade ante desastres e catástro-
fes naturais, tan só no pasado mes de febreiro, 
o país ten rexistrado dous sismos de magnitude 
7,6 e 5,9 graos na escala Richter respectiva-
mente, así como un período de fortes chuvias 
que teñen provocado desbordamentos de ríos, 
inundacións e corrementos de terra (desde o 
25 de febreiro ata o 8 de marzo) que segundo 
o balance de danos dos informes do Servizo 
Nacional de Xestión de Riscos e Emerxencias 
(SNGR) ocasionaron: 14 persoas mortas e 34 
feridas, 7.836 persoas afectadas, 1.768 viven-
das con danos, 76 completamente destruídas, 
279 persoas evacuadas, 19 instalacións de 
infraestrutura básica (educativa e sanitaria) 
afectada, 2.763,24 Ha de cultivos afectadas 
e 876 Ha de cultivos perdidos

Segundo este mesmo informe, Manabí é 
a provincia que rexistra o maior número de 
persoas afectadas (2.523), ademais de 163 
vivendas danadas e 3 infraestruturas básicas 
prexudicadas. O nivel de caudal dos ríos da 
provincia se atopa en alerta laranxa, non obs-
tante, O Comité Operativo de Emerxencias 
(COE) provincial de Manabí ten recoñecido 
unha tendencia de aumento do caudal, o 
que incrementa a ameaza de rexistrar novas 
crecidas e desbordamentos.

Os cantóns máis golpeados pola chuvia ata 
o momento foron os de Santa Ana, Chone, 
Jaramijó, Portoviejo, Manta y Rocafuerte. 
Concretamente, o Cantón Santa Ana, atópase 
entre os máis afectados, xa que padeceron 

dúas inundacións nunha mesma semana (o 7 
e o 9 de marzo). Segundo información oficial, 
del SNGR no cantón Santa Ana, a avaliación 
de danos a causa das inundacións mostra o 
balance seguinte:

» 1800 persoas (450 unidades de convi-
vencia) afectadas
» 300 vivendas danadas
» 830,24 Ha de cultivos perdidos

Os efectos das ameazas multiplícanse canto 
maior é a situación de vulnerabilidade das 
comunidades afectadas. Neste sentido hai que 
ter en conta que o cantón Santa Ana, rexistra 
taxas de pobreza por necesidades básicas 
insatisfeitas do 85 %. Outro elemento impor-
tante de vulnerabilidade do cantón ten que ver 
co estado e funcionalidade da súa infraestru-
tura básica, que aínda non se recuperara dos 
efectos do devastador terremoto que sufriu o 
país no 2016.

Ecuador é país prioritario de intervención da 
Cooperación Galega e Farmamundi, a través 
do seu socio local, a Fundación Terranueva, 
está traballando na Provincia de Manabí afec-
tada polo desastre. 

Coa posta en marcha do proxecto preten-
dese dar cobertura ás necesidades básicas 
para garantir a hixiene persoal e o acceso a 
fontes de auga segura, mitigando o risco de 
propagación de enfermidades vinculadas co 
estancamento de auga como o dengue, zicka, 
malaria o cólera. Para isto traballarase 120 
unidades de convivencia, 540 persoas (a lo 
menos 248 mulleres e 162 menores de 5 
anos) das parroquias rurais La Unión e San 
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Pablo de Pueblo Nuevo, do Cantón Santa 
Ana, Provincia de Manabí. 

O operativo de resposta tiña prevista unha 
duración de 2 meses, nos que se procederá 
a adquisición e repartimento conforme á 
vulnerabilidades de kits familiares de hixiene 
persoal e a garantir o acceso a auga segura 
para o consumo humano, complementando 
coa realización de campañas de IEC.

Asistencia alimentaria de emerxencia á poboa-
ción palestina de Gaza no Ramadán

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Socio local: Labour Resources Centre

Zona de actuación: Franxa de Gaza

País: Territorios Palestinos

Rexión: Oriente Medio

Descrición: a Franxa de Gaza é unha estreita 
banda de terra duns 40 km de longo por 8 
km de ancho onde habitan dous millóns de 
persoas, o que a convirte nunha das zonas do 
planeta con maior densidade de poboación 
(aproximadamente 4.200 persoas por km 
cadrado).

A poboación gazatí sufre unha constante e 
dramática baixada no seu nivel de vida desde 
xullo de 2007 debido ás restricións interpostas 
por Israel, as cales que teñen limitado o seu 
control e acceso aos recursos naturais, ade-
mais da obstrución do acceso aos mercados 

rexionais e internacionais, a suspensións das 
exportacións e importacións, a diminución 
da produción o que ten desembocado nunha 
grave recesión económica.

Ademais a Franxa de Gaza sufriu tres guerras 
en 2009, 2012 e 2014, e no que vai de 2019 
preocupa o incremento das hostilidades e 
a escalada de violencia na zona. Grazas á 
intermediación de Exipto e a ONU, logrouse 
un acordo informal de cese de hostilidades 
coincidindo co inicio do Ramadán. Segundo 
as primeiras estimacións, 41 vivendas foron 
totalmente destruídas e outras 16 declaráron-
se inhabitables. Ademais, 13 instalacións edu-
cativas, un centro sanitario e unha estación 
eléctrica resultaron afectadas. 

O clúster de protección liderado por Nacións 
Unidas estima que son necesarios 11,4 mi-
llóns de dólares para satisfacer as necesidades 
do plan de Resposta humanitaria. Non obs-
tante, ata finais de abril, non se ten recibido 
resposta, polo que as organizacións en terreo 
son incapaces de cubrir as necesidades máis 
básica das familias.

Unha das necesidades mais perentoria é a de 
alimentación, e mais nun momento tan sinala-
do como o Ramadán. En Gaza o 68,5 % da 
poboación sufre inseguridade alimentaria. 

Coa posta en marcha deste operativo búscase 
achegar alimentos de primeira necesidade 
para familias en situación de máxima vulnera-
bilidade e, contribuír a crear redes e unha pe-
quena estrutura de organización de seguridade 
alimentaria. A intervención desenvolverase nas 
cinco gobernacións da Franxa de Gaza: Gaza 
norte, Gaza, Deis El Balah, Jan Yunis e Rafah, 
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e se espera que beneficie a 150 familias (750 
persoas) nos próximos dous meses.

A Xunta de Galicia xa contribuíu anteriormente 
á mellora da seguridade alimentaria en Pales-
tina da man de UNRWA (Axencia de Nacións 
Unidas para os Refuxiados de Palestina).

Intervención sanitaria de urxencia en Kamango 
(RDC): garantir o acceso aos servizos gratuítos 
de APS e SSR entre a PDI afectada polo aumen-
to da actividade armada nun contexto de crise 
de ébola e epidemia de rubéola

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Socio local: PPSSP (Programme de Promotion 
des Soins de Santé Primaires)

Zona de actuación: Zona de Salud de Kaman-
go, Territorio de Beni, Provincia de Nord Kivu

País: República Democrática del Congo (RDC)

Rexión: África Subsahariana

Descrición: desde que en 1976 se descubrise 
a enfermidade polo virus de ébola (EVE), a 
República Democrática do Congo (RDC) sufriu 
ata 10 brotes epidémicos, dos que o decla-
rado o pasado mes de agosto de 2018 no 
territorio de Beni, provincia de Kivu Norte, foi 
o máis letal rexistrado no país e o segundo a 
nivel mundial, só por detrás do brote do 2014 
en Guinea. Segundo os datos do Ministerio de 
Saúde de mediados de xuño de 2019, 2.168 
persoas foron infectadas e 1.449 faleceron.

O contexto sanitario non é o único que pre-
ocupa. A inseguridade asociada á violencia 
que azouta a provincia de Nord Kivu, onde se 
estima que se atopan operativos máis de 70 
grupos rebeldes, que provocan importantes 
desprazamentos de persoas e condicionan os 
servizos sanitarios. Os ataques aos CTE (cen-
tros de tratamento de ébola) foron recorrentes 
e polo menos 85 traballadores/as sanitarios/
as morreron ou resultaron feridos/as, sen es-
quecer o asasinato do epidemiólogo cameru-
nés da OMS na Universidade de Butembo. 
Ademais a recrudescencia dos enfrontamentos 
ten ocasionado o desprazamento dunhas 
96.000 persoas. 

A Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de NNUU (OCHA) en Goma, 
fíxose eco da situación de urxencia e sinala 
como unha das principais vulneracións que as 
áreas de saúde de acollida enfrontan graves 
problemas de desabastecemento e rupturas de 
existencias de medicamentos esenciais. Nesta 
situación o control sanitario e a prevención 
configúranse como desafíos ineludibles que 
deben ser garantidos. Ademais, a malaria 
é endémica na zona, polo que se require o 
abastecemento de mosquiteiras impregnadas 
de insecticida, especialmente entre a poboa-
ción desprazada.

A proposta de emerxencia presentada foi 
deseñada por Farmamundi e o seu socio lo-
cal, o Programa de promoción e tratamentos 
de saúde primarios (PPSSP), en coordinación 
con OCHA e focalízase no sector saúde e nu-
trición, co obxectivo de contribuír a garantir o 
exercicio do dereito á saúde entre a poboación 
desprazada e de acollida das áreas de saúde 
de Luanoli e Kamazara, combinando accións 
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de distribución de medicamentos esenciais e 
específicos en SSR para asegurar a gratuidade 
das prestacións e a prevención do ébola e arti-
culando campañas de sensibilización comuni-
tarias de promoción da saúde e prevención de 
enfermidades. Con esta intervención espérase 
beneficiar a 2.519 persoas (1.511 mulleres e 
1.008 homes).

Apoio nutricional de emerxencia á poboación 
siria desprazada no noroeste do país

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Socio local: Jafra Foundation

Zona de actuación: Idleb e Rural Aleppo

País: Siria

Rexión: Oriente Medio

Descrición: despois de 9 anos de conflito 
a crise siria segue sendo unha gran crise de 
protección para a poboación civil exposta a 
riscos relacionados coas hostilidades en curso, 
o efecto dos novos desprazamentos forzosos 
de poboación, a prolongación da situación de 
desprazamento para aquelas persoas que le-
van anos fuxindo, o esgotamento dos recursos 
socioeconómicos e a deterioración da situa-
ción humanitaria que promove a adopción de 
estratexias de supervivencia de risco (traballo 
infantil, matrimonios precoces e concertados, 
relacións sexuais transaccionais etc).

Segundo os informes do Alto Comisionado de 
NNUU polos Dereitos Humanos, máis de 13 

millóns de persoas atópanse en situación de 
desprazamento forzoso a causa do conflito, 
11,7 millóns requiren algunha forma de asis-
tencia humanitaria para sobrevivir, 5 millóns 
das cales se atopan en situación de necesi-
dade “severa” segundo o Plan de Resposta 
Humanitaria para Siria no 2019.

Nesta situación, centos de miles de civís do 
nordés do país, incluídas comunidades entei-
ras, abandonaron os seus fogares para fuxir 
da violencia e trasladáronse a zonas máis 
ao norte en busca de seguridade e acceso a 
servizos esenciais. Desde o 1 de maio ao 4 de 
setembro, máis de 400.000 persoas víronse 
obrigadas a fuxir da violencia. Algunhas destas 
familias acumulan xa varios desprazamentos e 
sofren dunha diminución de recursos impor-
tante o que os sitúa nunha situación altamente 
vulnerable. Os patróns de desprazamento 
indican que a maioría das persoas recen-
temente desprazadas asentáronse en zonas 
moi densamente poboadas, como no norte 
de Idleb e Rural Aleppo, onde se focaliza a 
presente intervención. Isto exerce unha presión 
adicional sobre a resposta humanitaria actual 
que é xa insuficiente. Tanto as comunidades 
de acollida como as persoas recentemente 
desprazadas necesitan asistencia urxente.
Ademais, os recentes ataques de Turquía 
contra obxectivos kurdos ao nordés do país fai 
prever unha deterioración grave da xa de súa 
crítica situación humanitaria podendo alimen-
tar os desprazamentos de poboación cara á 
zona de intervención. 

Neste contexto, os desafíos humanitarios 
no país son graves e complexos. Ao mesmo 
tempo o inverno achégase rapidamente e os 
requisitos de acondicionamento son cada vez 
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máis apremiantes a medida que as mulleres, 
nenos/as e homes que viven nos campos de 
desprazados, moitas veces á intemperie ou 
en asentamentos improvisados, irán sufrindo 
unha deterioración da situación a medida que 
o tempo empeore.

A situación de risco é tal, que a comunidade 
internacional encabezada por ACNUR definiu 
un plan de resposta humanitaria adicional 
(Rexional Winterization Assistance) que 
pretende reforzar os programas de atención 
ás necesidades básicas de acubillo, abrigo, 
alimentación etc. a máis de 1,5 millóns de 
persoas desprazadas no país.

A presente intervención de urxencia, se pode 
levar a cabo grazas á colaboración de Farma-
mundi e o seu socio local, Jafra Foundation, e 
enmárcase no presente plan á vez que se aliña co 
Plan de Resposta Humanitaria (HRP) 2019 para 
Siria, que lle dá prioridade, entre outros sectores 
de intervención, á atención nutricional ante as 
máis de 6,5 millóns de persoas que se atopan en 
situación de inseguridade alimentaria.

A intervención localizase nas gobernacións 
de Idleb e Rural Alepo, ao ser estas as áreas 
que máis número de poboación desprazada 
recibiu nos últimos meses tras os últimos 
ataques sufridos (estímase máis de 400.000 
desprazamentos). Con esta intervención es-
pérase beneficiar con paquetes nutricionais a 
225 unidades de convivencia, priorizadas en 
función das súas vulnerabilidades. Estímase 
que se beneficiarán un total de 1.125 persoas 
(630 mulleres e 495 homes), das que o 60 % 
serán menores de idade.

Intervención de sensibilización e prevención 
fronte ao Ébola no campo de refuxiados de 
Kyaka II no distrito de Kyegegwa, Uganda

Axente: Farmacéuticos Mundi 

Socio local: ONG Emesco Development 
Foundation

Zona de actuación: campo de refuxiados de 
Kyaka II, distrito de Kyegegwa

País: Uganda

Rexión: África Subsahariana

Descrición: a situación de conflito no leste 
da República Democrática do Congo (RDC) 
provocou o éxodo masivo de poboación 
congolesa a países limítrofes nos últimos 
anos. Segundo datos de ACNUR (Alto 
Comisionado das Nacións Unidas para os 
Refuxiados), en xuño de 2019 había un total 
de 861.077 persoas refuxiadas congolesas 
noutros países africanos, das cales 353.379 
se atopaban en Uganda, país tradicional-
mente receptor de poboación refuxiada. 
O día 31 de agosto de 2019 o número de 
persoas refuxiadas congolesas en Uganda 
aumentou e ascende a 376.111, o cal indica 
unha tendencia á alza que se prevé que se 
manteña nos próximos meses.

Ao conflito armado úneselle unha nova epide-
mia de ébola, declarada o 1 agosto de 2018 
polo Goberno da RDC e que afecta espe-
cialmente ás rexións fronteirizas con Uganda. 
Segundo os últimos datos da Organización 
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Mundial da Saúde (OMS) e o Ministerio de 
Saúde da RDC do 28 de setembro de 2019, 
as cifras desta epidemia ascenden a un total 
de 3.188 casos, con 2.129 mortes desde o 
seu inicio. Desde o estalido da epidemia do 
ébola na RDC, Uganda está en alerta máxima, 
debido á importante actividade transfronteiriza 
entre ambos os países e ao crecente número 
de poboación refuxiada.

Uganda experimentou no pasado varios 
brotes de ébola, o e por iso é necesario 
dedicar moitos esforzos á sensibilización e á 
prevención, especialmente entre os grupos 
máis vulnerables e de maior risco, entre os que 
se topa a poboación refuxiada, e así se pon 
de manifesto no Plan de Resposta en Uganda 
para 2019-2020 elaborado por ACNUR.

O campo de Kyaka II, no distrito de Kyegegwa, 
foi establecido en 1983 para recibir a po-
boación refuxiada ruandesa e foi reaberto en 
1995 para recibir a máis ruandeses. En 2005 
e 2006 houbo unha chegada significativa de 
poboación congoleña, e en 2008 todos os re-
fuxiados de Kyaka I foron trasladados a Kyaka 
II. Ten unha superficie actual de 81,5 km2 de 
terras gobernamentais no distrito de Kyegegwa, 
ao suroeste de Uganda, e actualmente aloxa 
a 106.391 persoas refuxiadas, 95 % de las 
congoleñas. O 79 % son mulleres e menores 
de idade, e tan só un 30,2 % da poboación 
ten algún tipo de ocupación, principalmente 
agricultores.

Esta intervención propón a execución de acti-
vidades de sensibilización e reforzo de capaci-
dades no campo de Kyaka II, cuxa poboación 
está baixo un alto risco e vulnerabilidade. As 
actividades executaranse nas mesmas zonas e 

é complementario ao proxecto en curso apoia-
do pola Xunta de Galicia na convocatoria de 
Acción Humanitaria do ano 2019, grazas á 
colaboración da ONG Emesco Development 
Foundation. Con esta intervención espérase 
beneficiar a un total de 20.609 persoas du-
rante os próximos dous meses.

02. Convenio de colaboración coa Asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SO-
GAPS) para a realización do proxecto “Presta-
ción de axuda sanitaria na Wilaya de Bojador 
e construción do centro de cancro de mama, 
na Daira 27 de febreiro na Wilaya de Bojador”

Axente: Solidariedade Galega co Pobo Saha-
rauí (SOGAPS)

Contraparte: Ministerio de Saúde Pública Sa-
harauí en colaboración coa Media Luna Roja

Código/s CRS: 
12230 Infraestrutura sanitaria básica
12220 Atención Sanitaria básica
12250 Control de enfermidades infecciosas
12281 Educación sanitaria  
12282 Formación persoal sanitaria

Zona de actuación: campamentos de refuxia-
dos saharauís do suroeste de Alxeria

País: Alxeria

Rexión: Norte de África

Descrición: este proxecto céntrase nunha 
intervención de dobre acción. Por un lado, na 
prestación sanitaria á poboación, con especial 
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atención ás mulleres e aos nenos, realizando  
a Comisión Sanitaria de SOGAPS  un segui-
mento en función dos expedientes do ano an-
terior e unhas viaxes aos campamentos. Esta 
facilitará atención sanitaria á poboación, a 
realización de charlas e formación ao persoal 
sanitario local. 

Por outro lado, iniciarase a construción do 
Centro de Cancro de Mama, na Daira 27 
de Febreiro na Wilaya de Bojador, posto que 
esta enfermidade é unha das principais causas 
de morte das mulleres saharauís, por non ter 
nos campamentos un centro especializado. O 
centro de cancro configurarase como dispen-
sario de urxencias e será o punto de referencia 
para a sensibilización en contra do cancro de 
mama.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á mellora das 
condicións de vida da poboación refuxiada 

saharauí de Wilaya de Bojador e da Daira 
de Mheiriz.
Obxectivo específico: mellorar as condi-
cións de saúde da poboación de Wilaya de 
Bojador.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación directa está formada 
por un total de 4.200 persoas da poboa-
ción saharauí.
Indirecta: as persoas beneficiarias indirec-
tas incluirán a todas as dairas que se ato-
pan ao redor e que pola súa proximidade 
poderán aproveitar o proxecto: 200.000 
persoas que habitan os Campamentos de 
Refuxiados, ademais do sistema sanitario 
saharauí en xeral.

