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5Presentación

O PROCESO
O Plan Estratéxico da Coordinadora 2017-2020 é o resultado dun ano de traballo conxunto entre as 
ONGD integradas e os distintos órganos da Coordinadora (Xunta Directiva, Comisións de Traballo,   
Grupos Territoriais e Secretaría Técnica) xunto á persoa que nos acompañou ao longo deste proceso, 
Luis Pemán, da consultora AID Social.

Elaborouse a partir dos resultados da avaliación do anterior Plan e coa vontade de adaptar o novo 
documento ao actual contexto social e político. Foi necesario ter clara a actual fotografía da Coordina-
dora e do noso entorno para poder establecer os obxectivos e as estratexias que se desenvolverán ao 
longo dos próximos catro anos. Tamén revisamos os valores, a misión e a visión da Coordinadora, un 
proceso que nos permitiu tomar aire e pensar en voz alta que somos e que nos gustaría chegar a ser 
os vindeiros anos. Por último, establecéronse as accións que queremos levar a cabo e os indicadores 
necesarios para darlles seguimento.

Así pois, o Plan Estratéxico da Coordinadora que vos presentamos neste documento é o froito dun lon-
go proceso interno de reflexión que nos permitiu seguir medrando. As ONGD socias aprobárono por 
unanimidade na Asemblea Xeral Extraordinaria do 17 de decembro de 2016.

O CONTEXTO
O presente Plan Estratéxico elaborouse ao longo do 2016, un ano marcado polas dolorosas cifras de 
desprazamentos forzosos en todo o mundo: 65 millóns de persoas viven lonxe das súas casas por 
causas políticas, económicas e ambientais. O mar Mediterráneo converteuse nunha gran fosa común 
na que miles de persoas seguen a perder a vida. Un drama de causas políticas ao que a Unión Europea 
respondeu aprobando un acordo con Turquía para que todas as persoas que cheguen a Europa fuxindo 
da guerra e a fame sexan expulsadas. Un acordo inmoral e ilegal que vulnera a normativa europea e 
internacional e que supón un enorme risco para a vida de milleiros de persoas.

A elaboración do novo Plan tamén se deu nun contexto político inusual no Estado español. Houbo 
dúas convocatorias de eleccións en medio ano e un goberno provisional durante máis de dez meses 
debido á incapacidade dos partidos políticos de poñerse de acordo á hora de negociar a investidura 
dun presidente. Neste proceso vimos numerosos cambios nos principais partidos políticos, a chegada 
de novos grupos parlamentarios ao hemiciclo e un número insoportable de vellos e novos casos de co-
rrupción a todos os niveis políticos. Finalmente, Mariano Rajoy foi proclamado presidente do goberno 
español por segunda vez consecutiva.

PRESENTACIÓN
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En Galicia tamén vivimos un ano marcado polas eleccións que se traduciu na ampliación da maioría 
absoluta de Alberto Nuñez Feijoó no Parlamento e na chegada dun novo grupo parlamentario como 
líder da oposición.

Máis alá das nosas fronteiras, 2016 estivo marcado polo quinto ano da guerra e morte en Siria e pola 
cronificación de moitas outras guerras e “conflitos esquecidos” como os de República Centroafricana, 
Somalia, Eritrea, Sudán do Sur (con máis de 2.3 millóns de persoas desprazadas e 16.000 nenos solda-
do), ou Yemen (onde o 80% da poboación precisa de axuda humanitaria para sobrevivir). Tamén polo 
acordo de Paz en Colombia; pola elección de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o 
auxe dos discursos xenófobos en occidente; pola morte de Fidel Castro e o asasinato en Honduras da 
activista medioambiental Berta Cáceres; polo terremoto de Ecuador que provocou centos de mortes e 
miles de persoas feridas; pola histórica destitución da presidenta de Brasil escollida democraticamen-
te, Dilma Rousseff, por parte do Senado. Pola vitoria do Brexit no Reino Unido e polo terror provocado 
por Estado Islámico, principalmente, entre a comunidade musulmá.

Porén, 2016 tamén destacou porque a sociedade civil organizada persistiu na esixencia de que os go-
bernos garantan o dereito de todas as persoas a ter unha vida digna; polas enormes mobilizacións e 
mostras de solidariedade da cidadanía coas persoas refuxiadas; polas loitas dos barrios, das aldeas 
e das comunidades que queren outro mundo posible. Tamén, polas constantes denuncias das inso-
portables cifras de desigualdade e pobreza global, das violencias exercidas contra as mulleres e dos 
intentos de abuso das grandes empresas sobre a soberanía popular. Polos primeiros meses de vixencia 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) unha nova oportunidade para acabar coas des-
igualdades e a pobreza no mundo.

En outubro, baixo o lema ‘Ni Una Menos’, tiveron lugar multitudinarias marchas en contra da violencia 
de xénero en toda América Latina; tamén nesas datas miles de persoas de todo o mundo saíron ás rúas 
en contra dos Tratados de Libre Comercio. Ao longo do ano naceron e medraron experiencias e proxec-
tos que propoñen alternativas de produción, distribución e consumo e que respectan as persoas e o 
medio. Exemplos todos das loitas e das pequenas revolucións que, día tras día, están a liderar persoas 
en cada recuncho do planeta.  

“No nos queda otro camino más que luchar”

Berta Cáceres (1973-2016)
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A Coordinadora Galega de ONGD naceu o 1 de xuño de 1991 da man de dúas organizacións xa desapa-
recidas: Comisión Galega pro-Amazonia e Estudantes Solidarios. A este par de entidades se lles foron 
sumando, aos poucos, moitas outras organizacións e hoxe, 25 anos despois, na Coordinadora somos 
45 ONGD asociadas. A maioría son ONGD galegas que xunto ás delegacións de organizacións estatais 
e internacionais formamos unha Coordinadora heteroxénea.

Aos inicios, a Coordinadora foi medrando ao poucos, ao mesmo ritmo que o facía a incipiente política 
galega de cooperación ao desenvolvemento. Ao tempo que novas ONGD se incorporaban á Coordina-
dora, a Xunta de Galicia publicou as primeiras convocatorias de subvencións para proxectos en países 
empobrecidos e para sensibilización. Era mediados dos noventa, a época das acampadas polo 0,7 en 
Galicia e no resto do Estado, un momento histórico no que a cidadanía durmiu e conviviu nas prazas 
das principais cidades reclamando que os gobernos destinaran o 0,7% do seu orzamento á Axuda Ofi-
cial ao Desenvolvemento. Moitas persoas e ONGD se formaron nesa loita que hoxe, 25 anos despois, 
segue a estar na nosa axenda política.