Axuda Xunta de Galicia: 75.000,00 € (2019)
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03. Addenda modificativa relativa ao Acordo 
de Prórroga e ao Acto de Adhesión do Conve-
nio entre a Cooperación Descentralizada e a 
Axencia Española de Cooperación Internacio-
nal para o Desenvolvemento para a actuación 
conxunta e coordinada en materia de acción 
humanitaria

Axente: Axencia Española de Cooperación In-
ternacional para o Desenvolvemento (AECID) 
e as comunidades autónomas de Galicia, Prin-
cipado de Asturias, Cantabria, A Rioxa, Rexión 
de Murcia, Comunitat Valenciana, Canarias, 
Illes Balears, Comunidade de Madrid, Castela 
e León e a Federación Española de Municipios 
e Provincias (FEMP).

Código/s CRS: 998

Descrición: prórroga do Convenio entre a 
Cooperación Descentralizada e a AECID para 
a actuación conxunta e coordinada en materia 
de acción humanitaria, subscrito o 3 de ou-
tubro de 2018 e publicado no BOE o 9 de 
novembro de 2018. Este convenio permite, por 
unha banda, o establecemento dunha relación 
de coordinación constante entre a Oficina de 
Acción Humanitaria (OAH) da  AECID e as 
comunidades autónomas participantes, e por 
outra, o financiamento conxunto das interven-
cións que se seleccionen. No marco do dito 
convenio, a AECID adquire o compromiso de 
destinar anualmente 1.000.000 € e cada unha 
das CCAA un mínimo de 50.000 € anuais.

Para a coordinación das actuacións previs-
tas neste convenio existirá unha comisión 
de coordinación, seguimento, vixilancia e 

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

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

Intervencións: a dotación total do convenio 
para o 2019 repartiuse entre as seguintes 
intervencións:

» Apoio ao Plan estratéxico provisional país 
para Alxeria (2019-2022) do Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), para propor-
cionar asistencia incondicional, oportuna 
e adecuada para 133.672 refuxiados/as 
saharauís dos Campamentos de Tindouf, 
cun financiamento de 500.000 €.
» Apoio ao programa “Todos á Escola” de 
UNICEF no Estado de Miranda (Venezue-
la), que ten por obxecto facilitar o acceso a 
unha educación inclusiva ás/aos nenas/os 
e adolescentes do dito estado, cun finan-
ciamento de 250.000 €.
» Apoio ao Programa de asistencia á 
poboación refuxiada na rexión de Maradi 
(Níxer) do Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), cun financiamento de 300.000 €.
» Apoio ao Programa de atención das nece-
sidades humanitarias ligadas á violencia de 
xénero das mulleres e nenas de Xerusalén 
Leste, do Fondo de Poboación das Nacións 
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Unidas (FNUAP), cun financiamento de 
250.000 €.

Con cargo ao fondo de continxencia creado 
a través do convenio cunha dotación de 
250.000 € decidiuse, no mes de marzo de 
2019, destinar o importe a apoiar as ope-
racións de emerxencia tras os devastadores 
efectos do ciclón Idai en Mozambique levadas 
a cabo polo Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).

Axuda Xunta de Galicia: 50.000,00 €  (2019)

04. Convenio de colaboración coa Asociación 
“España con ACNUR” (Comité español do 
Alto Comisionado das Nacións Unidas para 
os Refuxiados) para o proyecto “Protección 
e resposta á violencia sexual e de xénero da 
poboación refuxiada congoleña en Uganda”

Axente: Asociación España con ACNUR (Co-
mité español de ACNUR)

Contraparte: Alto Comisionado das Nacións 
Unidas para os Refuxiados (UNHCR/ACNUR) 
- Uganda

Código/s CRS: 
12261 Educación sanitaria
15162 Dereitos humanos

Zona de actuación: asentamento de refuxiados 
de Kyangwali, oeste de Uganda

País: Uganda

Rexión: África Subsahariana

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

O presente proxecto atópase aliñado na 
Estratexia Nacional para poñerlle fin ao matri-
monio infantil e ao embarazo na adolescencia 
(2014/2015 - 2019/2020), a través das 
actividades de mobilización e concienciación 
comunitaria que integra. A estratexia ten 
por obxecto poñer fin ao matrimonio infantil 
en Uganda para lograr unha prosperidade 
duradeira e unha transformación económica 
social. Articula os principios, obxectivos estra-
téxicos, accións, mecanismos de coordinación 
e recursos que asegurarán a implementación 
efectiva de acciónelas/intervencións para 
terminar co matrimonio infantil. 

As principais esferas estratéxicas de atención 
son: a mellora da contorna normativa e xurí-
dica para protexer aos nenos e a promoción 
dos dereitos das nenas; un mellor acceso a 
servizos de calidade de saúde sexual e re-
produtiva, educación, servizos de protección 



115

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

da infancia e outras oportunidades; a modi-
ficación do pensamento e as normas sociais 
dominantes en relación co matrimonio precoz 
nas comunidades; o apoderamento das nenas 
e os nenos con información correcta que lles 
permita recoñecer que o matrimonio precoz e 
o embarazo precoz constitúen unha grave vio-
lación dos seus dereitos e adoptar medidas de 
mitigación; e os mecanismos de coordinación, 
supervisión e avaliación para a aplicación 
eficaz da Estratexia.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: protección dos dereitos 
fundamentais e mellora das condicións de 
vida da poboación refuxiada da  RDC na 
provincia de  Hoima, Uganda.
Obxectivo específico: redución da inciden-
cia da violencia sexual e de xénero a través 
da sensibilización/capacitación das comu-
nidades e apoderamento socio-económico 
a longo prazo das mulleres no asentamento 
de  Kyangwali.

Poboación beneficiaria:
Directa: entre a poboación beneficiaria di-
recta do proxecto atópanse primeiramente 
80 vítimas de violencia sexual e de xénero 
que recibirán asistencia psicosocial profe-
sional. Ademais, 4.025 mulleres refuxiadas 
da  RDC residentes no asentamento de 
Kyangwali vítimas de violencia sexual e de 
xénero, as cales recibirán nocións esenciais 
e materiais para a posta en marcha de 
oficios xeradores de ingresos. Por outra 
banda, beneficiaranse directamente do 
proxecto 232 membros de estruturas comu-
nitarias de protección, que serán formados 
sobre métodos de prevención da violencia 
sexual e de xénero e sobre as consecuen-

cias desta problemática e como atallala e 
30 policías. As actividades de mobilización 
social beneficiarán a toda a poboación do 
asentamento de Kyangwali que ascende a 
92.432 persoas. Todo iso dará un total de 
96.799 de beneficiarios directos.
Indirecta: beneficiaranse á súa vez do 
proxecto de forma indirecta, as familias 
das vítimas que recibirán formación sobre 
emprendementos produtivos e daquelas 
que reciban asistencia psicosocial cunha 
mellora do seu clima familiar e na súa 
capacidade de autosuficiencia ademais 
das comunidades ugandesas lindeiras 
ao asentamento que serán partícipes das 
actividades de mobilización social.

Axuda Xunta de Galicia: 130.000 €  (2019)

05. Convenio de colaboración coa Axencia 
de Naciones Unidas para os Refugiados de 
Palestina en España (UNRWA España) para o 
proxecto “Prevención da violencia de xénero a 
través de iniciativas de protección impulsadas 
polas comunidades de persoas refuxiadas de 
Palestina no Líbano”

Título: prevención da violencia de xénero a 
través de iniciativas de protección impulsadas 
polas comunidades de persoas refuxiadas de 
Palestina en Líbano

Axente: UNRWA España

Contraparte: Axencia das Nacións Unidas 
para os refuxiados de Palestina en Oriente 
Medio
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Código/s CRS: 15162 Dereitos humanos

Zona de actuación: asentamentos de persoas 
refuxiadas no Líbano

País: Líbano

Rexión: Oriente Próximo

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

Os programas de prevención da violencia de 
xénero de UNRWA a través de grupos e co-
mités de mulleres xorden das recomendacións 
de mulleres e nenas de Palestina, que buscan 
encher os baleiros institucionais, aumentar 
a participación feminina nos ámbitos de 
seguridade, xustiza e política, e aumentar a 
capacidade dos provedores de servizos para 
prestar servizos ás vítimas. Especificamente, 
as mulleres e as nenas recomendaron un 
aumento nos servizos confidenciais entre os 
principais provedores de seguridade e xustiza, 

que no caso dos campamentos palestinos no 
Líbano son os comités populares.

Os comités de mulleres e nenas supoñen 
unha ferramenta de grande importancia 
para representar os intereses das mulleres 
e axudar a identificar e protexer as persoas 
máis vulnerables. Teñen o potencial de pro-
porcionar apoio, información e referencias á 
comunidade en xeral.

Implementan actividades de participación na 
sensibilización da comunidade que se centran 
en abordar temas relacionados coa violencia 
de xénero, como o matrimonio infantil, a 
violencia doméstica e os dereitos das mulleres 
e nenas á educación. A través do desenvolve-
mento dos plans de acción da comunidade, os 
comités tamén identifican as necesidades para 
reforzar as súas competencias e habilidades e 
enriquecer a calidade das súas accións.

Para manter o apoio ás actividades dos comi-
tés e continuar o seu traballo de sensibilización 
e prevención da violencia de xénero, manter o 
sistema de xestión da violencia de xénero en 
todas as instalacións e servizos de UNRWA, 
así como continuar con outras actividades ne-
cesarias de prevención e resposta á violencia 
de xénero, é necesaria o financiamento de 
doantes como a Xunta de Galicia. Coa con-
tribución de 130.000 euros brindarase apoio 
para continuar coas actividades existentes de 
sensibilización sobre prevención de violencia 
de xénero e garantir os vínculos da comu-
nidade cos servizos integrais de protección, 
así como reforzar as capacidades do persoal 
de UNRWA para mellorar a identificación 
e xestión de casos de violencia de xénero e 
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mellorar o apoio psicosocial para persoas 
vulnerables e en risco.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: protexer e promover os 
dereitos das persoas refuxiadas de Palestina 
en virtude do dereito internacional.
Obxectivo específico: contribuír á redución 
e prevención de casos de violencia de xé-
nero  na comunidade refuxiada de Palestina 
en Líbano.

Poboación beneficiaria:
Directa: as actividades deste proxecto 
beneficiarán a un total aproximado de 
1.810 persoas refuxiadas de Palestina en 
Líbano, que adquirirán coñecementos e 
ferramentas para a prevención de casos de 
violencia de xénero, a  deconstrución de 
actitudes discriminatorias e violentas, así 
como a xestión do seu benestar psicosocial 
e a atención de casos urxentes de violencia 
de xénero.

Axuda Xunta de Galicia: 130.000 € (2019)

06. Convenio de colaboración coa  Fundación 
Educación y Cooperación – EDUCO para o 
proxecto “Resposta á Crise de refuxiados Ro-
hingya en Bangladesh”

Axente: EDUCO (Fundación Educación e 
Cooperación)

Contraparte: Educo Bangladesh

Código/s CRS: 72010 Axuda e servizos mate-
rias de emerxencia

Zona de Actuación: Cox’s Bazar

País: Bangladesh

Rexión: Asia del Sur

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

Desde agosto de 2017 a violencia extrema no 
estado de Rakhine, Myanmar, desencadeou un 
éxodo masivo de familias Rohingya. En cues-
tión de semanas, centos de miles de persoas 
fuxiron en busca de seguridade en Cox’s Bazar 
(Bangladesh).

A poboación Rohingya perdeu o seu fogar, 
o seu sustento e é apátrida. Un ano e medio 
despois, os refuxiados enfróntanse agora a 
ameazas adicionais. A conxestión nos campa-
mentos é o principal problema para a resposta 
dos refuxiados e en todos os sectores, e as 
limitacións de espazo fan que as condicións 
de vida sexan deficientes debido á alta den-
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sidade de poboación en lugares con risco de 
esvaramentos de terra e inundacións.

A intervención de EDUCO ten como obxectivo 
levar a cabo un enfoque innovador para abor-
dar a importante brecha de necesidades dos 
nenos, nenas e adolescentes e asegurar que 
teñan acceso aos seus dereitos básicos.

A acción de EDUCO é unha resposta integral 
centrada na protección da infancia. O enfoque 
de EDUCO pretende complementar a respos-
ta ás necesidades insatisfeitas da poboación 
obxectivo nos campamentos, que involucra a 
catro tipos diferentes de beneficiarios: nenos, 
nenas e adolescentes das comunidades de re-
fuxiados e de acollida, familias e coidadores, 
mestres e membros da comunidade.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: contribuír á estabilización 
e normalización da vida cotiá da poboa-
ción Rohingya que vive nos campamentos 
de Cox’s Bazar (Bangladesh).
Obxectivo Específico: brindarlles a nenos, 
nenas e adolescentes un marco de seguri-
dade e protección que preveña, detecte e 
dea seguimento á violencia, o abandono, 
a explotación e o abuso.

Poboación beneficiaria: 
Directa: 880 persoas

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

07. Convenio de colaboración con Farma-
céuticos Mundi para o proxecto “Fortalecer os 
recursos locais de prevención e protección das 
mulleres e nenas sobreviventes de VS e VBG 
nos asentamentos informais de poboación re-
fuxiada en m North, Nairobi, baixo un enfoque 
de restitución integral e promoción dos DSR”

Axente: Farmacéuticos Mundi

Contraparte: Foundation for Health and Social 
Economic Development Africa (HESED - Africa)

Código/s CRS: 130 Programas/políticas sobre 
poboación e saúde reprodutiva

Zona de Actuación: Nairobi (Kenya), Sub Con-
dado de Kamukunji, Área de Eastliegh North

País: Kenya

Rexión: África Subsahariana

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan ao ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
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prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

O proxecto ten como obxectivo específico 
“Fortalecer os recursos locais de prevención e 
protección das mulleres e nenas sobreviventes 
de VS e VBX nos asentamentos informais de 
poboación refuxiada en Eastliegh North, Nai-
robi, baixo un enfoque de restitución integral 
e promoción dos DSR”, para o que articula 
accións para a abordaxe holística das causas 
e consecuencias da VBX (violencia baseada 
no xénero) e a VS (violencia sexual). Por 
unha banda, integra accións de prevención 
e promoción de identidades de xénero non 
violentas (campaña de sensibilización para a 
promoción dos DSR e novas masculinidades 
corresponsables) e por outro, combina accións 
dirixidas á restitución dos dereitos vulnerados 
das sobreviventes de violencia sexual e VBX 

incluídos: atención sanitaria de urxencia que 
permite evitar as consecuencias físicas sobre a 
saúde (lesións, transmisión de ETS, embarazos 
non desexados etc.); atención psicosocial para 
a recuperación emocional e a reintegración 
da sobrevivente na contorna superando o 
estigma e sanción social asociada á agresión 
(articulando accións a nivel individual, grupal, 
familiar e comunitario); asesoramento legal e 
referenciación a recursos comunitarios espe-
cializados e acceso a actividades de capaci-
tación en actividades xeradoras de ingresos e 
acceso a medios de vida sustentables.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: promover o dereito á 
saúde e a unha vida libre de violencia das 
mulleres e nenas refuxiadas en Nairobi.
Obxectivo Específico: fortalecer os recursos 
locais de prevención e protección das 
mulleres e nenas sobreviventes de VS e VBX 
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nos asentamentos informais de poboación 
refuxiada en Eastliegh North, Nairobi, 
baixo un enfoque de restitución integral e 
promoción dos DSR.

Poboación beneficiaria: 3.270 persoas (2.323 
mulleres e 947 homes)

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

08. Convenio de colaboración con Médicos 
do Mundo para o proxecto “Persoas que se 
moven”: As violencias de xénero que afectan ás 
mulleres, nenas, nenos, poboación LGBTI e in-
díxenas no proceso migratorio mesoamericano

Axente: Médicos do Mundo

Contraparte: El Faro e Médicos do Mundo en 
Honduras, O Salvador, Guatemala e México

Código/s CRS: 
15160 Dereitos humanos
15170 Organizacións e institucións da igual-
dade das mulleres

Zona de Actuación: Rexión Mesoamericana: 
Honduras, O Salvador, Guatemala e sur de 
México

País: Honduras, O Salvador, Guatemala e 
México

Rexión: América Central

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 

das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

Esta iniciativa busca que coas evidencias 
obtidas fortalézase o posicionamento da 
Cooperación Galega en canto á violencia de 
xénero nos contextos migratorios. A actuación 
baséase nas realidades que afectan as mulle-
res, nenas, nenos, colectivo LGTBI, así como 
poboación indíxena no proceso migratorio: 
orixe, tránsito, destino e retorno forzado, na 
rexión mesoamericana. 

Pártese da base de que a realidade da vio-
lencia de xénero nos contextos migratorios fai 
falta visibilizala e posicionala. En xeral falta o 
enfoque de xénero na abordaxe na migración, 
xa que non se aborda  diferencialmente as 
necesidades das mulleres e demais grupos 
en situación de vulnerabilidade. As Nacións 
Unidas abordan o desafío dos movementos 
de persoas dividíndoos en dúas principais 
categorías xurídicas: persoas migrantes por 
unha banda, e solicitantes de asilo/refuxiados, 
por outro. Nesta proposta faise referencia á 
migración, desprazamento forzado dunha 
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maneira global, incluídos os solicitantes de 
asilo/refuxiados. 

Médicos do Mundo (MdM) ten presenza na 
Rexión Mesoamericana desde hai máis de 25 
anos, e actualmente ten presenza no Salvador, 
Guatemala, Honduras, e en Chiapas no sur 
de México, que son os países onde se des-
envolverá a iniciativa. O traballo de MdM na 
Rexión Mesoamericana baséase na súa Estra-
texia 2017–2020 que comprende dous eixes 
estratéxicos a) Dereitos sexuais e reprodutivos, 
prevención da violencia contra as mulleres e b) 
Persoas, migración e desprazamento forzado. 
Por tanto a presente proposta fai a ligazón 
entre os dous eixos estratéxicos. 

Exponse que, a través de oito temas (dous en 
cada un dos catro países) se visibilice a violen-
cia de xénero ligada ao fenómeno migratorio 
desde procesos de investigación. A difusión 
da información realízase a través de distintos 
medios ou soportes técnicos: gráfico, visual e 
multimedia; e a través de diversos xéneros: o 
artigo, a crónica, a reportaxe en profundidade, 
o documental, a curtametraxe ou a fotografía.

Obxectivos
Obxectivo Xeral: reflectir o impacto das 
violencias de xénero no tránsito migratorio 
mesoamericano para impulsar a resposta 
da cooperación internacional e implicando 
á cooperación española nos países da 
rexión.
Obxectivo Específico: impulsar o coñece-
mento sobre a situación das violencias con-
tra as mulleres, nenas, nenos e poboacións 
LGBTI e indíxenas no tránsito migratorio 
mesoamericano, para unha mellor e maior 
resposta da cooperación internacional, a 

través de colleitar e publicar información 
por distintos medios ou soportes técnicos: 
gráfico, visual e multimedia.