Co cambio de século, e cando a cidadanía galega saía masivamente as rúas para berrar “Nunca máis” 
e “Non á guerra”, na Coordinadora medramos e evolucionamos. Pasamos de ser un espazo de encontro 
entre unhas poucas organizacións a converternos na representante do sector das ONGD en Galicia. 
Nesa época, abrimos a nosa sede en Compostela e asinamos o primeiro convenio de colaboración coa 
Xunta de Galicia.

A partir de 2005, o traballo de incidencia política obtivo os seus froitos. A Xunta de Galicia puxo en 
marcha a Dirección Xeral de Cooperación, aprobou o I Plan Director de Cooperación ao Desenvolve-
mento de Galicia, constituíu o Consello Galego de Cooperación e, no ano 2009, dedicou 12 millóns de 
euros a cooperación (0,1%), a maior cifra que, ata hoxe, investiu o goberno galego na política pública 
de loita contra a pobreza global. En 2010, ademais, conseguimos que os tres partidos con represen-
tación parlamentaria naquel momento se comprometeran na loita por un mundo xusto a través da 
sinatura do Pacto Galego contra a Pobreza, un documento impulsado pola propia Coordinadora que 
recolle compromisos políticos concretos en relación á cooperación internacional ao desenvolvemento, 
a loita contra as desigualdades e a favor da xustiza social.

A Cooperación Galega medraba (en fondos, instrumentos e calidade) e facíao tamén a tecnificación e 
especialización das ONGD, así como o traballo en rede da Coordinadora cara a fóra e cara a dentro.       

25 ANOS DE 
HISTORIA

725 Anos de historia
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A partir de 2002, integrámonos na Coordinadora de ONGD – España e formamos parte da Coordinado-
ra Galega para a Paz; en 2006, impulsamos a posta en marcha de cinco Comisións de Traballo internas 
sobre distintas temáticas: Comercio Xusto, Educación Para o Desenvolvemento, Incidencia Política, 
Normativa e Xénero que hoxe seguen en marcha.

A partir de 2010 e coa crise económica como talón de fondo, o contexto no que a Coordinadora e as 
ONGD galegas traballamos mudou. Os recortes xeralizados nas políticas sociais afectaron dun modo 
claro á cooperación en Galicia: de 2010 a 2014, o orzamento destinado á loita contra a pobreza global 
recortouse un 65% e moitos dos instrumentos de financiamento desapareceron ou non contaban con 
fondos suficientes. En paralelo, a realidade social e política no Estado promoveu a aparición de move-
mentos sociais como o 15M, a Plataforma de Persoas Afectadas pola Hipoteca (PAH), as mareas cida-
dás en contra dos recortes na sanidade e a educación pública, etc. Tamén, unha maior visibilización de 
movementos sociais, organizacións e colectivos que, dende moito antes do inicio da crise, rexeitaban o 
actual sistema económico e político xerador de pobreza e desigualdades en todo o mundo e propoñían 
alternativas para mudalos.

Os recortes dos fondos dedicados a cooperación implicaron á paralización de proxectos e procesos nos 
países empobrecidos nos que participaban as ONGD, o cal fixo que moitas persoas perdesen a opor-
tunidade de mellorar as súas condicións de vida. Ademais, moitas organizacións viron reducida a súa 
capacidade de mudar a realidade debido á diminución de persoal contratado nas ONGD, á precariza-
ción das condicións de traballo e ao peche dalgunhas delegacións. Chegou así a necesaria repolitiza-
ción, un proceso que devolveu ás organizacións e á propia Coordinadora ao seu lugar de orixe despois 
dunha etapa de excesiva tecnificación. A defensa dos dereitos humanos en todo o mundo, á denuncia 
da vulneración destes dereitos tanto aquí como nos países do Sur, o traballo en rede no Norte e no Sur 
e a transformación social como fin último, forman hoxe, máis que nunca, parte indispensable da nosa 
folla de ruta.

Logo destes 25 anos de historia é moito o traballo o que aínda queda por facer. Hoxe, 2.200 millóns 
de persoas viven en situación de pobreza extrema e as cifras de desigualdade non teñen precedentes; 
somos testemuñas do maior movemento de desprazamentos forzosos dende a II Guerra Mundial e 
o actual sistema económico está a xerar desequilibrios medioambientais e sociais que nos levaron 
a unha situación de crise ecolóxica. Dende a Coordinadora temos claro que é imprescindible seguir 
traballando dende o local para transformar o mundo nun lugar onde estean garantidos os dereitos 
socias, políticos, civís, económicos e culturais de todas as persoas; un mundo onde a equidade e a 
igualdade de oportunidades estean aseguradas, onde prevaleza a cultura da paz e as relacións estean 
baseadas na ética dos coidados e no principio de non discriminación, solidariedade e cooperación.

Este Plan Estratéxico para os vindeiros 4 anos é o resultado da nosa vontade colectiva para acadalo.

LI
Ñ

A
 D

O
 T

EM
PO



LI
Ñ

A
 D

O
 T

EM
PO

Nace a Coordinadora · 1991

1994 · Créase o Rexistro de Axentes de Cooperación 

2003 · Aprobación da Lei Galega de Cooperación

2004 · Publícase a 1ª Convocatoria de fortalecemento das ONGD da Xunta

2006 · Aprobación do I Plan Director da Cooperación Galega

2008 · 1ª Convocatoria de microproxectos e de programas da Xunta

2009 · Máxima adicación orzamentaria da Xunta a Cooperación: 12.000.000€ (0,1%) 

· Inicio dos recortes (ata o 64%) nos orzamentos de cooperación da Xunta
· Aprobación do II Plan Director da Cooperación Galega

1996 · Publícase a 1ª Convocatoria de proxectos no exterior da Xunta 

1997 · Créase o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade   

1992/93 · Acampadas polo 0,7 

2002 · Folga xeral contra a reforma do subsidio de desemprego 

1ª Secretaría Técnica · 1993 

Paso de federación a asociación · 2000

 

2010 · Folga Xeral contra os recortes

Apertura da sede            
Sinatura do primeiro convenio da Coordinadora coa Xunta · 2001 

Integración na Coordinadora de ONGD - España            
Primeira web da Coordinadora · 2002 

Integración na Coordinadora Galega pola Paz · 2003

Edición 1ª Guía de ONGD de Galicia · 2004

Primeiro número da publicación “Galicia Solidaria”         
Botan a andar as comisións de traballo · 2006

Encontro de Coordinadoras autonómicas (Vigo) · 2008

Aprobación do primeiro Plan estratéxico da Coordinadora · 2009  

Sinatura do Pacto Galego contra a Pobreza · 2010

 

 

· Mobilizacións do 15M
· Folga xeral contra a reforma das pensións

· Aparición das mareas cidadás en contra dos recortes
· Primeira folga xeral europea
· Folga xeral contra a reforma laboralPrimeiras xornadas dedicadas aos movementos           

sociais e á defensa dos DDHH · 2013

 Vicepresidencia segunda da Coordinadora Estatal de ONGD           
asumida pola Coordinadora Galega de ONGD · 2014

COORDINADORA                     COOPERACIÓN GALEGA                     CONTEXTO SOCIAL

 25 aniversario da Coordinadora · 

· O orzamento de Cooperación Galega chega a mínimos históricos (0,04%)
· Aprobación do III Plan Director da Cooperación Galega

· Publícase a primeira convocatoria de proxectos no 
  exterior da Deputación da Coruña 

2014 · Marchas da dignidade

2015 · Aprobación da Lei Mordaza

· Creación Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas

· Publícase a 1ª Convocatoria de Investigación 
  para o desenvolvemento da Xunta

Produción da curta documental            
”Inconformistas. 25 anos de andaina solidaria” · 2016 

2000

1990

2010

2010

2011

2012

2014

2016 

 

 

 

2003 · Mobilizacións polo “Nunca máis” e “Non á guerra” 
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11Que entendemos por...

COHERENCIA DE POLÍTICAS
O traballo pola Coherencia de Políticas é a integración da perspectiva de desenvolvemento no deseño, 
implementación e avaliación de todas as políticas públicas dun país, o que significa transversalizar o 
traballo polo desenvolvemento en toda a acción gobernamental. A integración activa da coherencia 
de políticas implica avanzar alén da creación de sinerxías e complementariedades entre políticas para 
garantir, na maior medida do posible, que o conxunto de políticas distintas á de cooperación ao desen-
volvemento estean guiadas polo obxectivo superior da loita contra a pobreza e a defensa dos dereitos 
humanos de todo o mundo.

COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
A comunicación para o desenvolvemento aposta polas ferramentas e habilidades comunicativas para 
contribuír ao cambio social. O obxectivo é darlles voz ás persoas, principalmente aos sectores oprimi-
dos ou invisibilizados da sociedade, para que expresen a súa propia visión das problemáticas, se em-
poderen e participen na toma de decisións ao respecto, erixíndose en protagonista da transformación 
cara a un mundo máis xusto e igualitario.

Permite traballar contidos e actitudes dun xeito eficaz a través das novas tecnoloxías, promovendo 
destrezas de participación e diálogo para a defensa dos valores dunha cidadanía global, a miúdo 
ignorados nos medios de comunicación tradicionais. En base a un uso participativo e de apropiación 
das TIC, pódense impulsar desde a pluralidade accións comúns para o cambio social, potenciando os 
procesos de interlocución para contribuír á identificación de problemas e solucións. Ao tempo, visi-
bilízanse outras realidades e o labor desenvolvido polos axentes de cooperación na loita contra as 
desigualdades, nun exercicio de transparencia, contribuíndo deste xeito a unha toma de conciencia in-
formada sobre as causas do empobrecemento e da inclusión que leve á mobilización para combatelas.

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA GLOBAL
A Educación para a Cidadanía Global (ECG) forma parte das pedagoxías que pretenden afrontar os 
grandes retos do século XXI. Os seus contidos identifícanse co tratamento global das desigualdades e 
a posta en valor da diversidade e están orientados a diferentes públicos e a persoas de todas as idades, 
sexos e culturas. Lévase a cabo en todos os ámbitos da educación (formal, informal, non formal), 
tanto en centros educativos regrados (escolas, institutos e universidades) como en espazos de lecer 
e tempo libre, lugares de traballo, o ámbito familiar, en tecidos asociativos e mesmo nos medios de 
comunicación.

QUE ENTENDEMOS 
POR...
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Trátase dun concepto vivo e dinámico, suxeito ao cambio, tanto na teoría como na práctica, xa que 
ao longo da súa historia foi evolucionando vencellado ás perspectivas ou enfoques da mesma.  
 
Dende a Coordinadora Galega de ONGD, entendemos a ECG como un proceso socio-educativo enca-
miñado a xerar conciencias críticas. Isto implica facer a cada persoa responsable e activa co fin de 
construír unha nova sociedade civil comprometida coa solidariedade, entendida esta como corres-
ponsabilidade, e coa construción dun mundo onde a equidade e a igualdade de oportunidades estean 
aseguradas, onde prevaleza a cultura da paz e as relacións estean baseadas na ética dos coidados e 
no principio de non discriminación, solidariedade e cooperación. A ECG ten por obxectivo, pois, crear 
unha cidadanía que participe activamente na transformación da sociedade dende o ámbito persoal, 
comunitario e político.

FERRAMENTA DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA E BO GOBERNO
Esta ferramenta naceu como instrumento de seguimento e cumprimento do Código de Conduta da 
Coordinadora. Neste sentido, a Comisión de Normativa e Código de Conduta da Coordinadora propón 
a adopción e aplicación desta ferramenta deseñada cunha serie de indicadores obxectivamente veri-
ficables que, acompañada dunha metodoloxía de uso, permite verificar o grao de transparencia e bo 
goberno das organizacións. Pretende servir de guía para a mellora continua e conseguir avaliacións 
de debilidades fortalezas nese ámbito.

Na Asemblea Xeral Extraordinaria de 2014 da Coordinadora, aprobouse a proposta da Comisión de 
Normativa de asumir os Indicadores da Coordinadora Estatal de ONGD có obxectivo de que exista un 
selo único para todas as Coordinadoras (a Estatal e as Autonómicas).
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Desde a Coordinadora Galega de ONGD consideramos que os valores da organización son a guía á hora 
de establecer as políticas organizativas. Supoñen, ademais, a descrición do código de comportamento 
ao que a organización se adhire e aspira á hora de relacionarse e traballar co resto de axentes, tanto 
internos como externo.  

INDEPENDENCIA
Independencia sociopolítica e autonomía institucional como condición indispensable para fixar obxec-
tivos e estratexias e realizar unha axeitada incidencia política e social.

PLURALIDADE
Recoñecemento da diversidade no seo da Coordinadora como valor que sustenta a nosa lexitimidade 
social e potencia as sinerxias de traballo.

CRÍTICA
Capacidade de análise do entorno para mellorar as accións cara ao interno e cara aos grupos de inte-
rese.

PARTICIPACIÓN-HORIZONTALIDADE
Implicación activa e construción colectiva por parte das ONGD socias, tanto na toma de decisións 
como nos espazos de traballo.

DIÁLOGO
Como reflexión e actitude propositiva na defensa da nosa misión.

COMPROMISO POLÍTICO
Para a transformación social e a través do cal promovemos a xustiza social e o desenvolvemento sus-
tentable.