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

09. Convenio de colaboración coa Fundación 
Entreculturas Fe y Alegría para o proxecto 
“Identificación e creación de mecanismos para 
afrontar a violencia de adolescentes e mulleres 
refuxiadas na fronteira sur de México

Axente: Fundación Entreculturas, Fe y Alegría

Contraparte: Trotasueños AC (Servicio Xesuíta 
a Refuxiados México)

Código/s CRS: 15170 Organizacións e insti-
tucións da igualdade das mulleres

Zona de Actuación: Tapachula, Chiapas

País: México

Rexión: América Central

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
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» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

Tapachula, Chiapas está a 30 km da fronteira 
entre México e Guatemala e é unha das prin-
cipais portas de entrada a México dun fluxo 
continuo de persoas na súa maioría provenien-
te do chamado Triángulo Norte (Honduras, O 
Salvador e Guatemala) e lugar de ingreso das 
recentes caravanas de migrantes centroameri-
canos coas que se calcula mobilizáronse máis 
de 25.000 persoas entre outubro de 2018 e 
xaneiro 2019. Máis do 90 % das solicitudes de 
asilo en México realízanse en Tapachula, por 
tanto, existe unha numerosa e crecente poboa-
ción de recentemente chegadas, solicitantes 
de asilo con necesidade de ser informada e de 
recibir axuda para supervivencia e integración 
local.

Dadas as situacións de violencia das que foxe 
a maioría da poboación, en particular as mu-
lleres e as nenas, con este proxecto preténdese 
contribuír ao apoderamento de mulleres e me-
nores acompañadas polo SJR coa identifica-
ción e creación de mecanismos para afrontar a 
violencia nunha nova situación de vida xerada 
polo refuxio, por medio do acompañamento 
psicosocial e xurídico, a formación, a creación 
de espazos de “confianza” e a realización de 
actividades de sensibilización que ademais 
visibilice a realidade de todas as mulleres en 
Tapachula. Con base nas experiencias cons-
truirase o protocolo de atención para casos de 
violencia.

Obxectivos: 
Obxectivo Xeral: garantir condicións de 
dignidade e non violencia para as mulleres 
en condicións de refuxio e desprazamento 
forzado por violencia en Tapachula.
Obxectivo Específico: contribuír ao apodera-
mento de mulleres adultas e menores solici-
tantes da condición de refuxio e refuxiadas na 
identificación e creación de mecanismos para 
afrontar a violencia.

Poboación beneficiaria
300 mulleres maiores de idade, provenientes 
de países de Centroamérica, acompañadas 
(desde un modelo psicoxurídico) polo SXR en 
proceso de solicitude de asilo ou que foron 
recoñecidas como refuxiadas, que sofren ou 
sufriron violencia.
180 mulleres adolescentes provenientes de 
países de Centroamérica, acompañadas da 
súa familia ou soas, acompañadas polo SJR 
ou por outras organizacións aliadas (Centro 
de Dereitos Humanos Fray Matías de Córdova, 
Iniciativas para o Desenvolvemento Humano 
e/ou  RET).

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

10. Convenio de colaboración coa Asociación 
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo para o 
proxecto “Jina Al Dar – Prevención da violencia 
de xénero en campamentos de refuxiados sirios 
e palestinos no Líbano”

Axente: Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio 
y Desarrollo
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Contraparte: ABAAD – Resource Center for 
Gender Equality

Código/s CRS: 
72050 Coordinación dos servizos de protec-
ción da axuda
72010 Axuda e servizos materiais de emerxen-
cia
15162 Dereitos humanos

Zona de actuación: campamento de refuxia-
dos da rexión de Akkar

País: Líbano

Rexión: Oriente Próximo

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan o ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

O proxecto incluirá actividades de sensibiliza-
ción sobre a violencia de xénero en 4 locali-
zacións de  Akkar, no norte do Líbano, que se 
realizarán a través dunha unidade móbil (Jina 
ao Dar).

Estas sesións estarán dirixidas aproximada-
mente a 1.480 beneficiarios/as. A Unidade 
Móbil proporcionará 20 sesións sobre ase-
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soramento legal ante a violencia de xénero 
e 20 sesións de concienciación sobre saúde 
sexual e reprodutiva para mulleres e nenas, 8 
sesións sobre novas  masculinidades positivas 
para homes e adolescentes, así como 20 
actividades recreativas e de apoio psicosocial 
para nenos/as.

Así mesmo, realizaranse 4 eventos comunita-
rios que se dirixirán a todos os membros/as 
das familias, así como cara a todos os grupos 
comunitarios interesados. Estas actividades 
comunitarias realizaranse a través do teatro 
interactivo, o espectáculo de monicreques 
e o teatro de sombras. Neles transmitiranse 
mensaxes clave relacionados coa violencia de 
xénero, o matrimonio precoz e a participación 
dos homes para poñer fin á violencia contra 
as mulleres.

Obxectivos:
Obxectivo específico: previr a violencia ma-
chista contra as mulleres e menores de idade.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria á que se 
dirixe o proxecto son mulleres, homes, nenos 
e nenas sobreviventes ou en risco de sufrir 
violencia de xénero. 
Estímase que a poboación beneficiaria sexa 
un total de 1.480 persoas.

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

11. Convenio de colaboración con Asemblea 
de Cooperación pola Paz (ACPP) para o 
proxecto “Reducir o risco e mellorar a resiliencia 
fronte á violencia machista das mulleres, nenas 
e nenos pertencentes á poboación refuxiada, 
desprazada ou retornada en asentamentos da 
rexión de Diffa, Níxer”

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
(ACPP)

Contraparte: DIKO Association pour le Se-
cours aux Populations Vulnérables

Código/s CRS: 
72050 Coordinación dos servicios de protec-
ción da axuda
72010 Axuda e servizos materias de emer-
xencia

Zona de actuación: asentamentos de refuxia-
dos da rexión de Diffa

País: Níxer

Rexión: África Subsahariana

Descrición: convenio asinado no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
para o financiamento de actuacións no marco 
das medidas 36 e 37 do dito pacto, que afec-
tan ao ámbito da cooperación internacional:

» Medida 36: promover que no marco 
da cooperación internacional se destinen 
recursos para medidas específicas contra 
a violencia machista dentro dos protocolos 
de actuación en campos de refuxiados e 
refuxiadas.
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» Medida 37: instar a que nos recursos 
dedicados por España á cooperación 
internacional para refuxiados e refuxiadas 
se apliquen medidas específicas para a 
prevención da violencia machista contra 
as mulleres e menores de idade, tanto en 
tránsito como en destino.

O presente proxecto enmárcase dentro da 
problemática relativa á protección da infancia 
e a violencia de xénero, buscando reducir o 
risco e mellorar a  resiliencia fronte á violencia 
machista das mulleres, nenas e nenos perten-
centes á poboación refuxiada, desprazada ou 
retornada en asentamentos da rexión de Diffa, 
Níxer. Neste proxecto inclúense actuacións 
dirixidas a tres niveles: incidir e capacitar a 
titulares de obrigas e titulares de responsabili-
dades, e apoderar a titulares de dereitos.

Este programa xustifícase ao nivel de aliña-
mento coas políticas locais e Internacionais 
presentes na emerxencia de Diffa como son o 
Plan rexional de protección, o pan de acción 
sectorial en VBG e os documentos da  OCHA. 

O conxunto das actividades terá como obxec-
tivo específico facilitar o acceso ao dereito a 
axuda humanitaria e a dignidade de 14.400 
persoas (7.344 mulleres e 7.056 homes) 
directamente refuxiadas, desprazadas ou de 
acollida con elevada vulnerabilidade na rexión 
de Diffa. A vontade de  DIKO e de  ACPP é 
de continuar traballando en participado e de 
apoiar as competencias locais a todos os niveis 
integrándose no Plan rexional de resposta hu-
manitaria. En efecto, esta intervención ten un 
carácter humanitario xustificado pola urxencia 
nas necesidades identificadas polo conxunto 
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de actores humanitarios locais e internacionais 
presentes en Diffa.

Obxectivos:
Obxectivo  xeral: contribuír ao exercicio do 
dereito para vivir con dignidade e a protec-
ción das mulleres, nenas e nenos perten-
centes á poboación refuxiada, desprazada 
ou retornada na rexión de  Diffa, Níxer.
Obxectivo específico: reducir o risco e 
mellorar a  resiliencia fronte á violencia 
machista das mulleres, nenas e nenos 
pertencentes á poboación refuxiada, des-
prazada ou retornada en asentamentos da 
rexión de  Diffa, Níxer.

Poboación beneficiaria:
Directa: estímase que serán unhas 250 
persoas.
Indirecta: 14.400 persoas (7.344 mulleres 
e 7.056 homes) directamente refuxiadas, 
desprazadas ou de acollida con elevada 
vulnerabilidade na rexión de Diffa.

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019)

12. Convenio de colaboración con Solidarieda-
de Internacional de Galicia, Sólida - Asociación 
de Cooperación ao Desenvolvemento e Solida-
riedade Galega, para a execución do proxecto 
“Fortalecemento do enfoque de protección 
integral feminista para defensoras de dereitos 
humanos en Mesoamérica”

Título: Fortalecemento do enfoque de pro-
tección integral feminista para defensoras de 
dereitos humanos en  Mesoamérica

Axente: Solidariedade Internacional Galicia, 
Asociación de Cooperación ao Desenvolve-
mento (SÓLIDA) e Solidariedade Galega (SG)
 
Código/s CRS: 15162 Dereitos humanos

Contraparte: Iniciativa Mesoamericana de 
Mulleres defensoras dos Dereitos Humanos 
(IM-Defensoras)

Zona de actuación: zona de Mesoamérica

País: México, Guatemala, Honduras, El Salva-
dor e Nicaragua

Rexión: América Central

Descrición: o presente proxecto nace para lle 
dar resposta á actual situación de vulneración 
de dereitos aos que fan fronte as defensoras 
de dereitos humanos en Mesoamérica, poñen-
do un foco especial en Nicaragua debido á 
crise sociopolítica que se iniciou en abril do 
ano pasado.

A través do traballo da Iniciativa Mesoamerica-
na de Defensoras de Dereitos Humanos, pre-
téndese fortalecer as capacidades individuais 
e colectivas das defensoras  mesoamericanas, 
desde un enfoque de protección integral 
feminista que, partindo do recoñecemento 
de que a violencia ocasionada polo traballo 
das defensoras está estreitamente vinculada e 
afectada pola discriminación de xénero, busca 
xerar un tecido social forte que recoñeza as 
achegas e as necesidades específicas de pro-
tección das defensoras e as provea de acceso 
a diversos recursos para a súa protección e 
apoderamento. Búscase non só reaccionar 
antes ameazas a defensoras, se non previr 
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a violencia que enfrontan e transformar os 
contextos construíndo sociedades máis xustas 
con paz e equidade. O proxecto enfócase no 
fortalecemento organizativo e de coordinación 
rexional de cinco redes nacionais de defenso-
ras que conforman a IM-Defensoras mediante 
a consolidación e implementación de accións 
contidas no seu plan estratéxico de fortalece-
mento deseñado para o período 2018-2021. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promoción da defensa de 
dereitos humanos en Mesoamérica, para 
que as mulleres defensoras poidan realizar 
o seu labor de defensa en condicións 
seguras, con especial atención á situación 
de vulnerabilidade das mulleres defensoras 
nicaraguanas.
Obxectivo específico: incrementar a capa-
cidade individual e colectiva de resposta 
e protección ás defensoras de dereitos 
humanos en risco, que enfrontan ameazas 
ou agresións nos cinco países da rexión 

mesoamericana, desde un enfoque de 
Protección Integral Feminista, que potencie 
o seu benestar e sosteña o seu labor en 
condicións de seguridade física, dixital e de 
autocoidado, coidado colectivo e sanación.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
son un total de 1.296 persoas, configu-
rado por mulleres defensoras articuladas 
nas redes nacionais da IM-Defensoras nos 
5 países, de equipos técnicos das redes 
nacionais de defensoras e de equipos 
rexionais, e de grupos impulsores da IM- 
Defensoras.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirec-
ta configúrana un total de 3.630 persoas, 
conformado por familiares das mulleres 
que son parte das defensoras articuladas 
na IM-Defensoras.

Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (2019)
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06 Actuacións de educación para o 
desenvolvemento e a cidadanía global 

6.1 Convocatoria 2019 de proxectos de 
educación para o desenvolvemento e a 
cidadanía global

O obxecto desta convocatoria é regular a 
concesión de subvencións para proxectos 
desenvoltos polas ONGD dentro dalgunha 
das catro dimensións seguintes:

a) Sensibilización e concienciación da opi-
nión pública en materia de cooperación para 
o desenvolvemento e causas da pobreza.
b) Formación sobre o desenvolvemento 
e difusión nos ámbitos educativos do 
coñecemento da realidade dos países 
empobrecidos e da cooperación para o 
desenvolvemento.
c) Investigación sobre o desenvolvemento.
d) Incidencia, participación e mobilización 
social para crear redes de solidariedade na 
nosa sociedade.

A orde que regula estas convocatorias foi 
publicada no DOG do 23 de abril de 2019. 
Trátase dunha convocatoria plurianual cunha 
dotación total de 500.000 €.

Presentáronse 20 proxectos dos que foron sub-
vencionados 14. A convocatoria resolveuse o 
día 19 de xullo e foi publicada a concesión 
de subvencións no DOG do 8 de outubro de 
2019.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Campaña Mundial pola Educación 2020 
en Galicia.

Axente: Fundación Ayuda en Acción agrupada 
con Entreculturas, Educo e Taller de Solidari-
dad

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: continuidade do proxecto 
Campaña Mundial pola Educación 2019 
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en Galicia, a través do que o equipo terri-
torial da Campaña Mundial pola Educación 
(CME) en Galicia, formado por Ayuda en 
Acción, Entreculturas, Educo e Taller de 
Solidaridad no eido da EpD e a Cidadanía 
Global, queren afrontar a actual situación 
de vulneración do dereito á educación que 
fundamenta a Axenda de Educación 2030 
e o ODS 4.

No próximo curso escolar 2019–2020 a CME 
pretende promover e reivindicar o dereito á 
educación a través da esixencia aos gobernos 
e á comunidade internacional da realización 
efectiva do dereito humano a unha educación 
para todas as persoas no marco da Axenda de 
Educación 2030 e do Obxectivo de Desenvol-
vemento Sustentable (ODS) 4: “Educación de 
calidade”.

A CME en xeral e este proxecto en particular, 
pretende promover e defender o dereito á 
educación a través do fortalecemento da ca-
pacidade colectiva para influír nos gobernos 
e do fortalecemento do movemento da socie-
dade civil global polo dereito á educación. 
Deste xeito, a súa finalidade última é contribuír 
ao cumprimento íntegro dos compromisos 
internacionais asinados polos gobernos para 
garantir o acceso a unha educación gratuíta, 
equitativa, de calidade para todas as persoas 
do mundo, mediante a toma dunha maior 
concienciación sobre o dereito á educación, o 
exercicio dunha cidadanía activa a través das 
actividades de mobilización, e un sentimento 
de realización persoal derivado do feito de 
actuar solidariamente e exercer a empatía 
coas persoas privadas do dereito á educación 

Para tal fin o equipo territorial da CME en Ga-
licia levará a cabo una intervención coordina-
da entre as ONGD que integran este proxecto 
co obxectivo de contribuír ao cumprimento 
íntegro dos compromisos internacionais asu-
midos polos gobernos mediante a aprobación 
da Axenda 2030 das Nacións Unidas e, en 
concreto, a través do cumprimento efectivo do 
ODS 4: “Garantir unha educación inclusiva, 
equitativa e de calidade, e promover oportuni-
dades de aprendizaxe ao longo da vida para 
todos e todas”.

As catro ONGD integrantes despregarán un 
conxunto de accións de formación, sensibiliza-
ción, mobilización social e incidencia política 
para chegar co conxunto de sectores da co-
munidade educativa (alumnado, profesorado 
e universidade), gobernantes e representantes 
políticos e sociedade civil a dous segmentos de 
poboación claves para a CME, a comunidade 
educativa galega e a sociedade civil galega.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao cumprimento 
íntegro dos compromisos internacionais 
asumidos polos gobernos mediante a 
aprobación da Axenda 2030 das Nacións 
Unidas e, en concreto, a través do cum-
primento efectivo do ODS 4: “Garantir 
unha educación inclusiva, equitativa e de 
calidade, e promover oportunidades de 
aprendizaxe ao longo da vida para todos 
e todas”. 
Obxectivo específico: a comunidade edu-
cativa galega incrementa o seu compromi-
so, participación social e apoderamento na 
demanda de respostas sociais, educativas 
e políticas para a apropiación do dereito 
humano á educación, o ODS 4 e da Axen-
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da 2030 das Nacións Unidas por parte 
das persoas gobernantes e representantes 
políticos a nivel local e autonómico.

Poboación beneficiaria:
Directa: a estimación total de participantes 
directos que se corresponden cos resul-
tados 1, 2 e 3 deste proxecto abrangue 
1.518 persoas (769, mulleres, 52 %; e 744 
homes, 48 %). As persoas participantes no 
proxecto serán 36 docentes de primaria 
e secundaria, 8 docentes universitarios, 
1.248 estudantes de primaria e secundaria 
e 200 estudantes universitarios. Ademais, a 
difusión pública das actividades do proxec-
to chegará a 10.000 persoas. 
Indirecta: considéranse como participantes 
indirectos as comunidades educativas 
dos 20 centros educativos onde se levará 
a cabo a CME 2020 dunha forma máis 
activa, así como das universidades. 

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 45.000 € 
(2019:18.000 €; 2020: 27.000 €)

02. Melloras das capacidades e ferramentas 
xeradoras de conciencia crítica no ensino 
infantil, de primaria, de secundaria e univer-
sidades galego.

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
agrupada con Asociación Galega de Repor-
teiros Solidarios (AGARESO)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o presente proxecto constitúe unha 
aposta integral por unha educación que im-
pulse un modelo de cidadanía comprometida 
activamente na consecución dun mundo máis 
equitativo e sustentable, que abrangue desde 
a educación infantil ata a universitaria e que se 
presenta como a continuación e complemento 
do proxecto “Escolas sen Racismo-Escolas pola 
Paz e o Desenvolvemento” (ESR-EPD), finan-
ciados pola DXRE e UE nas súas convocatorias 
de educación para o desenvolvemento entre 
os anos 2011 e 2018 e sen a compoñente 
de comunicación para a transformación social 
desde o ano 2007. Este proxecto ten como 
obxectivo xeral: contribuír ao fortalecemento 
da educación e comunicación para o desen-
volvemento e a cidadanía global en Galicia. 
Farase grazas á mellora das capacidades e 
ferramentas xeradoras de conciencia crítica no 
ensino infantil, de primaria, de secundaria e 
universitario galego. 

Educar para una cidadanía global implica 
fomentar: o respecto e a valoración da 
diversidade como fonte de enriquecemento 
humano, a conciencia ambiental e o consumo 
responsable, o respecto dos dereitos humanos 
individuais e sociais, a igualdade de xénero, 
a valoración do diálogo como ferramenta 
para a resolución pacífica dos conflitos e a 
participación democrática, a corresponsabili-
dade e o compromiso na construción dunha 
sociedade xusta, equitativa e solidaria. Ade-
mais este proxecto busca sensibilizar sobre as 
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problemáticas dos países empobrecidos e da 
situación dos colectivos máis desfavorecidos 
deses países, especialmente das mulleres. 

Para isto o proxecto proporciona ferramentas 
teóricas e prácticas para potenciar o diálogo, 
a participación, a corresponsabilidade e 
o compromiso transformador en 8 centros 
educativos das provincias da Coruña e Pon-
tevedra, que ao longo do curso adquiren un 
compromiso que se concreta nas actividades 
de Escolas Sen Racismo, Escolas pola Paz e o 
Desenvolvemento (ESR,EPD) promovidas des-
de ACPP, AGARESO e pola súa comunidade 
educativa conxuntamente. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao fortalece-
mento da educación e comunicación para 
o desenvolvemento e a cidadanía global en 
Galicia. 
Obxectivo específico: mellora das capaci-
dades e ferramentas xeradoras de concien-
cia crítica no ensino infantil, de primaria, 
de secundaria e universitario galego.

Poboación beneficiaria:
Directa: as/os beneficiarias/os directas/
os son un mínimo de 1.049 persoas (593 
homes e 456 mulleres), entre alumnado de 
ensino non universitario (infantil, primaria, 
secundaria) e universitario, os equipos 
docentes e resto da comunidade educativa. 
Indirecta: as/os beneficiarias/os indirectas/
os serán aproximadamente 3.000 persoas 
(1.500 homes e 1.500 mulleres), distribuí-
das entre: as 8 comunidades educativas 
onde se leva a cabo o proxecto, posto que 
repercute nunha mellor convivencia nos 
centros; as familias e grupos de iguais do 

alumnado; e o sector da cooperación in-
ternacional en Galicia que se ve reforzado 
polas accións formativas desenvolvidas por 
ACPP e AGARESO. 

Avaliación: Prevista

Axuda Xunta de Galicia: 45.000 € 
(2019: 18.000 €; 2020: 27.000 €)

03. Melloras das capacidades de reflexión críti-
ca e de xeración de produtos educomunicativos 
do alumnado e do profesorado de secundaria 
de Ames, Bueu, Silleda, Viana do Bolo e Brión.

Axente: Asociación Galega de Reporteiros 
Solidarios (AGARESO)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España
Rexión: Europa

Descrición: O proxecto EpDLab Fase 5 é un 
proxecto multimedia de comunicación para o 
desenvolvemento no que participan 5 centros 
educativos de 5 concellos de diferentes puntos 
de Galicia -Ames, Bueu, Silleda, Viana do 
Bolo e Brión- e máis de Latinoamérica: os 
centros de ensino dos bateys de La Cubana 
e Olivares, no municipio de Ramón Santana, 
provincia de San Pedro de Macorís, na Re-
pública Dominicana, que participa a través 
dunha actividade concreta. 
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O obxectivo principal de EpDLab é a mellora 
da capacidade de reflexión crítica e o uso das 
TIC como ferramenta de comunicación para 
o cambio social no alumnado e no profeso-
rado de Ames, Bueu, Silleda, Viana do Bolo e 
Brión. O proxecto traballará na produción de 
contidos transmedia ao redor de tres bloques 
temáticos: o sexismo e a igualdade de xénero, 
os prexuízos raciais e a interculturalidade e as 
relacións norte-sur e o consumo responsable. 

Tanto alumnado como profesorado recibirán 
formación no uso activo e responsable das 
TIC para a defensa dos valores como a igual-
dade, a tolerancia, a defensa dos dereitos 
humanos, a corresponsabilidade, o consumo 
e a loita contra a desigualdade global. Tanto 
os contidos creados como a metodoloxía de 
traballo empregada son publicados na web do 
proxecto (www.epdlab.gal) para que poidan 
ser consultados e mesmo replicados, tanto 
polos centros participantes como polo resto 
da comunidade educativa.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: sensibilización social 
respecto as causas da desigualdade global 
e o papel da comunicación como motor 
de transformación social na educación 
secundaria.
Obxectivo específico: mellora da capa-
cidade de reflexión crítica e xeración de 
produtos audiovisuais educomunicativos 
do alumnado e profesorado de secundaria 
de Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda e 
Brión.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación directa son  un 
total de 179 persoas, conformadas por 

80 alumnas, 70 alumnos, 6 profesores e 
8 profesoras responsables do proxecto 
en cada centro (incluído o de República 
Dominicana) e outros/as 15 docentes que 
acudirán á formación  homologable polo 
CAFI e dos cales polo menos metade serán 
mulleres. 
Clasifícanse tamén como participantes 
directos aos mozos e mozas das escolas 
de La Cubana e Olivares, en República 
Dominicana. Serían dúas aulas de 5.º e 6.º 
de primaria, nas que están matriculadas 35 
persoas (17 alumnas, 18 alumnos).
Indirecta: composta polo resto do profeso-
rado e alumnado dos centros nos que se 
traballa o proxecto: 91 homes, 100 mulle-
res, 707 nenos e 814 nenas. Ao finalizar 
o proxecto realizarase unha actividade de 
difusión dos resultados dentro do centro, 
a cal será definida por profesorado e 
alumnado e daralle prioridade á difusión 
do proxecto no seu contorno físico máis 
próximo. Polo tanto, esta actividade che-
gará ao resto de alumnos e alumnas dos 
centros (1515 nenos e nenas), así como 
a boa parte da poboación que rodea os 
centros, un total de 62.702 persoas.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.991,00 € (2019: 
13.996,40 €; 2020: 20.994,60 €)
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04. Horizonte 2030: Construíndo liderados 
positivos para unha xuventude galega transfor-
madora. Fase III: da acción á transformación.

Axente: Asociación Solidariedade Internacio-
nal Galicia (SIG)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o presente proxecto nace como 
terceira fase do programa “Horizonte 2030; 
construíndo liderados positivos para unha 
xuventude galega transformadora” iniciado no 
ano 2017 da man de Cooperación Galega da 
Xunta de Galicia ao abeiro da convocatoria 
de subvencións para proxectos de educación 
para o desenvolvemento e cidadanía global 
e que pretende darlles resposta ás cuestións 
concluídas da avaliación do proxecto Crean-
do cidadanía global; un reto na axenda post-
2015.

Nesta terceira fase, titulada “Horizonte 2030: 
construíndo liderados positivos para unha xu-
ventude galega transformadora. Terceira fase; 
da acción á transformación”, caracterizarase 
pola consolidación das apostas transformado-
ras no plano individual (no eido persoal e pro-
fesional) e colectivo (no ámbito institucional).

Para isto levaranse accións de investigación, 
sensibilización, formación e incidencia política 
e mobilización social coa cooperación do 
conxunto da equipa técnica, a xunta directiva 
de SI Galicia, voluntariado e colaboradores, 
profesorado e alumnado; beneficiando 
de xeito indirecto o resto do alumnado do 
profesorado que non participa directamente, 
familias do alumnado e voluntariado.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: construír liderados positi-
vos para unha xuventude galega transfor-
madora (2017/2020). 
Obxectivo específico: consolidada a cultura 
da participación e o liderado a través dos 
axentes chaves do proxecto. 

Poboación beneficiaria:
Directa: unhas 322 persoas (115 homes e 
207 mulleres), entre as que figura a equipa 
técnica, a xunta directiva de SI Galicia, 
voluntariado e colaboradores, profesorado 
e alumnado.
Indirecta: unhas 1.530 persoas (606 ho-
mes e 924 mulleres), entre as que se atopa 
o resto do alumnado e do profesorado que 
non participa directamente, familias do 
alumnado e voluntariado.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.731€ 
(2019:13.892,40 €; 2020: 20.838,60 €)
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05. Investigación-Acción-Formación para forta-
lecer a educación e integración do dereito ao 
hábitat en centros educativos de secundaria e 
entre axentes multiplicadores clave en Galicia. 
Fase I.

Axente: Arquitecturas Sen Fronteiras - Demarc. 
Galicia

Código/ s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento.

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o proxecto consiste no deseño, ela-
boración, execución e avaliación do conxunto 
de accións que ASF Galicia focaliza nos cen-
tros educativos de secundaria e na facilitación 
de espazos de formación para axentes multi-
plicadores neste campo. Deste xeito, inicia un 
proceso en catro fases, que aglutina accións 
de sistematización, investigación-acción, e 
accións de formación sobre o dereito ao 
hábitat coa poboación de secundaria do IES 
Ramón Menéndez Pidal e axentes multiplica-
dores ligados a ela (docentes, profesionais da 
arquitectura ligados a procesos participativos, 
educativos, educación non formal, alumando 
destas disciplinas etc.).

O seu obxectivo é contribuír ao desenvolve-
mento dunha cidadanía crítica e activa na 
defensa do Dereito ao Hábitat en Galicia 

desde un enfoque de DDHH, do ecofeminismo 
e enfoques  ecosociais. 

A poboación directa son 100 alumnos/
as de primeiro da ESO, os seus docentes, 
orientación e equipo directivo aínda que as 
accións transcenden as aulas e chega ao resto 
da comunidade educativa. Tamén axentes 
multiplicadores que participan nas actividades 
e que se identifican como axentes multiplica-
dores clave polo seu labor presente ou futura 
na educación formal. Tamén se involucran e 
benefician neste proxecto o propio grupo de 
educación de  ASF, un grupo de profesorado 
da UDC e voluntariado.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolve-
mento dunha cidadanía crítica e activa na 
defensa do dereito ao hábitat en Galicia.
Obxectivo específico: incrementar o 
coñecemento das problemáticas e as 
capacidades relacionadas coa defensa do 
dereito ao hábitat no contexto educativo de 
secundaria e entre axentes multiplicadores 
clave en Galicia.

Poboación beneficiaria:
Directa: o conxunto de poboación benefi-
ciaria son 373 persoas (144 homes e 229 
mulleres), configurada polo conxunto do 
profesorado de secundaria, o alumnado de 
secundaria, os profesionais de arquitectura 
(axentes multiplicadores chave), o profeso-
rado universitario da UDC e o voluntariado 
de ASF.  
Indirecta: o conxunto de poboación be-
neficiaria son 600 persoas (300 homes e 
300 mulleres), conformada polo conxunto 
de alumnado de secundaria e o alumnado 
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de centros educativos participantes do 
Proxecto Terra no Plan Proxecta que teñan 
contacto cos materiais elaborados.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.860,00 € (2019: 
13.944,00 €; 2020: 20.916,00 €)

06. De Ítaca a Ávalon: Da igualdade na edu-
cación á coeducación para a transformación 
social e polo dereito a unha vida libre de 
violencias machistas. Fase I.

Axente: InteRed Galicia

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición:  o proxecto “De Ítaca a Ávalon: Da 
igualdade na educación á coeducación para 
a transformación social e polo dereito a unha 
vida libre de violencias machistas”, pertencen-
te ao Plan Proxecta da Consellería de Educa-
ción, Universidade e Formación Profesional, 
pretende abrir un novo proceso de educación 
para o desenvolvemento e a cidadanía global 
pensado nun horizonte a tres anos, que fará 
especial incidencia en desenvolver a corrente 
da coeducación nos diferentes espazos educa-
tivos nos que se vai a traballar.

O obxectivo principal deste proxecto é 
promover unha cidadanía crítica, activa e 
responsable, comprometida coa promoción 
de sociedades libres de violencias machistas a 
través da coeducación para a transformación 
social acorde á Axenda 2030 e aos Obxecti-
vos do Desenvolvemento Sustentable (ODS).

Este proxecto circunscríbese principalmente 
aos territorios de Trazo, Arzúa e Lalín onde 
se vai desenvolver a intervención no ámbito 
escolar e, deste xeito, afianzar a dimensión 
comunitaria. Por outra banda, de cara á 
incidencia comunitaria, outro gran colectivo 
destinatario serán persoas próximas a InteRed, 
ben sexa voluntariado ou persoas que realizan 
formacións con InteRed e que aumenta a posi-
bilidade de réplica das metodoloxías e lóxicas 
da intervención.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover unha cidadanía 
galega crítica, responsable e comprome-
tida coa erradicación das desigualdades 
sociais e especialmente coa promoción de 
sociedades libres de violencias machistas 
(ODS 4, 5), desde a coeducación.
Obxectivo específico: impulsar procesos 
de coeducación en comunidades próximas 
aos contextos de intervención (especial-
mente en espazos do ámbito escolar e non 
escolar) con capacidade para reflexionar 
sobre as desigualdades sociais con enfo-
que de xénero.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
suma un total de 338 persoas (237 mulle-
res e 106 homes), configuradas entre pro-
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fesorado, persoal educador, alumnado, as 
ANPA/AFA, Servizos Sociais e voluntariado.
Indirecta: a poboación indirecta suma un 
total de 2.201 persoas (1.242 mulleres e 
959 homes), entre familias, persoas doutros 
tipos de servizos municipais, profesorado 
que forme parte do claustro docente, equi-
pa de orientación e dirección e alumnado 
doutros centros escolares que non forme 
parte do proceso e os que logo recibirán as 
intervencións.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 34.971,32 €
(2019: 13.988,53 €; 2020: 20.982,79 €)

07. Investigando no territorio para coñecer e 
recoñecer os centros educativos que traballan 
educación para o desenvolvemento e cidada-
nía global en Galicia. Fase II.

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia 
(SIG) agrupada coa Universidade da Coruña 
(UDC)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa
Descrición: o presente proxecto é a continua-
ción lóxica da labor emprendida a longo de 6 
anos polo mesmo grupo de persoas, amplian-
do sempre a participación a outros axentes. O 

mesmo configura un estudo de tipo cualitativo 
no que se emprega un conxunto de técnicas 
e procedemento como a cartografía social, 
investigación-acción participativa, as observa-
cións, as entrevistas, análise de datos, infor-
mantes chave..., que se titula “Investigando no 
territorio para coñecer e recoñecer os centros 
educativos que traballan educación para o 
desenvolvemento e a cidadanía global en Ga-
licia (FASE II)”. Entre as pretensións principais 
destácase a creación da I Convocatoria do 
Premio Galego de ED, a integración curricular 
da ED na formación inicial universitaria das 
titulacións de Grao en Educación Social, Grao 
en Educación Primaria e Grao en Educación 
Infantil para contar con futuros profesionais 
da educación formados en ED, e o deseño 
participativo dun instrumento de investigación, 
baixo a metodoloxía da cartografía social que 
permite a realización dun mapeamento para 
identificar as experiencias e os centros educa-
tivos que traballan ED no noso territorio. 

Este proxecto realizarase nos centros educati-
vos e universidades da provincia da Coruña, 
contando cun total aproximado de 3.411 
persoas beneficiarias, entre as que se inclúe: 
profesorado e alumnado de universidade, 
profesorado e alumnado de secundaria, cen-
tros de formación permanente ao profesorado, 
investigadoras, xurado avaliador do premio e 
ONGD.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: coñecidos e recoñecidos 
os centros educativos que traballan en 
educación para o desenvolvemento e cida-
danía global en Galicia.
Obxectivo específico: identificadas as 
experiencias de ED desenvolvidas por cen-
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tros educativos da provincia da Coruña e 
recoñecido o labor dos centros educativos 
galegos que traballan ED a través dun 
premio.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
é un total de 1.123 persoas (755 mulleres 
e 368 homes), un total configurado por 
investigadoras, profesoras universitarias, 
alumnado universitario, centros de forma-
ción permanente ao profesorado, docentes 
de centros educativos docentes que se 
presenten ao premio, persoas que formen 
o xurado avaliador e persoas que reciban 
nos lugares estratéxicos nos que se difunde 
o coñecemento xerado da investigación.
Indirecta: a poboación beneficiaria indi-
recta é un total de 2.288 persoas (1.106 
mulleres e 578 homes), un total configu-
rado por ONGD que traballan na ED en 
Galicia, as equipas técnicas, o alumnado 
e profesores de ciencias da educación da 
UDC e profesorado e alumnado dos cen-
tros educativos cos que se colabora.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 43.377,67 € (2019: 
17.351,07 €; 2020: 26.026,60 €)

08. Adestro Conciencia: deporte, comercio xus-
to e consumo responsable comparten valores 
en Galicia. Fase III.

Axente: Taller de Solidaridad

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: afondando nos conceptos de 
comercio xusto e educación para o desenvol-
vemento xorde o proxecto Adestro Conciencia, 
onde o deporte é usado como ferramenta para 
a sensibilización e educación para o desenvol-
vemento nos ámbitos educativos e deportivos. 
Un proxecto global de sensibilización e educa-
ción para o desenvolvemento: educativo, de 
investigación e mobilización social, cuxa fase 
I comezou en setembro do 2017 co apoio da 
Xunta de Galicia. Ata o momento o proxecto 
fixo as súas actividades en 4 cidades galegas, 
13 centros educativos, 13 clubs deportivos e 
máis de 1.000 participantes e 13 actividades 
deportivas coas que axudan a achegar o 
consumo responsable e Comercio Xusto aos 
máis novos, desde un enfoque de igualdade 
de xénero.

Nesta identificación da Fase III inclúense 
algúns dos aprendizaxes dos primeiros dous 
anos do proxecto e tamén da avaliación feita 
ata o momento da fase I.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír ao desenvolve-
mento dunha economía social e solidaria, 
rexida polos valores da cooperación, 
democracia, cidadanía global, igualdade, 
solidariedade e medio ambiente, onde as 
relacións comerciais apóianse nos princi-
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pios e valores do comercio xusto e dunha 
economía global e solidaria, en liña cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustenta-
bles (ODS).
Obxectivo específico: sensibilizar a comu-
nidade educativa de 11 centros educativos 
e usuarios/as de 11 clubs deportivos 
galegos, e 2 entidades sociais sobre o 
impacto que os nosos hábitos de consumo 
provocan nas persoas que producen o que 
compramos e consumimos, e ofrecer alter-
nativas de comercio xusto (CJ) e consumo 
responsable desde un enfoque inclusivo e 
igualitario, ligado a un acto san e cotián 
como o deporte.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación directa configúrana 
un total de 1.121 persoas (629 homes e 
492 mulleres), das cales a maioría (991) 
son menores cun rango de idades com-
prendido entre 12 e 15 anos, que entraron 
xa na adolescencia.
Indirecta: a poboación indirecta configú-
rana un total de 2.850 persoas (1.400 
homes e 1.350 mulleres), entre menores e 
persoas adultas.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 31.869,65 € 
(2019:12.747,86 €; 2020:19.121,79 €)

09. Outra Historia! - Oh!

Axente: ONG Ecos do Sur agrupada con USC

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento.

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o proxecto Outra Historia!-Oh! é 
unha iniciativa cuxa misión é a xeración dun-
ha rede capacitada cun aparato organizado 
e materiais necesarios para propoñer novas 
interpretacións da sociedade intercultural. A 
clave do programa é capacitar a esas persoas 
como axentes de cambio, como activistas da 
rede, na xeración dunha narrativa alternativa 
común (traballando con ONG, centros for-
mativos, universidades e persoas do ámbito 
social).  Deste xeito, desde a entidade propón: 
elaborar ferramentas e actividades de traballo 
sobre os diferentes enfoques da realidade e 
as narrativas alternativas; capacitar a persoas 
do eido social e educativo como axentes de 
transformación social sobre o uso e creacións 
de narrativas alternativas, e realizar accións de 
difusión. 