TRANSPARENCIA
Rendición de contas a través da promoción e garantía do acceso á información da Coordinadora e das 
ONGD asociadas.

VALORES DA 
COORDINADORA
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15Misión e visión da Coordinadora

MISIÓN
A Coordinadora Galega de ONGD é unha plataforma social e política de ONG de Desenvolvemento 
comprometidas coa consecución da xustiza social e o fin das desigualdades globais que traballan 
dende Galicia para construír un modelo de cooperación transformadora baseado no desenvolvemento 
sustentable e no enfoque feminista e de dereitos humanos.

VISIÓN
Queremos ser unha organización formada pola gran maioría das Organizacións da Sociedade Civil 
que desde Galicia traballan activamente pola promoción e garantía dos dereitos sociais, políticos, 
civís, económicos e culturais de todas as persoas a nivel global. E confiamos na consolidación dunha 
Política Pública e Social de Cooperación de calidade, eficiente, sostible e transformadora no marco da 
coherencia de políticas.

A nosa visión é a dun mundo onde a equidade e a igualdade de oportunidades estean aseguradas, onde 
prevaleza a cultura da paz e as relacións estean baseadas na ética dos coidados e no principio de non 
discriminación, solidariedade e cooperación.

MISIÓN E VISIÓN 
DA COORDINADORA





Plans de acción e indicadores 17

17Liñas e obxectivos estratéxicos

LIÑAS E OBXECTIVOS 
ESTRATÉXICOS

Unha liña estratéxica é un camiño que indica como alcanzar a nosa misión e mostra os ámbitos que 
consideramos fundamentais para situar os nosos obxectivos e alcanzar os resultados estes vindeiros 4 
anos.

O PLAN ESTRATÉXICO DA COORDINADORA PARA O PERÍODO 2017-2020, CONTEMPLA:

4 Liñas Estratéxicas:
L.E.1. Incidencia Política
L.E.2. Comunicación e Cambio Social
L.E.3. Representatividade da Coordinadora
L.E.4. Desenvolvemento Organizativo

5 Obxectivos Estratéxicos:  

O.E.1. Promovida a incidencia na mellora da Política Pública e Social de Cooperación ao Des-
envolvemento e a Coherencia de Políticas das administracións galegas como garantes 
dos Dereitos Humanos e do desenvolvemento humano sostible.

O.E.2. Promovida a Educación para a Cidadanía Global.

O.E.3. Impulsada a Comunicación para o Desenvolvemento como ferramenta imprescindible 
para a transformación social.

O.E.4. Aumentada a lexitimidade da Coordinadora como representante do sector das ONGD 
en Galicia.

O.E.5. Fortalecida a estrutura organizativa da Coordinadora.

As liñas estratéxicas e os obxectivos fanse operativos a través dos seguintes resultados e accións:

    



 O.E.1. PROMOVIDA A 
INCIDENCIA NA MELLORA DA 
POLÍTICA PÚBLICA E SOCIAL 

DE COOPERACIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO E A 

COHERENCIA DE POLÍTICAS 
(CDP) DAS ADMINISTRACIÓNS 

GALEGAS COMO GARANTES 
DOS DEREITOS HUMANOS E 

DO DESENVOLVEMENTO 
HUMANO SOSTIBLE

Promovida a incidencia na 
mellora da política pública 
e social de cooperación ao 
desenvolvemento de 
ámbito autonómico que 
recoñeza ás ONGD como 
axentes clave para a  
transformación social e 
política.

Promovida a incidencia 
na mellora da política 
pública e social de 
cooperación ao 
desenvolvemento de 
ámbito local que 
recoñeza ás ONGD como 
axente clave para a 
transformación social e 
política.

R1.1

R1.2

Revisar anualmente o plan de acción cos actores de interese 
identificados para a política social de cooperación ao 
desenvolvemento de ámbito autonómico.

Promover a realización e/ou difusión entre actores de 
interese de estudos e informes sobre o estado e evolución da 
política social de cooperación ao desenvolvemento de ámbito 
autonómico.

Actualizar anualmente a batería de propostas das ONGD 
socias para a política social de cooperación ao 
desenvolvemento ámbito autonómico.

Difundir anualmente, entre cada un dos actores de interese 
identificados, as propostas das ONGD socias para o ámbito 
autonómico a través de correo electrónico, reunións 
presenciais, notas de prensa, artigos de opinión, etc.

Realizar campañas específicas no marco das eleccións 
autonómicas.

Revisar e realizar achegas ás distintas publicacións e 
documentos estratéxicos das administracións locais, abertos 
á participación, vinculados á cooperación autonómica (bases 
de cooperación, plans estratéxicos, normativas, etc.).

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

Revisar anualmente o plan de acción cos actores de interese 
identificados para a política social de cooperación de ámbito 
local.

Promover, entre os actores de interese identificados, a 
realización e/ou difusión de estudos e informes sobre o 
estado e a evolución da política social de cooperación ao 
desenvolvemento de ámbito local.

Actualizar anualmente a batería de propostas das ONGD 
socias para a política de cooperación de ámbito local local 
(instrumentos de axuda, modificacións normativas, 
orientación estratéxica, etc.,)

Difundir anualmente, entre cada un dos actores de interese 
identificados, as propostas das ONGD socias para o ámbito 
local a través de correo electrónico, reunións presenciais, 
notas de prensa, artigos de opinión, etc.

Realizar campañas específicas no marco das eleccións 
municipais.

Revisar e realizar achegas ás distintas publicacións e 
documentos estratéxicos das administracións locais, abertos 
á participación, vinculados á cooperación local (bases de 
cooperación, plans estratéxicos, normativas, etc.).

Formar e/ou asesorar ao persoal técnico e aos concelleiros e 
concelleiras responsables de cooperación nos entes locais.

A1.7

A1.8

A1.9

A1.10

A1.11

A1.12

A1.13

OBXECTIVO 1
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 O.E.1. PROMOVIDA A 
INCIDENCIA NA MELLORA DA 
POLÍTICA PÚBLICA E SOCIAL 

DE COOPERACIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO E A 

COHERENCIA DE POLÍTICAS 
(CDP) DAS ADMINISTRACIÓNS 

GALEGAS COMO GARANTES 
DOS DEREITOS HUMANOS E 

DO DESENVOLVEMENTO 
HUMANO SOSTIBLE

Promovida a incidencia na 
mellora da política pública 
e social de cooperación ao 
desenvolvemento de 
ámbito autonómico que 
recoñeza ás ONGD como 
axentes clave para a  
transformación social e 
política.

Promovida a incidencia 
na mellora da política 
pública e social de 
cooperación ao 
desenvolvemento de 
ámbito local que 
recoñeza ás ONGD como 
axente clave para a 
transformación social e 
política.

R1.1

R1.2

Revisar anualmente o plan de acción cos actores de interese 
identificados para a política social de cooperación ao 
desenvolvemento de ámbito autonómico.

Promover a realización e/ou difusión entre actores de 
interese de estudos e informes sobre o estado e evolución da 
política social de cooperación ao desenvolvemento de ámbito 
autonómico.

Actualizar anualmente a batería de propostas das ONGD 
socias para a política social de cooperación ao 
desenvolvemento ámbito autonómico.

Difundir anualmente, entre cada un dos actores de interese 
identificados, as propostas das ONGD socias para o ámbito 
autonómico a través de correo electrónico, reunións 
presenciais, notas de prensa, artigos de opinión, etc.

Realizar campañas específicas no marco das eleccións 
autonómicas.

Revisar e realizar achegas ás distintas publicacións e 
documentos estratéxicos das administracións locais, abertos 
á participación, vinculados á cooperación autonómica (bases 
de cooperación, plans estratéxicos, normativas, etc.).

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

Revisar anualmente o plan de acción cos actores de interese 
identificados para a política social de cooperación de ámbito 
local.

Promover, entre os actores de interese identificados, a 
realización e/ou difusión de estudos e informes sobre o 
estado e a evolución da política social de cooperación ao 
desenvolvemento de ámbito local.

Actualizar anualmente a batería de propostas das ONGD 
socias para a política de cooperación de ámbito local local 
(instrumentos de axuda, modificacións normativas, 
orientación estratéxica, etc.,)

Difundir anualmente, entre cada un dos actores de interese 
identificados, as propostas das ONGD socias para o ámbito 
local a través de correo electrónico, reunións presenciais, 
notas de prensa, artigos de opinión, etc.

Realizar campañas específicas no marco das eleccións 
municipais.

Revisar e realizar achegas ás distintas publicacións e 
documentos estratéxicos das administracións locais, abertos 
á participación, vinculados á cooperación local (bases de 
cooperación, plans estratéxicos, normativas, etc.).

Formar e/ou asesorar ao persoal técnico e aos concelleiros e 
concelleiras responsables de cooperación nos entes locais.

A1.7

A1.8

A1.9

A1.10

A1.11

A1.12

A1.13

OBXECTIVO 1

O.E.1.
 PROMOVIDA A INCIDENCIA 
NA MELLORA DA POLÍTICA 

PÚBLICA E SOCIAL DE 
COOPERACIÓN AO 

DESENVOLVEMENTO E A 
COHERENCIA DE POLÍTICAS 

(CDP) DAS ADMINISTRACIÓNS 
GALEGAS COMO GARANTES 
DOS DEREITOS HUMANOS E 

DO DESENVOLVEMENTO 
HUMANO SOSTIBLE

Realizar, de forma participada, unha identificación de 
temáticas de interese  no marco da CdP durante a vixencia do 
Plan e deseñar unha estratexia de incidencia.

Crear un grupo de apoio á Comisión de Incidencia formado 
por ONGD socias e persoas e/ou colectivos sociais  
“especialistas” nas temáticas identificadas de interese para a 
CdP.

Elaborar unha estratexia anual de CdP cun cronograma 
específico que se avaliará anualmente.

A1.14                  

A1.15                 

A1.16               

Implementar un programa formativo para a Comisión de 
Incidencia (aberto á participación externa) no eido da 
incidencia política.

Realizar reunións periódicas da Comisión de Incidencia e 
levar a cabo traballo online.

Participar nas reunións e o traballo online da Rede de 
Coordinadoras Autonómicas.

Realizar unha avaliación anual do traballo de incidencia 
política da Coordinadora.

A1.17                  

A1.18                 

A1.19              

A1.20            

Promovidas estratexias 
para a incorporación da 
Coherencia de Políticas 
(CdP) nas administracións 
públicas galegas.

R1.3

Promovidas estratexias 
para a incorporación da 
Coherencia de Políticas 
(CdP) nas administracións 
públicas galegas.

R1.4 

OBXECTIVO 1



 O.E.2. 
PROMOVIDA A 

EDUCACIÓN PARA A 
CIDADANÍA GLOBAL 

(EpCG)

Consolidado o enfoque 
de EpCG nas ONGD e nos 
órganos membro da 
Coordinadora.

Fomentada unha 
cidadanía galega 
comprometida coa loita 
contra as desigualdades.

R2.1

R2.2

Impulsadas accións de 
incidencia para 
incorporar a EpCG nas 
políticas públicas en 
materia de educación.

R2.3

Reunións periódicas da Comisión de Educación para o Desen-
volvemento (ED).

Organizar unha formación anual sobre EpCG.

Participar en foros e xornadas externas sobre EpCG.

Participar activamente na definición, revisión, implementa-
ción e avaliación da Estratexia de ED da Xunta de Galicia.

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

Identificar aliados/as para o impulso das accións de inciden-
cia.

Identificar accións de incidencia neste ámbito que se teñan 
levado a cabo con éxito noutras Comunidades Autónomas.

Consensuar como propia unha Guía (das xa existentes) sobre 
como incorporar o enfoque da EpCG nos centros educativos.

Participar, a través dos Servizos de Formación do 
Profesorado da Consellería de Educación, en formacións 
para o profesorado sobre como incorporar o enfoque de 
EpCG nos centros educativos.

Definir a estratexia de incidencia no Consello Social das 
Universidades Públicas.

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

Organizar anualmente o Día Mundial do Comercio Xusto.

Organizar unha campaña anual en defensa dos dereitos 
humanos que se enmarque no  contexto social e político 
vixente.

Participar nas reunións das Redes e Plataformas das que a 
Coordinadora forme parte e sumarnos a aquelas que nos 
parezan relevantes na defensa dos dereitos das persoas.

Elaborar unha proposta sobre o tipo de voluntariado que 
defendemos dende a Coordinadora e elaborar unha campaña 
para presentar estas orientacións ás administracións 
públicas, universidades, etc.

Participar en campañas e denuncias promovidas dende fóra 
da Coordinadora.

Elaborar e executar un Plan de acción cos axentes educativos 
aliados para dar a coñecer o enfoque de EpCG e xerar un 
clima que permita difundir estes contidos entre os axentes e 
promover alianzas.

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

OBXECTIVO 2
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 O.E.2. 
PROMOVIDA A 

EDUCACIÓN PARA A 
CIDADANÍA GLOBAL 

(EpCG)

Consolidado o enfoque 
de EpCG nas ONGD e nos 
órganos membro da 
Coordinadora.

Fomentada unha 
cidadanía galega 
comprometida coa loita 
contra as desigualdades.