As accións deseñadas no presente proxecto 
están orientadas a formar a diferentes actores 
sociais, principalmente a activistas, axentes 
de cambio, mozos/as e persoas inmigrantes 
en estratexias de transformación narrativa da 
sociedade destinadas a combater o discurso 
do odio e as narrativas discriminatorias na 
internet, mellorando a convivencia cidadá e a 
cohesión social e preservando a diversidade e 
a multiculturalidade. Do mesmo xeito pretende 
formar unha rede de persoas implicadas na 
defensa dos DDHH.
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Este proxecto, lévase a cabo a nivel da Co-
munidade Autónoma de Galicia, traballando 
en colaboración con axentes clave para o seu 
correcto desenvolvemento (voluntariado, per-
soas usuarias) e con persoas pertencentes a 
outras asociacións ou entidade, que farán de 
axentes multiplicadores dos procesos. Tamén 
se realizarán actividades en centros educativos 
das provincias da Coruña e Pontevedra, prin-
cipalmente.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: reducir nas redes sociais 
o discurso de odio xenófobo e discrimi-
natorio contra as persoas estranxeiras ou 
racializadas.
Obxectivo específico: aumentar a presenza 
de narrativas alternativas nas redes sociais 
arredor das migracións e a diversidade.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
é un total de 615 persoas (198 homes e 
417 mulleres), configuradas por mocidade, 
profesorado de centros educativos, axentes 
sociais e responsables de comunicación de 
entidades sociais, e persoas migrantes e/ou 
racializadas. 
Indirecta: a poboación beneficiaria indirec-
ta é un total de 91.868 persoas (46.043 
homes e 45.825 mulleres), configurada 
pola poboación estranxeira residente en 
Galicia susceptible de ataques e discurso 
do odio, persoas achegadas a cada unha 
das beneficiarias das accións de formacións 
e accións de intervención en narrativas 
alternativas ás redes sociais.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 27.607,44 € 
(2019:11.042,98 €; 2020:16.564,46 €)

10. Fortalecemento da Rede de Eco Hortas 
escolares.

Axente: Amigos da Terra

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento.

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: a proposta que expoñemos ten 
como obxectivo específico promover unha 
cidadanía concienciada e participativa na 
construción de modelos alimentarios máis sus-
tentables. Traballarase a partir dunha liña de 
acción focalizada na educación formal, dentro 
dunha rede de traballo colaborativo de recente 
creación ao redor das hortas escolares.  

O proxecto enfócase desde unha perspectiva 
global, que pretende afondar nas hortas 
ecolóxicas escolares, como recurso educativo 
de gran potencial para reflexionar sobre a 
insustentabilidade global do noso modo de 
vida e os impactos que ten na conservación 
do planeta, así como posibilitar a reconexión 
das novas xeracións co coidado da terra e co 
cultivo dos alimentos.

As súas liñas de acción son: 
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» Introducir o enfoque de cidadanía global 
nos proxectos de hortas escolares da co-
munidade escolar galega.
» Facilitar a utilización da agricultura eco-
lóxica como recurso educativo na comuni-
dade escolar galega. 

As actuacións propostas inciden especialmen-
te en colectivos con alta capacidade de réplica 
(docentes, familias...) combinando diferentes 
dimensións da EpD (sensibilización, formación 
e participación e mobilización social).

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover unha cidadanía 
concienciada e participativa na construción 
de modelos alimentarios máis sustentables.
Obxectivo específico: promovidos espazos 
e recursos para o traballo en produción 
ecolóxica e alimentación sustentable na 
educación formal en Galicia.

Poboación beneficiaria:
Directa: a estimación de poboación par-
ticipante é de 596 persoas e 11 centros 
escolares, todos eles como beneficiario/
as directos/as, as cales, tendo en conta 
as liñas de acción lévanos a unha achega 
potencial de 11 centros, escolares galegos, 
8 ANPAS, 22 docentes, 550 nenos/as e 24 
pais e nais de alumnos/as.
Indirecta: como participantes indirectos 
estímanse as comunidades educativas dos 
centros que se integrarán na Rede de Hor-
tas Escolares (300 alumnos/as de media 
por cada un dos centros, en total 2.400).

Axuda Xunta de Galicia: 18.020,00 €  (2019: 
7.208,00 €;  2020: 10.812,00 €)

11. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía 
global, apoderamento e participación para o 
cambio social dos grupos solidarios no curso 
2019/2020.

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o proxecto pretende dar continui-
dade ás accións do programa de educación 
para a solidariedade e a cidadanía global e 
de participación xuvenil Rede Solidaria da Mo-
cidade (RSM) que se executa en Galicia desde 
2004. Este programa ofrece ás comunidades 
educativas unha estrutura estable de partici-
pación, que facilita procesos de capacitación 
e apoderamento que, á súa vez, incrementan 
as competencias de compromiso social e 
cidadanía global dos mozos e mozas galegas 
nos seus centros de ensino. Ademais, favorece 
a súa formación nas temáticas de cidadanía 
global, así como a reflexión e concienciación 
sobre os problemas sociais locais e globais no 
marco dos ODS.
Este programa ten por obxectivos, en primeiro 
lugar, xerar unha identidade e conciencia de 
cidadanía global para o cambio e a transfor-
mación social nos mozos e mozas de entre 
12 e 18 anos no ámbito dos seus centros 
educativos; e, en segundo lugar, facilitar a súa 
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participación, favorecendo o seu apodera-
mento, protagonismo e traballo conxunto con 
outros e en rede. A RSM ofrece á mocidade e 
ao profesorado un proceso e estrutura estable 
de participación e educación para a cidada-
nía global a través de accións formativas, de 
encontro e de intercambio, de planificación de 
accións solidarias, de avaliación e de partici-
pación social mediante as que exercer e ver 
fortalecidos os procesos persoais e colectivos 
de cidadanía global necesarios para promover 
o cambio social.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: promover en Galicia a 
construción dunha cidadanía global con-
cienciada, crítica, participativa e compro-
metida coa xustiza e a solidariedade, coa 
erradicación da pobreza e das desigual-
dades, a promoción do desenvolvemento 
humano sustentable e o exercicio pleno 
dos dereitos, colaborando coa consecu-
ción dos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable
(ODS).
Obxectivo específico: os mozos, mozas e 
profesorado da Rede Solidaria da Mocida-
de exercen o seu dereito á participación e 
desenvolven as competencias de cidadanía 
global para o cambio social e o apodera-
mento xuvenil durante o curso 2019/2020. 

Poboación beneficiaria:
Directa: as persoas beneficiarias directas 
serán 170 rapazas e 70 rapaces (240 en 
total) de entre 12 e 18 anos, estudantes 
do ensino secundario e do bacharelato; 
2 voluntarios e 6 voluntarias mozas (8 en 
total) de EC de entre 18 e 27 anos; e 10 

profesoras e 2 profesores (12 en total) de 
9 centros de ensino secundario de Galicia.
Indirecta: indirectamente, serán beneficia-
rias as 240 familias dos rapaces e rapazas 
participantes, así como as comunidades 
educativas dos 9 centros participantes no 
proxecto na súa totalidade, unhas 2.500 
persoas (825 homes e 1.675 mulleres) 
entre alumnado, profesorado, equipos 
directivos e persoal non docente).

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 35.000 € (2019: 
14.000 € ; 2020: 21.000 €)

12. Fame Cero: Formación, participación e 
mobilización educativa polo dereito humano á 
alimentación no marco dos ODS. Fase II.

Axente: Manos Unidas

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: este proxecto desenvolve a Fase 
2 dunha intervención trienal (2018-2021) en 
Educación para o Desenvolvemento (EpD) e 
a Cidadanía Global promovida por Manos 
Unidas (MU) en Galicia nas dimensións de 
sensibilización, formación, educación e mobi-
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lización social polo dereito humano á alimen-
tación no marco do ODS 2 “Fame cero”.

Adecúase aos intereses identificados dos 
colectivos participantes e prestará unha 
atención específica aos centros educativos de 
zonas rurais, de menos de 50.000 habitantes 
ou centros educativos urbanos que estean 
situados en zonas de risco de exclusión social. 
Como novidade, este curso 2019/2020 in-
corporarase un centro de educación especial 
(Príncipe Felipe de Santiago de Compostela).

Obxectivos:
Obxectivo xeral: construír unha cidada-
nía global crítica e comprometida coa 
transformación social, a solidariedade e o 
desenvolvemento humano sustentable no 
marco da loita contra a fame e a promo-
ción da realización do dereito humano á 
alimentación.
Obxectivo específico: promovidos entre 
a cidadanía e a comunidade educativa 
galega valores, hábitos, actitudes e estilos 
de vida máis solidarios e sustentables no 
marco do ODS 2 “Fame Cero”.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
é un total de 4.925 persoas, conformado 
por profesorado, alumnado adulto e 
menores das actividades formativas e de 
voluntariado.
Indirecta: a poboación beneficiaria indi-
recta é un total de 17.504 persoas, entre 
profesorado, alumnado adulto e menores 
das actividades formativas e voluntariado.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 35.000 € (2019: 
14.000 €;  2020: 21.000 €)

13. Coidadoras da Terra. Creando pontes entre 
a sociedade civil do Golfo de Fonseca (Hon-
duras) e de Galicia na protección do territorio 
como sustento de vida.

Axente: Enxeñería Sen Fronteiras (ESF)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: este proxecto pretende traballar de 
cara a consecución dunha cidadanía crítica e 
solidaria, facendo especial énfase no uso da 
tecnoloxía para o desenvolvemento humano 
e o ben común, apostando por un modelo de 
educación emancipador que promova a cida-
danía global (internacionalismo) a través do 
traballo colectivo das problemáticas globais 
partindo das realidades locais analizadas en 
diferentes sociedades do mundo, e poñén-
doas en contacto para que se compartan e se 
recoñezan.
Así mesmo, traballa a prol de tres aspectos 
da defensa da terra e o territorio que ESF 
vén traballando en Honduras e Galicia nos 
últimos anos, e no que soe ser clave o uso de 
tecnoloxía que non ten en conta a realidade 
socioambiental: o dereito á auga, o dereito á 
alimentación, e o dereito á información e a 
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tecnoloxía necesaria para aseguralo, a través 
da electrónica ética e a mobilización para a 
defensa do territorio ante as ameazas do ex-
tractivismo incontrolado das grandes mineiras 
para explotar os materiais imprescindibles 
para a fabricación de dispositivos electrónicos 
de uso masivo.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a crear unha 
cidadanía cunha visión global solidaria e 
transformadora, consciente das agresións 
ao territorio e aos recursos imprescindibles 
para a vida e a súa relación nun mundo 
globalizado, e disposta a combatelas.
Obxectivo específico: crear pontes entre a 
sociedade civil do Golfo de Fonseca e de 
Galicia e concienciación no eido do acti-
vismo pola protección da terra e o territorio 
e o papel das mulleres neste.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa é 
un total de 1.030 persoas adultas, entre as 
que se atopan activistas de Galicia e alum-
nado estudante universitario dunha idade 
comprendida entre 18 e 25 anos.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirec-
ta é un total de 2.600 persoas, contando co 
resto de estudantes, activistas e poboación 
xeral. 

Evaluación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2019)

14. Construíndo cidadanía global para a 
transformación social a través da Aprendizaxe- 
Servizo (ApS).

Axente: Farmacéuticos Mundi agrupada coa 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: a presente proposta emana das 
necesidades, colaboracións e sinerxías esta-
blecidas ao longo dos procesos anteriores 
(2017-2018-2019), introducindo actualmente 
un proxecto de ECG presentado en agrupación 
de entidades entre Farmamundi e a USC a tra-
vés do Servizo de Participación e Integración 
Universitaria (SEPIU), co obxecto de fortalecer 
as capacidades da comunidade universitaria 
galega en materia de aprendizaxe-servizo e 
promover procesos de transformación social 
que contribúan á construción dunha cidada-
nía global máis comprometida coa defensa 
dos dereitos humanos, a través da ApS. Esta 
proposta educativa, considerada unha innova-
dora técnica educativa que fusiona ensinanza, 
aprendizaxe e compromiso social, “Aprender 
facendo un servizo á comunidade”, será o 
elemento central da proposta presentada.
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Así mesmo, estes son os bloques de problemá-
ticas aos que se enfoca a proposta:
Desde unha mirada global, os grandes 
desafíos da humanidade, participando e cha-
mando á implicación nos ODS e na defensa e 
promoción dos dereitos humanos (con énfase 
na saúde e a equidade de xénero no marco 
dun desenvolvemento humano sustentable).
A debilidade das sinerxías entre axentes que 
camiñan na mesma dirección.
O necesario avance na construción de 
cidadanía que pensa globalmente e actúa 
localmente, complementando o currículo aca-
démico universitario e vinculándoo a accións 
contextualizadas no contorno próximo.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á construción 
dunha cidadanía global en Galicia, cons-
ciente e comprometida co desenvolvemen-
to humano no marco dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable (ODS).
Obxectivo específico: fortalecer as ca-
pacidades da comunidade universitaria 
en Galicia para promover procesos de 
transformación social que contribúan á 
construción dunha cidadanía global con 
equidade de xénero a través da proposta 
educativa da aprendizaxe-servizo.
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Poboación beneficiaria:
Directa: as persoas beneficiarias directas son 
un total de 920, entre as que se atopan 36 
profesores e 59 profesoras (95 en total) de 
entre 28 e 65 anos da USC; 503 alumnos 
e 297 alumnas (800 en total) de entre 18 
e 25 anos, estudantes universitarios da 
USC; e 25 entidades sociais, con ámbito 
de intervención en Galicia, que participan 
na implementación de servizos da contorna 
universitaria da USC.
Indirecta: as persoas beneficiarias indirectas 
serán 106 profesores e 179 profesoras (285 
en total) de entre 28 e 65 anos da USC; 888 
alumnos e 1.512 alumnas (2.400 en total) 
de entre 18 e 25 anos, estudantes universita-
rios da USC; e 122 homes e 128 mulleres, 
persoas usuarias de entidades sociais, que 
desenvolven e promoven accións de constru-
ción de cidadanía global en Galicia.

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 33.828,76 €  (2019: 
6.828,76 €; 2020: 27.000 €)

6.2 Convocatoria 2018 de proxectos de 
educación para o desenvolvemento e a 
cidadanía global

01. Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía 
global, apoderamento e participación para o 
cambio social dos grupos solidarios no curso 
2018/19

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Zona de actuación: Galicia

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

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

Axente: Amigos da Terra 

Zona de actuación: Galicia

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

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

Axente: Fundación Intered

Zona de actuación: Galicia

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

04. Fame Cero: Sensibilización cidadá e for-
mación, participación e mobilización educativa 
polo dereito humano á alimentación no marco 
dos ODS-Fase I

Axente: Manos Unidas
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Zona de actuación: Galicia

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

05. Adestramento Conciencia: Deporte, comer-
cio xusto e consumo responsable comparten 
valores en Galicia-Fase II

Axente: Fundación Taller de Solidaridad

Zona de actuación: Galicia

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

06. Proxecto de difusión do dereito ao hábitat 
desde un enfoque transdisciplinar e de xénero 
a través da formación e sensibilización de 
axentes multiplicadores clave e alumnado de 
secundaria na cidade da Coruña

Axente: Arquitectura Sen Fronteiras, demarca-
ción Galicia, agrupada coa Universidade da 
Coruña

Código/s CRS: 99820 

Zona de actuación: Galicia

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

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

Axente: Asociación Galega de Reporteiros 
Solidarios (AGARESO)

Zona de actuación: Galicia

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

08. Mellora das capacidades e ferramentas xe-
radoras de conciencia crítica no ensino infantil, 
de primaria, de secundaria e universitario galego

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz 
(ACPP) agrupada coa Asociación Galega de 
Reporteiros Solidarios (AGARESO)

Zona de actuación: Galicia
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Axuda Xunta de Galicia: 45.000,00 € (2018: 
18.000,00 €; 2019: 27.000,00 €)

09. CibeRespect II

Axente: Ecos do Sur

Zona de actuación: Galicia

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

10. Horizonte 2030: Construíndo liderados 
positivos para unha xuventude galega trans-
formador-segunda fase, da aprendizaxe á 
acción e máis

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia

Zona de actuación: Galicia

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

11. Investigando no territorio para coñecer e 
recoñecer os centros educativos que traballan 
educación para o desenvolvemento e cidada-
nía global en Galicia

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia 
agrupada coa Universidade da Coruña

Zona de actuación: Galicia

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

12. Da reflexión á acción a través da apren-
dizaxe-servizo solidario. Sensibilización da 
comunidade universitaria galega en materia 
de DDHH, saúde global e equidade de xénero 
desde o videoactivismo e o teatro social

Axente: Farmacéuticos Mundi

Zona de actuación: Galicia

Axuda Xunta de Galicia: 34.997,92 € (2018: 
13.999,17 €; 2019: 20.998,75 €)

13. Campaña Mundial pola Educación 2019 
en Galicia

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

Zona de actuación: Galicia

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

6.3 Convenios de colaboración de educa-
ción para o desenvolvemento e a cidadanía 
global 

6.3.1 Convenios de colaboración do 
ano 2019

No ano 2019 asináronse dous convenios de 
colaboración para levar a cabo os seguintes 

proxectos no ámbito da educación para o 
desenvolvemento e a cidadanía global. 

01. Convenio de colaboración con Solidarie-
dade Internacional de Galicia (SIG), agrupada 
con Asociación Galega de Reporteiros Solida-
rios (AGARESO) e Asemblea de Cooperación 
Pola Paz (ACPP) para a execución do proxecto 
“Cooperación galega: O mundo que quere-
mos 2019-2020”.

Axente: Solidariedade Internacional Galicia 
(SIG), Asociación Galega de Reporteiros 
Solidarios (AGARESO) e Asemblea de Coope-
ración Pola Paz (ACPP)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento
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Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o presente proxecto constitúese 
como a VII edición dunha iniciativa que conta 
con dúas características diferenciais que 
condicionan cada unha das fases e elementos 
que a compoñen; dunha banda, o feito de 
formar parte do Plan Proxecta da Consellería 
de Educación da Xunta de Galicia e doutra, 
o feito de aspirar a ser un proxecto colectivo 
e participado polo maior número posible de 
entidades e colectivos galegos con experiencia 
no eido da EDCG das que, no momento da 
presente formulación son 4 entidades. Ambos 
os feitos inciden directamente no obxecto, 
contidos e metodoloxía deste.

Nesta nova edición de Cooperación Galega; 
o mundo que queremos seguirase profundan-
do en dúas áreas importantes do proxecto: 
fortalecer o grupo que se desenvolve a 
través dunha formación que permita crear 
marcos teóricos comúns entorno a EDCG, 
fortalecer as ferramentas de comunicación 
interna, protocolarizar actuacións propias do 
proxecto e promover unha dimensión externa 
do proxecto, non soamente as comunidades 
educativas dos centros participantes, se non 
de cara á cidadanía das vilas e cidades onde 
están eses centros así como tamén, a través da 
participación en foros educativos (congresos, 
xornadas etc.) e organizando espazos de en-
contro cos actores e actrices que forman parte 
do proxecto abertos a cidadanía en xeral.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: fomento dunha adoles-
cencia galega consciente da interconexión 
entre realidades locais e dinámicas globais 
e apoio ao exercicio da súa corresponsabi-
lidade na construción da xustiza social.
Obxectivo específico: contribuír ao fomen-
to dunha adolescencia galega consciente 
da interconexión entre realidades locais e 
dinámicas globais e apoio no exercicio da 
súa corresponsabilidade na construción da 
xustiza social.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa da 
presente proposta concéntrase no ámbito 
da educación formal, e máis concretamen-
te en Centros de Educación Secundaria, 
abarcando un total de 500 alumnos/as 
por centro e 14 docentes (8 mulleres e 6 
homes). Segundo as porcentaxes de homes 
e mulleres habituais nas aulas galegas, se 
dividirían en 200 rapaces e 300 rapazas.
Indirecta: a poboación beneficiaria indi-
recta calcúlase que será un total de 3.730 
persoas, tendo en conta os dous grupos 
diferenciados que a configuran (persoas 
achegadas ao alumnado directo e mem-
bros do claustro achegados aos docentes 
beneficiarios).