R2.1

R2.2

Impulsadas accións de 
incidencia para 
incorporar a EpCG nas 
políticas públicas en 
materia de educación.

R2.3

Reunións periódicas da Comisión de Educación para o Desen-
volvemento (ED).

Organizar unha formación anual sobre EpCG.

Participar en foros e xornadas externas sobre EpCG.

Participar activamente na definición, revisión, implementa-
ción e avaliación da Estratexia de ED da Xunta de Galicia.

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

Identificar aliados/as para o impulso das accións de inciden-
cia.

Identificar accións de incidencia neste ámbito que se teñan 
levado a cabo con éxito noutras Comunidades Autónomas.

Consensuar como propia unha Guía (das xa existentes) sobre 
como incorporar o enfoque da EpCG nos centros educativos.

Participar, a través dos Servizos de Formación do 
Profesorado da Consellería de Educación, en formacións 
para o profesorado sobre como incorporar o enfoque de 
EpCG nos centros educativos.

Definir a estratexia de incidencia no Consello Social das 
Universidades Públicas.

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

Organizar anualmente o Día Mundial do Comercio Xusto.

Organizar unha campaña anual en defensa dos dereitos 
humanos que se enmarque no  contexto social e político 
vixente.

Participar nas reunións das Redes e Plataformas das que a 
Coordinadora forme parte e sumarnos a aquelas que nos 
parezan relevantes na defensa dos dereitos das persoas.

Elaborar unha proposta sobre o tipo de voluntariado que 
defendemos dende a Coordinadora e elaborar unha campaña 
para presentar estas orientacións ás administracións 
públicas, universidades, etc.

Participar en campañas e denuncias promovidas dende fóra 
da Coordinadora.

Elaborar e executar un Plan de acción cos axentes educativos 
aliados para dar a coñecer o enfoque de EpCG e xerar un 
clima que permita difundir estes contidos entre os axentes e 
promover alianzas.

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

OBXECTIVO 2

O.E.3. 
IMPULSADA A 

COMUNICACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO COMO 

FERRAMENTA 
IMPRESCINDIBLE PARA A 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Crear o Grupo de Comunicación (formado, como mínimo, por 
representantes da ST, Directiva e as Comisións de ED, 
Incidencia e Normativa co obxectivo de transversalizar o 
traballo).

Reunións periódicas do Grupo de Comunicación.

Elaborar e executar un Plan de formación no eido de 
Comunicación para Desenvolvemento.

Elaborar unha Guía para a incorporación da Comunicación 
para o Desenvolvemento nas ONGD.

Elaborar e executar a Estratexia de Comunicación da 
Coordinadora.

A3.1              

A3.6              

A3.7              

A3.8              

A3.9              

A3.10              

A3.11              

A3.2              

A3.3              

A3.4              

A3.5              

Identificar axentes multiplicadores clave.

Elaborar e executar un plan de acción con axentes 
multiplicadores clave no eido da comunicación.

Participar en xornadas e formacións sobre Comunicación 
para o Desenvolvemento.

Organizar a  II Edición dos Premios Luceira de Comunicación 
Social xunto a outros colectivos e organizacións.

Promover accións de formación e sensibilización sobre 
Comunicación para o Desenvolvemento dirixidas a 
xornalistas e comunicadores/as.

Elaborar e presentar a Guía de Fontes de Información da 
Coordinadora.

Facilitada a incorporación 
da Comunicación para o 
Desenvolvemento como 
práctica dentro da 
Coordinadora e das ONGD 
membro.

R3.1

Promovida a 
Comunicación para o 
Desenvolvemento entre 
os axentes 
multiplicadores clave.

R3.2 

OBXECTIVO 3



O.E.4.
AUMENTADA A LEXITIMIDADE 

DA COORDINADORA COMO 
REPRESENTANTE DO SECTOR 

DAS ONGD EN GALICIA

Realizar distintas actividades de achegamento ás ONGD non 
integradas (xornadas de portas abertas, visitas ás sedes,...) 
para promover que participen en actividades e grupos de 
traballo.

Realizar distintas actividades de achegamento ás ONGD 
integradas (visitas ás sedes, chamadas telefónicas,...) para 
promover unha maior participación na Coordinadora.

Organizar actividades de forma descentralizada.

Flexibilizar os espazos de traballo da Coordinadora 
(comisións e grupos de traballo) ás temáticas e tempos que 
demandan ás ONGD.

Creación de grupos de AD-HOC cando se requira.

A4.1              

A4.6              

A4.7              

A4.8              

A4.9              

A4.10              

A4.2              

A4.3              

A4.4              

Aplicar os indicadores de transparencia e bo goberno á 
Coordinadora.

Aplicar os indicadores de transparencia e bo goberno, de 
forma paulatina, ás ONGD integradas.

Elaborar un informe anual sobre a situación da aplicación 
destes indicadores.

Crear un espazo na web con datos dos indicadores de 
transparencia e bo goberno.

Elaborar e difundir unha enquisa para recoller datos sobre o 
perfil das persoas que colaboran nas ONGD integradas 
(directivas, voluntariado, área técnica, etc.).

Promoveuse e facilitouse 
a participación no traballo 
diario e nas actividades da 
Coordinadora ás ONGD 
integradas e non 
integradas.

R4.1

Promocionouse a mellora 
da transparencia, o bo 
goberno e o cumprimento 
do Código de Conduta das 
organizacións da 
Coordinadora.

R4.2 

OBXECTIVO 4

A4.5
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O.E.4.
AUMENTADA A LEXITIMIDADE 

DA COORDINADORA COMO 
REPRESENTANTE DO SECTOR 

DAS ONGD EN GALICIA

Realizar distintas actividades de achegamento ás ONGD non 
integradas (xornadas de portas abertas, visitas ás sedes,...) 
para promover que participen en actividades e grupos de 
traballo.

Realizar distintas actividades de achegamento ás ONGD 
integradas (visitas ás sedes, chamadas telefónicas,...) para 
promover unha maior participación na Coordinadora.

Organizar actividades de forma descentralizada.

Flexibilizar os espazos de traballo da Coordinadora 
(comisións e grupos de traballo) ás temáticas e tempos que 
demandan ás ONGD.

Creación de grupos de AD-HOC cando se requira.

A4.1              

A4.6              

A4.7              

A4.8              

A4.9              

A4.10              

A4.2              

A4.3              

A4.4              

Aplicar os indicadores de transparencia e bo goberno á 
Coordinadora.

Aplicar os indicadores de transparencia e bo goberno, de 
forma paulatina, ás ONGD integradas.

Elaborar un informe anual sobre a situación da aplicación 
destes indicadores.