Avaliación: prevista

Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 € (2019: 
17.269,87 €; 2020: 52.730,13 €)
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02. Convenio de colaboración co Fondo Ga-
lego de Cooperación e Solidariedade para a 
execución do proxecto “Cooperación local no 
mundo global”.

Axente: Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición:  o proxecto “Cooperación local no 
mundo global”, que se vai realizar ao longo 
do 2019, xorde da experiencia acumulada do 
Fondo Galego nos seus 22 anos de vida, así 
como das demandas e vontades das adminis-
tracións locais socias do Fondo Galego. O 
vínculo e o encontro con Portugal e con países 
da lusofonía, supón unha novidade a destacar 
do proxecto que se considera de máximo 
interese para o municipalismo galego.

O proxecto, que ten como obxectivo especí-
fico promover a implicación dos concellos e 
deputacións galegas no cumprimento dos 
ODS e a cooperación ao desenvolvemento, 
fundaméntase nestas dúas dimensións:

» Obxectivos de Desenvolvemento Sus-
tentable: proponse nesta ocasión unha 
actividade máis práctica que permita aos 
concellos resolver todas aquelas cuestións 
operativas que lles dificulta poñer en 

marcha liñas concretas de acción en torno 
aos ODS, como os intercambios con muni-
cipios portugueses. Estes teñen percorrido 
na implementación dos ODS nos seus 
territorios, o que permitirá achegarnos a 
cuestións concretas da xestións e exemplos 
concretos que facilmente se poden extrapo-
lar á realidade galega. 
» Cooperación ao desenvolvemento: para 
promover unha maior implicación e res-
ponsabilidade dos concellos e deputacións 
galegas na área de cooperación ao des-
envolvemento e difusión dos ODS, propó-
ñense actividades que permitan escoitar os 
principais desafíos e logros acadados polo 
municipalismo nos países de lingua oficial 
portuguesa, ser impulsoras dunha rede cons-
tituída por municipios de países lusófonos 
xunto con Galicia e establecer vínculos máis 
estreitos ao nivel local. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral: fortalecidas, con sinerxía e 
coordinación, as políticas públicas munici-
pais de cooperación ao desenvolvemento e 
a consecución dos ODS.
Obxectivo específico: promovida a implica-
ción dos concellos e deputacións galegas 
no cumprimento dos ODS e a cooperación 
ao desenvolvemento.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
está formada por un total de 3.013 per-
soas, pertencentes a entidades locais socias 
do Fondo Galego, administracións locais 
galegas, entidades do sistema galego de 
cooperación, representantes políticos e 
técnicos da Rede Municipalista Solidaria do 
Fondo Galego e da Coordinadora Galega 
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de ONGD, das entidades locais de países 
de lingua oficial portuguesa e de  entidades 
so sur.
Indirecta: a poboación beneficiaria indirec-
ta estímase en 646 persoas.

Axuda Xunta de Galicia: 60.000 € (2019)

6.3.2 Convenios de colaboración do 
ano 2018

Co orzamento de Cooperación Exterior de 
2019 déuselle cobertura ao compromiso 
financeiro correspondente á anualidade 2019 
do seguinte convenio, asinado en 2018:

Convenio de colaboración con Solidariedade 
Internacional de Galicia (SIG), agrupada con 
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios 
(AGARESO), Asemblea de Cooperación Pola 
Paz (ACPP) e Fundación Educación e Coope-
ración (Educo) para a execución do proxecto 
Cooperación galega: O mundo que queremos 
2018-2019

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia 
(SIG) agrupada con Asociación Galega de 
Reporteiros Solidarios (AGARESO), Asemblea 
de Cooperación Pola Paz (ACPP) e Fundación 
Educación e Cooperación (Educo)

Zona de actuación: Galicia

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

6.4 Convocatoria 2019 de proxectos e 
de creación de grupos de investigación 
para o desenvolvemento

No ano 2019 publicouse a convocatoria para 
a realización de proxectos de investigación e 
para a creación de grupos de investigación en 
materia de cooperación para o desenvolve-
mento.

O obxecto desta convocatoria é regular a 
concesión de subvencións para proxectos 
desenvoltos polas universidades do Sistema 
Universitario de Galicia (SUG) nalgunha das 
dúas modalidades seguintes:

a) A realización de proxectos de investi-
gación sobre cooperación para o desen-
volvemento, incluída a educación para 
o desenvolvemento, e sobre a aplicación 
da tecnoloxía para o desenvolvemento 
humano.
É necesario que os proxectos sexan 
relevantes para a cooperación para o 
desenvolvemento e o seu contido estea cla-
ramente relacionado con esta área. Non 
son  financiables nesta convocatoria as co-
laboracións científicas sen esta dimensión.
b) A creación de grupos de investigación, 
unidisciplinares ou multidisciplinares, 
interuniversitarios ou non, no ámbito da 
cooperación para o desenvolvemento, que 
teñan como obxectivo principal a especia-
lización na investigación en cooperación 
para o desenvolvemento, que consolide 
liñas de investigación nesta materia no 
SUG.

A orde que regula estas convocatorias foi 
publicada no DOG do 28 de maio de 2019. 
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Trátase dunha convocatoria plurianual cunha 
dotación total de 150.000 €.

Presentáronse 14 proxectos (2 para crea-
ción de grupos de investigación e 12 para 
proxectos de investigación) que obtiveron a 
puntuación mínima para ser aprobados, se 
ben a dotación da convocatoria só permitiu 
o financiamento de 5 deles. A convocatoria 
resolveuse o día 9 de agosto e publicouse a 
concesión de subvencións no DOG do 8 de 
outubro de 2019.

Os proxectos aprobados son os seguintes:

01. Formación teórica e metodolóxica, elabo-
ración, aplicación e validación de materiais 
educativos no Programa de Educaçao Bilingue 
de Mozambique.

Axente: Universidade de Vigo. Facultade de 
Filoloxía e Tradución. Dpto: Tradución e Lin-
güística.

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Universidade Eduardo 
Mondlane, Mozambique

País: Mozambique

Rexión: África Subsahariana

Descrición: este proxecto é a consolidación de 
un convenio de cooperación entre a Universi-
dade Eduardo Mondlane e a Universidade de 
Vigo, para o desenvolvemento de proxectos, 

accións e propostas relacionadas coa Lin-
güística Aplicada, nomeadamente no eido da 
educación bilingüe.

O seu obxectivo principal é contribuír a avan-
zar cara un modelo de educación bilingüe 
baseado nas linguas indíxenas mozambicanas 
mediante o Programa de Educação Bilingue 
(PEB), o cal debe superar as limitacións do 
actuais e recoñecer a necesidade formativa 
do profesorado como formador de futuros 
profesionais que desenvolverán o seu traballo 
no programa vixente ou futuro da educación 
bilingüe en Mozambique.

Para isto o proxecto parte dunha proposta de 
investigación-acción participativa sustentada 
na estreita colaboración con profesorado da 
Universidade Eduardo Mondlane, a máis anti-
ga e prestixiada de Mozambique. En concreto, 
con este proxecto preténdese contribuír a 
superar algunhas das principais problemáticas 
que están limitando a efectividade da educa-
ción bilingüe en Mozambique: produción de 
materiais de ensino e aprendizaxe, formación 
sociolingüística do profesorado, desenvol-
vemento de metalinguaxe e de terminoloxías 
científico-técnicas nas linguas bantú.

A aproximación a este obxectivo materialízase 
co traballo con 5 escolas integradas no PEB, 
cada unha cunha lingua mozambicana dife-
rente, co propósito de convertelas en escolas 
piloto dun proxecto máis ambicioso consistente 
en estender nos vindeiros anos esta metodo-
loxía a todas as linguas mozambicanas.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á formación 
de profesores/as e de formadores/as de 
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profesores/as que traballan no eido da 
educación bilingüe en Mozambique.
Obxectivo específico: 
» Deseñar e producir materiais didácticos 
sobre o ensino bilingüe para seren usados 
por docentes que desenvolven o seu traba-
llo no PEB. En concreto, 1 guía didáctica 
específica e 2 repertorios terminolóxicos 
científico-técnicos para cada unha das 5 
linguas seleccionadas.
» Ofrecer 2 seminarios de formación so-
ciolingüística (20 horas cada un) orientada 
á educación bilingüe para profesores/as e 
formadores/as de profesores/as universita-
rios de Mozambique.
» Establecer unha rede de traballo cola-
borativo entre a Universidade Eduardo 
Mondlane e a Universidade de Vigo en 
materia de formación, ensino e produción 
de materiais relacionados coa educación 
bilingüe.
» Promover cambios positivos e sustentables 
ao longo do tempo na praxe da execución 
do actual PEB en Mozambique.
» Potenciar a motivación para o ensi-
no-aprendizaxe das linguas bantú en todas 
as provincias mozambicanas.
» Implementar a perspectiva de xénero no 
deseño e produción de recursos lexicográ-
ficos e materiais para o ensino-aprendizaxe 
das linguas bantú co fin de contribuír a 
construción dun espazo formativo e de 
encontro na aula que promova a equidade 
como valor fundamental.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa é 
conxunto de profesores/as e de formadores/
as de profesores/as que traballan no eido 
da educación bilingüe en Mozambique. 

Concretamente, intervirase en 5 escolas in-
tegradas no PEB, cada unha cunha lingua 
mozambicana diferente, co propósito de 
convertelas en escolas piloto dun proxecto 
máis ambicioso consistente en estender nos 
vindeiros anos a metodoloxía do proxecto a 
todas as linguas mozambicanas.
Indirecta: a poboación indirecta é o 
conxunto da mesma que habita nas provin-
cias mozambicanas, e tanto ao seu proceso 
de ensino-aprendizaxe das linguas bantú.

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 € (2019: 
15.000 €; 2020: 15.000 €)

02. Creación do “Grupo interuniversitario de 
investigación en cooperación técnica para o 
desenvolvemento sustentable”.

Axente: Universidade da Coruña. ETS de 
Camiños, Canais e Portos. Dpto: Enxeñería 
Civil, agrupada con Enxeñería Sen Fronteiras 
Galicia e Arquitecturas Sen Fronteiras Galicia

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: este grupo, que está próximo ás 
ONGD máis relevantes de Galicia no eido 
da Enxeñería e da Arquitectura –Enxeñería 
Sen Fronteiras e Arquitectura Sen Fronteiras– 
convenia con estas dúas organizacións para 
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traballar en concorrencia na “Creación dun 
Grupo interuniversitario de investigación en 
cooperación técnica para o desenvolvemento 
sustentable”.

O traballo das persoas que o conforman ads-
críbese á área de coñecemento da enxeñería 
e da arquitectura, aínda que cada unha delas 
achegase a esta área de coñecemento desde 
dimensións parciais. Conséguese así ter unha 
ampla representación das disciplinas que con-
forman o hábitat humano: tecnoloxía dos mate-
riais, procesos construtivos, auga e saneamento, 
enerxía, sistemas e infraestruturas urbanas, 
financiamento, dereitos e xénero, habitabilidade 
básica, sustentabilidade, cartografía.

Este grupo de investigación –e a súa rede 
de persoas colaboradoras– xorde como 
consecuencia da actividade da Rede Galega 
de Cooperación Universitaria ao Desenvol-
vemento, e da colaboración de PDI do eido 
técnico en actividades relacionadas coa coo-
peración e a axenda 2030, sexa como parte 
da acción investigadora propia, ou sexa como 
colaboración con ONGD ou outros axentes 
de cooperación.

O grupo está formado por persoas con traxec-
toria estable e consolidada, xa recoñecida 
e avaliada polas axencias destinadas a esta 
tarefa. O seu obxectivo colectivo común está 
vinculado á cooperación técnica ao desenvol-
vemento sustentable. Coa presentación ante 
a cooperación galega ao abeiro da convoca-
toria para a formulación de grupos de inves-
tigación mostran a súa vontade de traballar 
colectivamente en concorrencia na xeración 
de coñecemento técnico como instrumento da 
cooperación ao desenvolvemento sustentable 

e a promoción dos dereitos humanos. Mostran 
tamén a súa disposición a poñer ese coñe-
cemento ao servizo dos restantes axentes da 
cooperación ao desenvolvemento de Galicia 
e do seu contorno. 

Obxectivos:
Obxectivo xeral/ específico: os obxectivos 
dos proxectos xa realizados polas persoas 
do grupo enmárcanse no eido dos ámbitos 
estratéxicos do IV Plan director da coope-
ración galega: a promoción do dereito ao 
hábitat, o acceso a auga e a un saneamento 
básico, a protección dos recursos hídricos, 
a promoción dunha soberanía alimentaria 
e unha agricultura en gandería sustentable, 
o apoderamento da muller nas comunida-
des rurais, a participación activa etc.

O que o grupo achegará é, por una 
banda, fomentar liñas de investigación 
complementarias para que traballen en 
conxunto e incorporen progresivamente 
un enfoque multidisciplinar aos proxectos. 
Desta interacción espérase unha mellora 
da calidade dos proxectos. Pola outra ban-
da, deseñaranse estratexias comúns para 
mellorar a eficacia dos proxectos.

Poboación beneficiaria:
Directa: o grupo de investigación está 
formado por 11 persoas –6 homes e 5 mu-
lleres– que pertencen ao cadro de persoal 
das tres universidades públicas de Galicia,  
adscritas á área de coñecemento da enxe-
ñería e da arquitectura, aínda que cada 
unha delas se achegase a esta área de 
coñecemento desde dimensións parciais.
Indirecta: o grupo de investigación referido 
nuclea arredor seu a un grupo de persoas 



156

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

colaboradoras constituído por outras 26 
persoas do ámbito académico das Univer-
sidades da Coruña, Santiago de Compos-
tela e Vigo.

Axuda Xunta de Galicia: 35.000 € 
(2019:17.500 €;  2020:17.500 €)

03. A EDCG na formación dos profesionais da 
educación: construíndo o ámbito de educa-
ción. As titulacións da Facultade de Ciencias 
da Educación da USC. Fase II.

Axente: Universidade de Santiago de Com-
postela. Facultade de Ciencias da Educación. 
Dpto: Pedagoxía e Didáctica, agrupada con 
Solidariedade Internacional de Galicia

Código/s CRS:
99820 Sensibilización sobre os problemas 
relacionados co desenvolvemento
11182 Investigación educativa

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o proxecto “A EDCG na formación 
dos profesionais da educación: construíndo 
o ámbito de educación. As titulacións da 
Facultade de Ciencias da Educación da USC. 
Fase II” pretende contribuír á construción do 
ámbito de educación da EDCG a través da 
súa inserción e análise na formación inicial 
dos profesionais da educación que se forman 
na Facultade de Ciencias da Educación da 

Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) para xerar unha cidadanía máis crítica 
e máis comprometida coa sustentabilidade e 
os retos globais. A proposta está incardinada 
na análise dos resultados obtidos no Proxecto 
I para avanzar cara a tres eixes fundamentais:

» O coñecemento das premisas e contidos 
que o alumnado manexa sobre EDCG, a 
cooperación internacional, a sustentabili-
dade, o desenvolvemento, os grandes retos 
globais e a competencia global.
» A formación do profesorado da facultade 
na materia da EDCG.
» A avaliación e análise de resultados de 
prácticas específicas tomando como refe-
rencia a EDCG.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír á construción do 
ámbito de educación da EDCG a través da 
súa inserción e análise na formación inicial 
dos profesionais da educación que se forman 
na Facultade de Ciencias da Educación da 
Universidade de Santiago de Compostela 
para xerar unha cidadanía máis crítica e máis 
comprometida coa sustentabilidade e os retos 
globais.

Obxectivo específico: 
OE 1. Actualizar o estado da arte sobre a 
EDCG con especial atención a traballos 
ou experiencias que reforcen a construción 
dos procesos educativos, a intervención e a 
formación dos profesionais da educación.
OE 2. Afondar no marco da explicación da 
intervención educativa en procesos formais 
e non formais a partir da EDCG.
OE 3. Afondar nos coñecementos e premi-
sas sobre cooperación, desenvolvemento, 
sustentabilidade e grandes retos globais 
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do alumnado da comunidade educativa 
obxecto de estudo, así coma na súa crono-
loxía de adquisición nas titulacións.
OE 4. Mellorar a formación do profesorado 
participante no proxecto e calquera outro 
da facultade que queira incorporarse sobre 
EDCG e a súa inclusión na intervención 
educativa.
OE 5. Coñecer os principais ámbitos de 
inserción da EDCG destes docentes na súa 
práctica de aula e detectar os ámbitos con 
máis resistencias.
OE 6. Mellorar a formación do alumnado 
da facultade, futuros profesionais da edu-
cación.
OE 7. Sistematizar boas prácticas, man-
tendo activas e analizando en detalle 
actividades na EDCG que demostren obter 
bos resultados.
OE 8. Pór en marcha e analizar os resul-
tados de iniciativas de grande impacto 
na formación do alumnado como son as 
prácticas en terreo.
OE 9. Dar a coñecer os resultados da 
investigación a través de canles de divulga-
ción e canles académicos.

Poboación beneficiaria:
Directa: para a execución deste proxecto 
cóntase cun total de 34 persoas –27 
mulleres e 7 homes–,  configurado por 23 
investigadoras e investigadores da USC, 
7 persoas expertas externas e 4 persoas 
doutorandas en formación e coa ONGD 
Solidariedade Internacional de Galicia. 

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 € (2019: 
15.000 €; 2020: 15.000 €)

04. Mediación lingüística para a cooperación 
ao desenvolvemento.

Axente: Universidade de Vigo. Facultade de 
Filoloxía e Tradución. Dpto: Tradución e Lin-
güística

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: o proxecto “Mediación lingüística 
para a cooperación ao desenvolvemento 
(MELINCO)” busca contribuír a protección dos 
dereitos lingüísticos na cooperación ao desen-
volvemento a través dunha serie de accións 
que redunden nunha mediación lingüística de 
calidade entre o persoal das ONGD e as per-
soas usuarias e destinatarias das súas accións 
de cooperación, desde unha perspectiva de 
dereitos humanos. 

MELINCO é, pois, un proxecto de investiga-
ción pero cunha aplicabilidade directa no 
traballo que fan as ONGD xa que contribuirá 
a eliminar as barreras lingüísticas e culturais 
que afrontan as persoas máis vulnerables, 
garantindo así os dereitos humanos e as 
liberdades fundamentais que son cruciais para 
o desenvolvemento sustentable, a gobernanza 
inclusiva, a paz e a equidade social, tal e 
como está previsto na Axenda 2030.
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Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a mellorar a comu-
nicación entre as ONGD e as comunidades 
coas que traballan e coas que non comparten 
a mesma lingua. 
Obxectivo específico: 

» Realizar unha análise diagnóstica das 
necesidades de mediación lingüística e 
cultural (necesidades de interpretación, 
tradución e barreiras culturais) que existen 
entre o persoal das ONGD e as poboa-
cións estranxeiras coas que traballan, con 
especial atención as prácticas habituais e 
posibles vulneracións dos dereitos lingüísti-
cos das persoas usuarias. 
» Deseñar unha formación específica para 
o persoal das ONGD sobre como traballar 
con intérpretes profesionais de forma eficaz 
(técnicas de interpretación e tradución, 
dinámicas de traballo práctico a través de 
intérpretes, código deontolóxico, obrigas 
de confidencialidade, lexislación interna-
cional que ampara o dereito a tradución 
e interpretación, sexo da persoa que inter-
preta etc.) e sobre como previr problemas 
de mediación lingüística cando se fai con 
persoal propio das ONGD. 
» Sensibilizar sobre os enormes riscos de 
traballar con intérpretes ad hoc e/ou sen 
formación especializada en contextos de 
cooperación ao desenvolvemento. 
» Impartir a formación deseñada no marco 
do proxecto por persoal docente cualifica-
do ao persoal das ONGD. 
» Realizar as traducións profesionais 
culturalmente adaptadas dos materiais 
detectados polas ONGD como prioritarios 
(documentos informativos e impresos 
institucionais para a tramitación sobre 
cuestións administrativas, xurídico-sociais 

e/ou sanitarias, documentos de traballo 
cos países en vías de desenvolvemento 
etc.) cara ás linguas de traballo nos países 
de cooperación e dando prioridade ao 
portugués pola importancia da lusofonía 
neste contexto. 
» Crear unha guía de boas prácticas 
profesionais para traballar con intérpretes 
no ámbito da cooperación ao desenvolve-
mento. 
» Consolidar novas liñas de investigación 
universitaria en cooperación para o des-
envolvemento, especialmente unha liña de 
traballo multidisciplinar en cooperación ao 
desenvolvemento desde o ámbito da pro-
tección dos dereitos lingüísticos e culturais.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria está con-
formada por un total de 8 persoas, invo-
lucradas directamente na investigación. Así 
como alumnado das universidades de Vigo 
e A Coruña e persoal laboral das ONGD.

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 € (2019: 
15.000 €; 2020: 15.000 €)

05. Cooperación para o Desenvolvemento 
Litoral Sustentable (Cátedra UNESCO)

Axente: Universidade de Vigo, Cátedra UNES-
CO. Facultade de Ciencias do Mar. Dpto: 
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia
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País: España

Rexión: Europa

Descrición: grupo de investigación en Coope-
ración para o Desenvolvemento Sustentable do 
Litoral que se aspira a constituír a través desta 
convocatoria, está formado por profesores 
e profesoras de diferentes ámbitos de coñe-
cemento baixo o denominador común dos 
estudos ambientais, económicos e xurídicos 
relacionados co desenvolvemento territorial. 
Agrega investigadores que desenvolven a súa 
actividade en planificación territorial, ecoloxía 
urbana e do territorio, economía aplicada aos 
servizos ecosistémicos, riscos ambientais e 
dereito administrativo no campo do urbanismo 
e medio ambiente, nas universidade de Vigo 
(campus de Vigo e Ourense) e Santiago de 
Compostela e en centros de ensino secundario.

A actividade do grupo de investigación en-
márcase principalmente no obxectivo 11 dos 
ODS: cidades e comunidades sustentables. En 
particular, na meta 11.3, “De aquí a 2030, 
aumentar a urbanización inclusiva e sustenta-
ble e a capacidade para a planificación e a 
xestión participativas, integradas e sustenta-
bles dos asentamentos humanos en todos os 
países”.

O presente proxecto preséntase ao abeiro da 
Cátedra UNESCO en desenvolvemento litoral 
sustentable da Universidade de Vigo, cuxo 
principal obxectivo é a unión de intereses inves-
tigadores, docentes, económicos e sociais no 
espazo litoral e marítimo, para a consecución 
dun desenvolvemento litoral sustentable, e que 
garante a valorización do patrimonio natural 

e cultural, en concorrencia coas prioridades e 
obxectivos da UNESCO.

Os países obxectivo do grupo serán, no corto 
prazo, aqueles pertencentes á rexión de África 
Subsahariana e incluídos na lista de países 
obxectivo da Cooperación Galega: Cabo 
Verde, Guinea Bissau e Mozambique.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: unir os intereses de 
investigadores, docentes, económicos e 
sociais no espazo litoral e marítimo, para 
a consecución dun desenvolvemento litoral 
sustentable, e que garante a valorización 
do patrimonio natural e cultural, en con-
correncia coas prioridades e obxectivos da 
UNESCO.
Obxectivo específico: desenvolver ins-
trumentos para a planificación territorial 
utilizables en países en vías de desenvolve-
mento, analizando os servizos ecosistémi-
cos e os potenciais riscos ambientais, co fin 
de desenvolver normativas aplicables nos 
distintos países.

Poboación beneficiaria:
Directa: a poboación beneficiaria directa 
sería o grupo de persoas investigadoras 
do proxecto, configurado por un total de 9 
persoas (2 mulleres e 7 homes).
Indirecta: a poboación beneficiarias indi-
recta será a poboación das rexións de re-
xión de África Subsahariana, Cabo Verde, 
Guinea Bissau e Mozambique.

Axuda Xunta de Galicia: 25.000 € (2019: 
12.500 €;  2020: 12.500 €)
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07 Actuacións de consolidación 
e fortalecemento 

7.1 Convenios de colaboración para activi-
dades de fortalecemento 

Como en anos anteriores, no 2019 asinouse 
un convenio de colaboración coa Coordi-
nadora Galega de ONGD, co obxectivo de 
continuar fortalecendo o tecido das ONGD 
galegas e da propia coordinadora. Así mesmo, 
continúase co apoio ao convenio de colabo-
ración coas tres universidades galegas que ten 
por obxectivo fortalecer o Sistema universitario 
galego como axente de cooperación para o 
desenvolvemento a través do fortalecemento 
da Rede Galega de Cooperación Universitaria 
para o Desenvolvemento.

7.1.1 Convenios de colaboración do 
ano 2019

01. Mellora das capacidades da Coordinadora 
para fortalecer ás ONGD galegas e promover 
obxectivos compartidos de mellora da política 
pública de cooperación ao desenvolvemento 
a nivel local e autonómico e de transformación 
social en Galicia.

Axentes: Coordinadora Galega de ONGD 
(CGONGD)

Código/s CRS: 99820 Sensibilización sobre os 
problemas relacionados co desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia

País: España

Rexión: Europa

Descrición: A Coordinadora Galega de ONGD 
aglutina na actualidade a 46 ONGD e recibe 
desde o ano 2005 o apoio orzamentario da 
Xunta de Galicia para o seu fortalecemento 
institucional. Esta concatenación de apoios por 
parte da Xunta de Galicia ten consolidado un 
modelo organizativo con funcións adaptadas 
ás necesidades do sector. Non obstante, aínda 
que a estrutura da coordinadora ten sido 
estable nos últimos anos, a política pública de 
cooperación ao desenvolvemento, tanto no 
ámbito autonómico como no estatal, acumula 
anos de profunda crise. Os recortes nos orza-
mentos das diferentes administracións poñen 
ao sector das ONGD nunha difícil tesitura 
nun contexto global sumido nunha profunda 
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crise. É por isto que se deben crear os meca-
nismos que garantan, non só a resistencia e 
supervivencia das ONGD, senón a paulatina 
transformación cara ás novas lóxicas de fun-
cionamento que demanda á sociedade civil a 
nova axenda internacional.

O actual proxecto pretende establecer as liñas 
que permitan:

» Seguir mellorando e reforzando os ser-
vizos dirixidos ás ONGD con criterios de 
eficacia, impacto e satisfacción ofrecidos 
desde a ST: asesoramento, comunicación 
externa e interna etc.
» Impulsar a mellora continúa e a actuali-
zación e adaptación das ONGD a través 
da formación técnica, pero tamén da in-
novación, do intercambio de experiencias e 

do fomento de procesos de reflexión sobre 
o seu propio labor e o papel da política na 
que se inscriben, a política de cooperación 
ao desenvolvemento. Tamén do impulso 
de boas prácticas ao interno das organi-
zacións para que estas sexan quen de dar 
reposta, como organizacións da sociedade 
civil, ao retos que propón o novo contexto 
internacional.
» Propiciar mecanismos e procesos opor-
tunos para que a coordinadora continúe 
actuando coa máxima lexitimidade como 
representante das ONGD galegas. Con-
seguindo aglutinar a unha parte represen-
tativa do sector activo en Galicia, e, para 
seguir sendo a institución a través da cal 
se articula a acción conxunta e planificada 
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cara unha serie de obxectivos comúns de-
finidos e acordados de forma participada.

Obxectivos:
Obxectivo xeral: contribuír a mellorar o 
sector galego de cooperación ao desen-
volvemento mediante o fortalecemento da 
Coordinadora Galega de ONGD para o 
desenvolvemento.
Obxectivo específico: mellorar das capa-
cidades da coordinadora para fortalecer 
ás ONGD galegas e promover obxectivos 
compartidos de mellora da política pública 
de cooperación ao desenvolvemento a ni-
vel local e autonómico e de transformación 
social en Galicia.

Axuda Xunta de Galicia: 90.000 € (2019)

7.1.2 Convenios de colaboración do 
ano 2018

01.Convenio de colaboración coas Universida-
des da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo 
para a execución do proxecto Fortalecemento 
da Rede Galega de Cooperación Universitaria 
para o Desenvolvemento 2018-2019

Axente: Universidades da Coruña, Santiago de 
Compostela e Vigo

Zona de actuación: Galicia

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





165

2019 INFORME 
da Cooperación Galega

08 Formación

8.1 Bolsas de formación de persoas exper-
tas en cooperación para o desenvolvemento

A Orde do 14 de maio de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de bolsas de formación de persoas 
expertas en cooperación internacional para o 
desenvolvemento e se procede á súa convoca-
toria para o ano 2019 foi publicada no DOG 
o 28 de maio. Recibíronse un total de 46 
solicitudes. A convocatoria foi resolta o 7 de 
agosto e publicada a concesión no DOG do 
16 de setembro, adxudicándose dúas bolsas 
con destino na DXRREE e coa UE e catro bol-
sas con destino nas OTC do Perú, Guatemala, 
A República Dominicana e Mozambique.

As bolsas de formación de persoas expertas 
en cooperación internacional para o desen-
volvemento contan cunha duración de 12 
meses e teñen a finalidade de complementar 
a formación académica das persoas tituladas 
universitarias con estadías na sede da DXRREE 
e coa UE ou nas Unidades de Cooperación 
no Exterior (UCE) dependentes da Axencia 
Española de Cooperación Internacional para 
o Desenvolvemento, de acordo co previsto 
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no convenio subscrito entre esta axencia e a 
Xunta de Galicia.

O orzamento para estas bolsas foi de 
95.000 € (40.000 € para 2019 e 55.000 
€ para 2020), ao que hai que engadirlle o 
orzamento correspondente para a cobertura 
da Seguridade Social das persoas bolseiras.

8.2 Cursos formación 

Curso monográfico “A Axenda 2030 para 
o desenvolvemento sustentable e a súa im-
plementación nas Administracións Públicas 
galegas” 1.ª edición.

A DXRREE e coa UE, en colaboración coa 
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático, organizou un curso sobre 
“A Axenda 2030 para o desenvolvemento sus-
tentable e a súa implementación nas Adminis-
tracións Públicas galegas”, que se celebrou na 
EGAP os días 17 e 18 de xuño e que tivo por 
obxecto proporcionar os coñecementos e as 
competencias necesarias para que o persoal 
ao servizo da Administración autonómica, das 
administracións locais e das universidades ga-
legas poidan aplicar os principios e contidos 
da Axenda 2030 nas súas áreas de traballo.

8.3 Outras actividades formativas 

» No marco do convenio de colaboración 
asinado no ano 2018 coas tres universidades 
galegas para o proxecto de Fortalecemento 
da Rede Galega de Cooperación Universi-
taria para o Desenvolvemento 2018-2019, 
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impártense cursos de formación sobre os ODS 
e a implementación da Axenda 2030 nas tres 
universidades. Así mesmo, foi aprobado no 
mes de outubro o contido do MOOC (Massive 
Online Open Courses) sobre desenvolvemento 
sustentable e Axenda 2030, que permite ofertar 
a formación básica sobre cooperación e Axen-
da 2030 de maneira sustentable no tempo e 
ampliar así a máis alumnado a oferta formativa.
Ademais, a Universidade de Santiago de 
Compostela organizou a finais do mes de 
novembro o “VIII Congreso Universidade e 
Cooperación ao Desenvolvemento”. 

» Ao abeiro do convenio de colaboración asi-
nado coa Coordinadora Galega de ONGD 
para a execución do proxecto “Mellora das 
capacidades da Coordinadora para fortalecer 

as ONGD galegas e promover obxectivos 
compartidos de mellora da política pública 
de cooperación ao desenvolvemento a nivel 
local e autonómico e de transformación social 
en Galicia”, impartíronse cursos de formación 
para o fortalecemento do persoal técnico 
das ONGD galegas orientados á avaliación 
de proxectos e iniciativas de Educación para 
o Desenvolvemento e a Cidadanía Global 
(EpDCG), así como ao ciberactivismo para 
identificar e combater discursos de odio, aos 
que asisten tamén persoas doutras organiza-
cións e colectivos.
Así mesmo, levouse a cabo unha formación en 
colaboración coa Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional sobre 
a educación para o desenvolvemento e a 
cidadanía global, dirixida ao profesorado de 
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educación secundaria e incluído na programa-
ción do Centro Autonómico de Formación e 
Información (CAFI) da mencionada consellería.

» Ao abeiro do convenio de colaboración 
asinado co  Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade para a execución do proxecto 
“Cooperación local no mundo global” im-
partiuse, por unha banda, unha formación 
práctica, “Intercambios con municipios portu-
gueses sobre a implementación e localización 
dos ODS”, permitindo achegar cuestións 
concretas da xestión e exemplos que poidan 
extrapolarse á realidade galega e, por outra 
banda, a organización no mes de novembro 
en Santiago de Compostela do “Foro da 
Cooperación Municipalista da Lusofonía: Os 
municipios, pezas clave do desenvolvemento” 
coa asistencia de representantes de Galicia, 
Portugal, Brasil, Guinea-Bissau, Angola, Mo-
zambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
e co que se pretendeu, ademais de escoitar 
os principais desafíos e logros acadados polo 
municipalismo nos países de lingua oficial por-
tuguesa, ser impulsor dunha rede constituída 
por municipios de países lusófonos xunto con 
Galicia, para establecer vínculos máis estreitos 
ao nivel local.
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09 Coordinación
interadministrativa

9.1 Consello Galego de Cooperación para 
o Desenvolvemento (Congacode)

O Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento (Congacode) é o  órgano de 
consulta e participación da sociedade galega 

en materia de cooperación para o desenvol-
vemento e está adscrito ao departamento da 
Xunta de Galicia competente nesa materia.

No ano 2019 tiveron lugar dúas xuntanzas do 
pleno do Congacode: unha o 15 de xaneiro 
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para aprobar o Plan anual 2019 e outra o 
25 de novembro na que se lle deu o visto bo 
por unanimidade ao Plan anual 2020 e ao 
anteproxecto de Lei reguladora da acción ex-
terior e cooperación para o desenvolvemento 
de Galicia.

As xuntanzas do Consello completan as xun-
tanzas bilaterais que tanto o vicepresidente 
e conselleiro de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, 
como os representantes da DXRREE e coa UE 
mantiveron cos representantes do sector ao 
longo do ano 2019.

9.2 Grupo de Traballo de Educación para 
o Desenvolvemento e a Cidadanía Global

No mes de setembro de 2019 tivo lugar unha 
nova reunión do grupo de traballo na que se 
informou sobre os avances que se están a pro-
ducir  no ano 2019 no cumprimento da Estra-
texia de Educación para o Desenvolvemento, 
entre os que se poden destacar os seguintes:

» Por vez primeira se ten posto en marcha 
unha avaliación ex-post das intervencións 
máis significativas financiadas desde 2010 
ata 2017.
» Tras aumentar a dotación da convocato-
ria de Educación para o Desenvolvemento 
e a Cidadanía Global, en 2019 non 
quedou ningún proxecto aprobado sen 
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financiamento por esgotamento de crédito 
orzamentario.
» Estase a lles dar continuidade aos con-
venios máis destacados neste ámbito subs-
critos co Fondo Galego, a Coordinadora 
Galega de ONGD e as tres universidades 
galegas, así como ao proxecto “Coopera-
ción Galega: o mundo que queremos”, no 
marco do Plan Proxecta.

Ademais, froito das coordinacións que se 
producen no marco deste grupo de traballo, 
a Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional aprobou incluír, dentro 
do seu Plan de Formación, un curso sobre a 
materia de educación para o desenvolvemen-
to, que se impartiu no mes de novembro, coa 
colaboración da Coordinadora Galega de 
ONGD.

9.3 Comisión Interdepartamental para o 
Seguimento da Axenda 2030 en Galicia 

A Comisión Interdepartamental de Seguimen-
to da Axenda 2030 xorde como resposta á 
necesidade de abordar a implementación dos 
ODS en Galicia a nivel gobernamental, pro-
movendo a transversalidade e a coherencia de 
políticas na Xunta de Galicia.  

Esta Comisión, concibida como un órgano de 
coordinación e colaboración en materia de sus-
tentabilidade, constituíuse en xaneiro de 2019 
e o seu funcionamento está regulado polo De-
creto 142/2019, do 31 de outubro, polo que 
se crea a Comisión Interdepartamental para o 
seguimento da Axenda 2030 en Galicia. 
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Está  presidida pola conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda e ten as seguintes 
funcións:

» Coñecer as iniciativas, plans, programas 
e convenios existentes nos ámbitos cubertos 
polos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sustentable e levar a cabo un seguimento 
da súa execución.
» Estudar e propoñer novas accións para o 
cumprimento dos Obxectivos de Desenvol-
vemento Sustentable.
» Instar a outras administracións e organis-
mos públicos e privados para que impulsen 
as medidas necesarias para promover o 
cumprimento dos Obxectivos de Desenvol-
vemento Sustentable en Galicia.
» Realizar un informe de seguimento sobre 
o progreso no cumprimento dos obxectivos 
e metas fixados na Axenda 2030, que será 
presentado ante o Parlamento de Galicia 
cada dous anos.

No seo desta comisión constituíronse tres gru-
pos de traballo: un para o ámbito económico, 
coordinado polo director xeral de Planificación 
e Orzamentos; outro para o ámbito medioam-
biental, coordinado pola directora xeral de 
Calidade Ambiental e Cambio Climático e un 
terceiro para o ámbito social, cuxa coordina-
ción lle foi encomendada ao director xeral de 
Relacións Exteriores e coa UE.  

Como primeira actuación do Grupo de 
Traballo de ámbito social está a elaboración 
dun Estudo diagnóstico sobre a implantación 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Susten-
table de carácter social da Axenda 2030 na 
Xunta de Galicia.

9.4 XII Encontro de Comunidades Autóno-
mas e Cooperación para o Desenvolvemento

A Comunidade Autónoma das Illes Balears 
foi a encargada de organizar o XII Encontro 
de Comunidades Autónomas e Cooperación 
para o Desenvolvemento, que tivo lugar os 
días 21 e 22 de febreiro en Palma de Mallorca 
e no que participaron representantes de todas 
as comunidades autónomas e da AECID.