Crear un espazo na web con datos dos indicadores de 
transparencia e bo goberno.

Elaborar e difundir unha enquisa para recoller datos sobre o 
perfil das persoas que colaboran nas ONGD integradas 
(directivas, voluntariado, área técnica, etc.).

Promoveuse e facilitouse 
a participación no traballo 
diario e nas actividades da 
Coordinadora ás ONGD 
integradas e non 
integradas.

R4.1

Promocionouse a mellora 
da transparencia, o bo 
goberno e o cumprimento 
do Código de Conduta das 
organizacións da 
Coordinadora.

R4.2 

OBXECTIVO 4

A4.5

O.E.5.
FORTALECIDA A ESTRUTURA 

ORGANIZATIVA DE 
COORDINADORA

Marcar e delimitar as responsabilidades en cada Grupo 
Territorial para que desenvolvan accións de xeito máis 
autónomo.

Marcar e delimitar as responsabilidades en cada Comisión e 
Grupo de Traballo para que sexan máis autónomos.

Elaborar e difundir a enquisa de satisfacción entre as ONGD 
socias.

Elaborar e difundir enquisas de avaliación das formacións 
entre as persoas asistentes.

Deseñar e poñer en marcha mecanismos que permitan 
establecer posicionamentos comúns áxiles e a participación 
das ONGD na toma de decisións relevantes.

Establecer criterios para a temporalización na toma de 
decisións de Xunta Directiva.

Realizar formacións de distintas temáticas orientadas ás 
necesidades e intereses das ONGD.

Repartir tarefas e responsabilidades entre as persoas 
membro da Xunta Directiva.

A5.1              

A5.9              

A5.10             

A5.11              

A5.12            

A5.13            

A5.2              

A5.3              

A5.4              

A5.5              

A5.6              

A5.7              

A5.8             

Establecer accións para fomentar a entrada de novas ONGD 
socias.

Realizar distintas actividades de achegamento ás ONGD non 
integradas (xornadas de portas abertas, visitas a sedes,...) 
para promover que se integren na Coordinadora.

Realización de reunións coas distintas administracións coas 
que se poidan establecer alianzas de 
financiamento/convenio.

Identificar as oportunidades de obtención de recursos non 
monetarios.

Promover a formación das persoas da Secretaría Técnica e 
da Xunta Directiva.

Melloradas as 
capacidades e os procesos 
dos distintos órganos que 
conforman a Coordinadora 
(ONGD integradas, Xunta 
Directiva, Secretaría 
Técnica, Grupos 
Territoriais e Comisións 
de Traballo).

R5.1

Promovida a mellora dos 
recursos da 
Coordinadora.

R5.2 

OBXECTIVO 5



PLANS DE ACCIÓN
 E INDICADORES

PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA PROMOVER A 
INCIDENCIA NA MELLORA 
DA POLÍTICA PÚBLICA E 

SOCIAL DE COOPERACIÓN 
AO DESENVOLVEMENTO DE 

ÁMBITO AUTONÓMICO

Liderado pola Comisión de 
Incidencia, revisado pola 
Xunta Directiva e co apoio 
da ST.  

O 80% de actores identificados de interese pola Comisión 
de Incidencia (Xunta de Galicia, grupos parlamentarios, 
MMCC, responsables de cooperación local, Universidades, 
Fondo Galego, etc.) coñecen anualmente as propostas 
elaboradas e consensuadas polas ONGD socias da 
Coordinadora para a política galega de cooperación ao 
desenvolvemento de ámbito autonómico.

Polo menos o 80% das propostas de incidencia política das 
ONGD socias durante a vixencia do plan propoñen medidas 
para visibilizar a feminización da pobreza e loitar pola 
equidade xénero.

Establecido, durante a vixencia do plan, un calendario 
público de desembolsos da AOD galega, participado pola 
sociedade civil, que establece un mínimo anual de 6 
millóns de euros e un crecemento progresivo e previsible 
(coa meta do 0,2% en 2020 e o horizonte do 0,7%).

A política galega de cooperación ao desenvolvemento 
de ámbito autonómico é desenvolvida anualmente con 
criterios de previsibilidade, estabilidade, solvencia, 
transparencia, participación activa da sociedade civil e 
normativas adaptadas1.

Un 30% das propostas, relevantes para a Comisión de 
Incidencia presentadas pola Coordinadora son aceptadas 
pola Xunta de Galicia.

Ao final do Plan, increméntase a presencia da cooperación 
galega2 no Parlamento e nos programas dos partidos 
políticos con representación parlamentaria.

Plan estratéxico Coordinadora Galega de ONGD 2017>202024
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1. NOTA EXPLICATIVA DESTE INDICADOR:
Previsibilidade: Publícanse anualmente (no primeiro trimestre do ano) e con dotacións estables todos os instrumentos de AXUDA da 
cooperación galega; AH, ED, Proxectos-Microproxectos e Fortalecemento.

Estabilidade: Cóntase con compromisos de gastos plurianuais (polo menos de dous anos en convocatorias de ED e de proxectos e 
fortalecemento).

Solvencia: Os desembolsos son realizados nos prazos preestablecidos; as execucións orzamentarias son superiores ao 90% en cada 
convocatoria.

Transparencia: Entre un 70 e un 75% da AOD galega se canaliza a través de convocatoria en concorrencia competitiva; existen 
informes da cooperación galega accesibles e completos e o goberno responde satisfactoriamente aos requirimentos de información 
adicional solicitada.

Participación da Sociedade Civil: Mantense a canalización a través dos distintos axentes ( ata un 70/75% a través da AOD galega se 
canaliza a través de ONGD); nº de procesos abertos pola DXRREE á participación de la sociedade civil (bases de convocatoria, leis, 
estudios, estratexias, etc) e número de achegas aceptadas.

Normativa Adaptada: Mellora o aliñamento da normativa co RD 797/2010 de cooperación ao desenvolvemento a nivel estatal, e 
elimínase a diferenciación entre capítulo IV e VII cando se trata de cooperación ao desenvolvemento e a obriga de desenvolver os 
proxectos dentro do ano fiscal.

2. NOTA EXPLICATIVA DESTE INDICADOR:
Dúas iniciativas parlamentarias anuais vinculadas a cooperación ao desenvolvemento presentadas polos grupos parlamentarios.

Incorporación das propostas sobre cooperación ao desenvolvemento da Coordinadora nos programas dos partidos que se presentan ás 
eleccións autonómicas de acordo aos indicadores de éxito establecidos pola Comisión de Incidencia.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA IMPULSAR 
UNHA POLÍTICA PÚBLICA E 
SOCIAL DE COOPERACIÓN 

AO DESENVOLVEMENTO DE 
ÁMBITO LOCAL

Liderado pola Comisión 
de Incidencia e os Grupos 
Territoriais, revisado pola 
Xunta Directiva e co apoio 
da ST.  