O director xeral, Jesús Gamallo Aller, e persoal 
técnico da DXRREE e coa UE participaron nas 
distintas sesións, nas que se puxeron enriba 
da mesa as posicións políticas e a experiencia 
técnica sobre diversos temas que preocupan as 
comunidades autónomas no momento actual 
no que se atopa a cooperación descentraliza-
da. Na súa intervención, o director xeral incidiu 
no compromiso de Galicia coa coordinación 
coa AECID e coas comunidades autónomas no 
eido da acción humanitaria, demostrado coa 
sinatura, en outubro de 2018, do novo Con-
venio entre a Cooperación Descentralizada e 
a AECID para a acción conxunta e coordinada 
da acción humanitaria.  Así mesmo,  puxo en 
valor o IV Plan director da cooperación galega 
2018-2021, tanto polo seu aliñamento coa 
Axenda 2030 de desenvolvemento sustentable 
das Nacións Unidas, como polo reforza-
mento da identidade singular e as vantaxes 
comparativas, como polo valor engadido da 
cooperación galega, tanto a nivel xeográfico, 
cunha atención específica aos países africanos 
de lingua oficial portuguesa, como a nivel 
sectorial coa definición de cinco ámbitos es-
tratéxicos de especialización.
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Os representantes das comunidades autóno-
mas debateron sobre os retos de futuro da coo-
peración descentralizada, buscando reforzar o 
seu valor diferencial, e sobre a necesidade de 
avanzar nos procesos de coordinación entre 
os diferentes niveis de Administración para lle 
dar cumprimento á Axenda 2030 para o Des-
envolvemento Sustentable, que define o marco 
global para a promoción do desenvolvemento 
dos próximos anos.

Ao longo do encontro repasáronse, entre 
outros temas de interese común, os retos da 
cooperación descentralizada a medio prazo 
desde diferentes perspectivas, a colaboración 
cos distintos axentes de cooperación, como as 
ONGD, as universidades ou os fondos locais, 

a cooperación técnica que desenvolven as 
comunidades autónomas e a coordinación de 
actuacións no eido da acción humanitaria.

9.5 I Xornadas nacionais de Educación 
para o Desenvolvemento e ODS

A Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia 
organizou do 28 de febreiro  ao 1 de marzo 
as I Xornadas Nacionais de Educación para o 
Desenvolvemento e ODS, na que participou 
un representante da DXRREE e coa UE. 

Estas xornadas nacen coa  finalidade de sen-
sibilizar e iniciar a docentes, profesionais que 

http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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traballan en educación non formal e membros 
da comunidade universitaria que desexan co-
ñecer experiencias, metodoloxías e enfoques 
para iniciarse no enfoque da educación para 
o desenvolvemento e transferir esta mirada á 
actuación educativa do día a día dos centros 
educativos e as aulas.

9.6 Reunións de coordinación coa coopera-
ción española

Ao longo de todo o ano 2019, representantes 
da DXRREE e coa UE asistiron ás distintas 
reunións que foron convocadas pola Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional 
e para Iberoamérica e pola AECID para a 
coordinación coas comunidades autónomas e 
as entidades locais en diferentes ámbitos de 
actuación:

» Grupo de Traballo de Educación para o 
Desenvolvemento do Consello de Coope-
ración para o Desenvolvemento

Galicia participou regularmente nas xuntanzas 
do Grupo de Traballo de Educación para o 
Desenvolvemento do Consello de Coopera-
ción para o Desenvolvemento, na que están 
invitados representantes das comunidades 
autónomas.

» Comisión de coordinación do Convenio 
para a programación conxunta da acción 
humanitaria

No mes de outubro de 2019 asinouse a 
prórroga do Convenio entre a Cooperación 
descentralizada e a Axencia Española de 
Cooperación Internacional para o Desenvol-
vemento (AECID) para a actuación conxunta e 
coordinada en materia de acción humanitaria. 
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O dito convenio, que fora asinado o 3 de 
outubro de 2018 en Madrid, prevé na súa 
cláusula sexta a creación dunha comisión de 
coordinación, seguimento, vixilancia e control, 
cuxo regulamento de funcionamento forma 
parte do convenio.

Esta comisión ten como obxecto principal 
coordinar e decidir, buscando a unanimidade, 
as actuacións implementadas no marco do 
convenio, así como a resolución dos proble-
mas de interpretación e cumprimento que 
poidan xurdir.

A secretaría da comisión recae na AECID, 
mentres que a presidencia a exercen de 
forma rotatoria, por períodos de seis meses, 
as comunidades autónomas asinantes do con-
venio. No ano 2019 a comisión reuniuse en 
Santander o 30 de outubro, e nela decidiuse 
o destino dos fondos correspondentes a ese 
ano, que ascenderon a 1.550.000 €.

9.7 Convenio  coa AECID  para formación 
de persoas bolseiras nas UCE

No mes de outubro asinouse un convenio 
entre a Vicepresidencia e Consellería de Pre-
sidencia, Administracións Públicas e Xustiza da 
Xunta de Galicia e a AECID, para que persoas 
bolseiras da Comunidade Autónoma de Gali-
cia completen a súa formación nas Unidades 
de Cooperación no exterior (UCE). 

O convenio ten por obxecto establecer as can-
les de colaboración entre a Xunta de Galicia 
e a AECID co fin de que os/as bolseiros/as da 
Comunidade Autónoma de Galicia completen 

a súa formación nas unidades de cooperación 
no exterior da AECID (oficinas técnicas de 
cooperación, centros iberoamericanos de 
formación ou centros culturais), situados en 
países nos que se estean executando proxectos 
de cooperación para o desenvolvemento sub-
vencionados pola comunidade autónoma. En 
casos excepcionais e de acordo coas necesi-
dades operativas e funcionais das UCE, pode-
rán realizar este período no resto de unidades 
dependentes da AECID ou en proxectos de 
cooperación financiados pola propia axencia. 

Este convenio substitúe o asinado no ano 2002 
e para o mesmo obxecto, entre a Xunta de 
Galicia e a Axencia Española de Cooperación 
Internacional para o Desenvolvemento, co fin 
de adaptalo á Lei 40/2015, do 1 de outubro, 
de réxime xurídico do sector público.
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10 Viaxes, visitas 
e actos institucionais

10.1 Viaxes de cooperación ao exterior

Viaxe a Cuba

No mes de xaneiro de 2019 o director xeral de 
Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo 
Aller, realizou unha viaxe a Cuba, en resposta 
a unha invitación de Unicef, para asistir ao 
acto oficial de entrega ás autoridades cuba-
nas do Ministerio de Educación (MINED) dos 
equipamentos e subministracións necesarios 
para a restauración de tres círculos infantís 
(institucións de educación preescolar para 
nenos de entre 0 e 5 anos) no municipio da 
Habana do Leste; actividades executadas no 
ámbito do convenio de colaboración asinado 
con UNICEF para a rehabilitación de infraes-
truturas de educación preescolar e primaria na 
Illa tras o paso do furacán Irma.

Así mesmo, mantivéronse reunións coas auto-
ridades cubanas do Ministerio de Educación, 
do Ministerio de Comercio Exterior e Investi-
mento Estranxeiro, MINCEX, (encargado da 
cooperación internacional e da “Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana 
(OHCH)”), para analizar novas vías de cola-
boración xa que a Xunta estaría en disposición 
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de ofrecer cooperación técnica en ámbitos 
como o da pesca artesanal (a través do 
CETMAR) para aproveitar mellor os recursos 
da illa e apoiar a seguridade alimentaria, ou 
como o do planeamento urbanístico do que 
están necesitadas as cidades cubanas.

Viaxe a Guinea Bissau

No mes de xuño de 2019 realizouse unha 
viaxe institucional de seguimento de actuacións 
financiadas pola Xunta de Galicia en Guinea 
Bissau, considerado de novo país estratéxico 
para a cooperación galega no IV Plan director 
da cooperación galega.
A viaxe foi organizada en coordinación coa 
Axencia Española de Cooperación Interna-

cional para o Desenvolvemento (AECID)  e a 
embaixada española en Guinea. 

A delegación da Xunta de Galicia estivo 
composta polo vicepresidente e conselleiro de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
Alfonso Rueda Valenzuela, o director xeral de 
Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo 
Aller, e a subdirectora xeral de Cooperación 
Exterior, Pilar Romero Rodríguez.

O obxectivo fundamental da visita foi o de 
realizar o seguimento das actuacións finan-
ciadas pola Xunta de Galicia, ao tempo que 
se mantiveron diversos encontros institucionais 
con autoridades locais.
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10.2 Visitas institucionais a Galicia

Durante o ano 2019 recibíronse na sede da 
DXRREE e coa UE visitas de representantes 
de diversas entidades de países do sur e de 
contrapartes no terreo dos axentes galegos de 
cooperación para o desenvolvemento:

» No mes de febreiro visitaron a sede da 
DXRREE e coa UE as seguintes persoas:

› O director da entidade guatemalteca 
Centro experimental para el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa 
rural, S.C. (CEDEPEM), Jose Luis Siguill, 
socio local no  proxecto “O Proxecto de 
transformación para o desenvolvemento 
do emprendemento e autoemprego de 
mulleres produtoras agroecolóxicas do 
municipio de Huitán, Quetzaltenango, 
Guatemala- “qya b´ant b´e (muller fa-
cendo camiño)” financiado pola coope-
ración galega á organización Fundación 
Taller de Solidaridad no marco da con-
vocatoria para proxectos de cooperación 

para o desenvolvemento no exterior do 
ano 2018.
› O activista guatemalteco Damián Vail 
Alonzo, pertencente á Asociación Indíge-
na Agropecuaria Prodesarrollo Integral 
(ASIAPRODI), socio local de Arquitectura 
sen Fronteiras en varios proxectos finan-
ciados pola cooperación galega.

» No mes de abril recibiuse a visita dos 
activistas salvadoreños Bianka Gabriela 
Rodríguez, presidenta e directora executiva 
de COMCAVIS TRANS e Marcos Ignacio 
Molina, en representación do colectivo 
LGBTI na organización ORMUSA, e man-
tívose con eles unha xuntanza á que asistiu 
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a secretaria xeral de Igualdade, que serviu 
para compartir a súa experiencia na loita 
polos dereitos dos seus colectivos. Esta visita 
está enmarcada no proxecto Cooperación 
Galega: o mundo que queremos 2018-
2019, asistindo a ela os representantes das 
entidades executoras do dito proxecto.

» No mes de xuño recibiuse a visita do direc-
tor do “Servicio Jesuita a Refugiados para 
la Educación y medios de vida” de Burundi, 
Francois Xavier Nsababandi, acompañado 
de representantes da Fundación Entrecul-
turas Fe y Alegría, e enmarcada no Día 
Mundial das Persoas Refuxiadas.

» No mes de xullo mantívose unha reunión 
co cónsul honorario de España para o Eixe 
Cafeteiro colombiano (departamentos de 
Caldas, Quindío e Risaralda) e asesor de 
Relacións Internacionais do Departamento 
de Caldas, Jonathan Ballesteros Salazar, na 
que se expuxeron as accións que durante 
o último ano e medio estanse a levar a 
cabo, contribuíndo a unha intensificación 
das relacións entre o Departamento de 
Caldas e o Concello de Caldas de Reis, a 
Universidade de Vigo e algunhas empresas 
da Comunidade Autónoma de Galicia, así 
como o desexo de ampliar os lazos de coo-
peración conxunta coa  Xunta de Galicia.

» No mes de setembro recibiuse a visita da 
coordinadora da Rede Nacional de Defen-
soras de Dereitos Humanos en Honduras, 
Yessica Yamileth Trinidad Elvin, que é tamén 
representante da Rede Nacional ante a 
IM-Defensoras (integrante da coordinación 
colexiada e do grupo impulsor da articu-
lación rexional) e integrante e fundadora 

da Coordinadora Nacional de Mulleres 
Indíxenas de Honduras (CONAMINH), 
recoñecida polo seu labor de acompaña-
mento a defensoras e organizacións en 
situación de risco. Estivo acompañada pola 
directora da Iniciativa Mesoamericana de 
Mulleres Defensoras de Dereitos Humanos, 
Teresa Boedo Blanco, e dos representantes 
das entidades beneficiarias do convenio 
asinado pola Xunta de Galicia para o 
proxecto “Fortalecemento do enfoque de 
protección integral feminista para defenso-
ras de dereitos humanos en Mesoamérica”.

» No mes de outubro recibiuse a visita de 
Marta Merari Blandón, José Luis Siguill e 
Mariam Maricel Agustín, representantes 
das organizacións INPRHU Somoto de Ni-
caragua e CEDEPEM de Guatemala, socios 
locais en varios proxectos financiados pola 
cooperación galega á Fundación Taller de 
Solidaridad na convocatoria de proxectos 
de cooperación para o desenvolvemento 
no exterior do ano 2018.
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» No mes de novembro recibíronse as 
seguintes visitas:

› Unha delegación do equipo itinerante 
da Fundación Entreculturas, Fe y Alegría 
da Amazonía brasileña, composta por 
Raimunda Paixão Braga, Laura Valtorta e 
Francisco Chagas Chafre de Souza, que 
estiveron acompañados por representan-
tes de Entreculturas  Galicia.

› A directora executiva de CIDEL (Centro 
Integral para el Desarrollo Local), Ana 
Vázquez, unha das contrapartes locais 

da Fundación Balms para la Infancia no 
proxecto “Participación social no sistema 
educativo do Barrio Santa Lucía a través 
da xeración de capacidades nos titulares 
de dereitos, responsabilidades e obriga-
cións para unha educación inclusiva e 
de calidade en Santa Lucía, Santiago de 
los Caballeros, asociado ao Programa 
de Melloramento do Barrio Santa Lucía 
IDI República Dominicana - FASE II” sub-
vencionado pola cooperación galega no 
marco da convocatoria para proxectos 
de cooperación para o desenvolvemento 
no exterior do ano 2018.

10.3 Actos institucionais 

» Campaña Mundial pola Educación 2019

A Xunta de Galicia colaborou un ano máis nos 
actos da Campaña Mundial pola Educación 
(CME) que desde o ano 2008 conta con finan-
ciamento da cooperación galega.
O lema da campaña varía cada ano e o de 
2019 é “Defendemos a educación, sostemos 

o mundo”, que visibiliza a importancia da edu-
cación para a supervivencia do noso planeta e 
dos seus habitantes.

O acto central da CME de 2019 en Galicia 
tivo lugar o 21 de maio no Parlamento de 
Galicia, coa presenza do seu presidente e 
representantes dos partidos políticos, e nel 4 
nenos e nenas presentaron as súas peticións 
a favor do dereito á educación e estiveron 
acompañados por profesores e compañeiros.
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» XI Premio Nacional de Educación para o 
Desenvolvemento “Vicente Ferrer”

No mes de novembro tivo lugar en Madrid 
o acto de entrega de diplomas da XI edición 
do Premio Nacional de Educación para o 
Desenvolvemento “Vicente Ferrer”, convocado 
pola Axencia Española de Cooperación Inter-
nacional para o Desenvolvemento (AECID), 
en colaboración co Ministerio de Educación e 
Formación Profesional.

Nesta edición un dos centros galardoados 
foi o IESP Pedra da Aguia, de Camariñas (A 

Coruña), polo proxecto O cambio empeza no 
IESP Pedra da Aguia. Súmaste?, enmarcado 
no Plan Proxecta e no proxecto “Cooperación 
galega: O mundo que queremos”.

O acto de entrega foi presidido pola ministra 
de Educación e Formación Profesional en 
funcións, María Isabel Celaá, e en represen-
tación da Xunta de Galicia asistiron ao acto o 
director xeral de Centros e Recursos Humanos 
da Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional, José Manuel Pinal 
Rodríguez, e a subdirectora xeral de Coopera-
ción Exterior, Pilar Romero.
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» VIII Congreso Universidade e Coopera-
ción Universitaria para o Desenvolvemento

No mes de novembro tivo lugar en Santiago 
de Compostela o VIII Congreso Universidade 
e Cooperación Universitaria para o Desenvol-
vemento, inaugurado polo director xeral de 
Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo 
Aller, e que contou coa intervención da sub-
directora xeral de Cooperación Exterior, Pilar 
Romero Rodríguez, na mesa redonda “Políti-
cas e soporte institucional para a xeración de 
coñecemento desde a CUD”.  Este congreso, 
promovido polo grupo de traballo de coope-
ración da Comisión Sectorial CRUE-Interna-
cionalización e Cooperación e apoiado polo 
Observatorio da Cooperación Universitaria 
ao Desenvolvemento (OCUD), representa un 
punto de encontro das universidades para 
compartir experiencias e xerar oportunidades 
de novas aprendizaxes e alianzas.
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11 Transparencia 
e rendición de contas

11.1 Publicacións 

» Publicación do Informe 2018 da coope-
ración galega

Ao igual que nos últimos anos, no 2019 
editouse en formato dixital o Informe 2018 da 
cooperación galega, publicado na páxina web 
co fin de lle dar a coñecer á sociedade galega 
a política de cooperación que se leva a cabo 
desde Galicia.

11.2 Avaliacións

» Plan anual de avaliacións de proxectos 
no exterior

En liña co compromiso pola transparencia e 
a rendición de contas da cooperación gale-
ga, realizouse a avaliación final ex-post das 
intervencións financiadas en Honduras e O 
Salvador desde o ano 2010 ao 2017, coa 
finalidade de coñecer o grao de consecución 
dos obxectivos propostos, obter ensinanzas 
a aplicar nas intervencións avaliadas e va-
lorar a continuidade do apoio específico da 

cooperación galega a intervencións similares 
executadas no mesmo territorio e coas corres-
pondentes contrapartes. 

Honduras e O Salvador foron considerados 
países prioritarios da cooperación galega en 
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todos os plans directores. Trátase de países nos 
que existen condicións favorables para que 
Galicia realice unha cooperación transforma-
dora debido aos especiais vínculos culturais e 
lingüísticos coa rexión de América Latina e a 
presencia e experiencia de traballo acumulada 
polas organizacións socias.

En total avaliáronse 24 intervencións im-
pulsadas por 9 axentes de cooperación en 
Honduras e O Salvador, financiadas a través 
de convocatorias públicas de subvencións e de 
convenios de colaboración. 

» Avaliación de proxectos de educación 
para o desenvolvemento e a cidadanía 
global

Incidindo no fomento dunha cultura avalia-
dora como elemento esencial das políticas 
públicas de cooperación, durante o ano 2019 
realizouse una avaliación externa das interven-
cións mais destacadas no eido da educación 
para o desenvolvemento e a cidadanía 
global no período 2010-2017, que permita, 
a través dunha sistematización dos principais 
resultados e leccións aprendidas, coñecer as 
debilidades e fortalezas da educación para 
o desenvolvemento e a cidadanía global en 
Galicia.

En total foron identificadas 10 intervencións 
que se corresponden coa execución de 56 
proxectos, impulsadas por 13 axentes de coo-
peración e financiadas a través de convocato-
rias públicas de subvencións e de convenios 
de colaboración. 

» Avaliación do programa de bolsas de 
formación en cooperación internacional

Desde o ano 2002, o órgano de dirección 
da Administración autonómica competente 
en materia de cooperación para o desenvol-
vemento vén desenvolvendo un programa de 
formación de persoas expertas en cooperación 
para o desenvolvemento, coa finalidade de 
complementar a formación académica das 
persoas tituladas universitarias con estadías na 
sede da DXRREE e coa UE ou nas Unidades de 
Cooperación no Exterior (UCE) dependentes 
da Axencia Española de Cooperación Inter-
nacional para o Desenvolvemento, de acordo 
co previsto no convenio subscrito entre esta 
axencia e a Xunta de Galicia.

Este programa desenvólvese a través da 
convocatoria anual de bolsas de formación de 
persoas expertas en cooperación internacional 
para o desenvolvemento co fin de promover 
o desenvolvemento da carreira profesional no 
eido da cooperación e fornecer aos axentes 
galegos de cooperación de persoal técnico 
especializado.

Avaliáronse as convocatorias desde o ano 
2002 ao 2018 co obxectivo de coñecer os 
resultados acadados e a situación profesional 
dentro ou fóra do sector da cooperación das 
persoas beneficiarias desde o comezo do 
programa de bolsas.