O 80% de actores identificados de interese pola Comisión de 
Incidencia (responsables e persoal técnico de cooperación 
local, Xunta de Galicia, Fondo Galego, MMCC, etc.) coñecen 
anualmente as propostas elaboradas e consensuadas 
polas ONGD socias da Coordinadora para a política galega 
de cooperación ao desenvolvemento de ámbito local.

Polo menos o 80% das propostas de incidencia política das 
ONGD socias durante a vixencia do plan propoñen medidas 
para visibilizar a feminización da pobreza e loitar pola 
equidade xénero.

Ao Final do Plan, polo menos cinco entidades locais 
publican anualmente convocatorias en materia de 
cooperación ao desenvolvemento e aumenta a AOD que 
adican os entes locais en Galicia.

Ao final do Plan, a política local de cooperación ao 
desenvolvemento galega é desenvolvida polo menos 
por cinco entidades locais cunha normativa adaptada, 
orientación estratéxica e mecanismos de participación das 
Organizacións da Sociedade Civil3.

3. NOTA EXPLICATIVA DESTE INDICADOR:

Normativa adaptada: Nº de achegas realizadas, consideradas relevantes polos órganos de traballo da Coordinadora, 
que se incorporan ás bases de convocatoria dos entes locais . (anticipos, prazos de execución, gastos financiables, etc)

Orientación estratéxica: nas bases de convocatoria ou nos propios plans locais de cooperación existen criterios 
participados polas ONGD de definición de países, sectores, etc.

Mecanismos de participación de OSC: existen consellos municipais de cooperación ou órganos semellantes que 
funcionan axeitadamente como medio para canalizar a participación da sociedade civil no deseño das políticas 
políticas locais de cooperación.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA PROMOVER 
A INCORPORACIÓN 
DA COHERENCIA DE 

POLÍTICAS (CDP) NAS 
ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS GALEGAS

Comisión de Incidencia e 
ONGD especializadas en 
temáticas; revisado pola 
Xunta Directiva e co apoio 
da ST.  

Identificadas, no primeiro ano de execución do Plan, 4 
temáticas vinculadas á CdP sobre as que traballará a 
Coordinadora de acordo a especialidade e interese das 
ONGD socias.

Deseñado, no segundo ano de execución do Plan, unha 
estratexia sobre CdP con perspectiva de xénero que 
identifica redes de traballo e actores de referencia 
(incorporando os do Pacto Galego contra a Pobreza).

Ao final do Plan, executadas o 70% das accións establecidas 
na estratexia de CpD.

PLAN PARA MELLORAR AS 
CAPACIDADES DAS ONGD 
MEMBRO EN MATERIA DE 

INCIDENCIA POLÍTICA

Comisión de Incidencia co 
apoio da ST.  

O 80% das persoas que forman a Comisión de Incidencia 
consideran que melloraron os seus coñecementos sobre a 
materia.

O 80 % das persoas membro da Comisión de Incidencia 
consideran que, ao finalizar o Plan, a Comisión fortaleceuse 
(participación-capacidade) como espazo de aprendizaxe e 
canalización das propostas das ONGD.

Anualmente incorpóranse ás accións da Comisión de 
Incidencia boas prácticas da Rede de Coordinadoras 
Autonómicas.

PLAN PARA CONSOLIDAR O 
ENFOQUE DE EDUCACIÓN 

PARA A CIDADANÍA 
GLOBAL (EPCG) NAS ONGD 
E NOS ÓRGANOS MEMBRO 

DA COORDINADORA

Liderado pola Comisión de 
ED co apoio da ST.  

Anualmente desenvólvese o 100 % do Plan de Formación 
da Coordinadora na liña de ED.

O 80% das persoas vinculadas ás ONGD que participan nas 
formacións de EpCG consideran que melloraron os seus 
coñecementos nesta materia.

No segundo ano de aplicación do Plan, cóntase cun espazo 
específico na web da Coordinadora sobre EpCG con recursos 
(documentos reflexión, formación, guías didácticas, etc.)

A Comisión de ED consensúa coa Xunta de Galicia 
a participación das ONGD e da Coordinadora na 
implementación da Estratexia de ED e participa nun 75% 
das actividades nas que son convocadas.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA FOMENTAR 
UNHA CIDADANÍA 

GALEGA COMPROMETIDA 
COA LOITA CONTRA AS 

DESIGUALDADES

Xunta Directiva e Comisión 
de ED co apoio da ST.  

Executadas dúas campañas anuais de sensibilización 
e denuncia propias sobre distintos eixes temáticos que 
conteñan perspectiva de xénero.

A Coordinadora participa anualmente nun 70% das reunión 
das Plataformas e Redes das que forma parte.

A participación da Coordinadora en redes e plataformas 
sociais permite a incorporación do enfoque de cidadanía 
global nos posicionamentos e discursos destes espazos e, 
á vez, promove incorporar novos discursos ao interno da 
Coordinadora.

Ao final do Plan, ao menos unha institución que promove o 
voluntariado asume as propostas da Coordinadora.

A Xunta de Galicia incorpora un 50% das propostas 
da Coordinadora para promover un voluntariado 
transformador acorde ao enfoque de cidadanía global.

Emitidos ao longo do Plan 8 posicionamentos políticos e 
chamamentos á mobilización cidadá vinculados á defensa 
dos dereitos das persoas.

PLAN PARA IMPULSAR 
ACCIÓNS DE INCIDENCIA 

PARA INCORPORAR A 
EPCG NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN

Xunta Directiva e Comisión 
de ED co apoio da ST.  

Ao longo do Plan existe unha participación proactiva de 
polo menos un 25% dos axentes educativos (indentificados 
no mapeo de actores) en espazos de traballo para a 
incidencia.

Ao final do Plan, incorporada na oferta curricular de 
secundaria en Galicia unha materia específica con visión 
da educación para a cidadanía global promovida dende a 
Coordinadora.

Ao final do Plan, a Consellería de Educación promove a 
incorporación do contido da Guía sobre como incorporar 
o enfoque da EpCG nos centros educativos, asumida  
e difundida pola Coordinadora, nas formacións ao 
profesorado dos centros públicos.

Un 70% do profesorado que participa na formación sobre 
como incorporar a EpCG nos centros educativos está 
satisfeito coa formación e asegura que traballará para 
implementalo.

Ao final do Plan, as ONGD teñen presencia no Consello 
Social das Universidades Públicas.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA FACILITAR 
A INCORPORACIÓN DA 
COMUNICACIÓN PARA 
O DESENVOLVEMENTO 

COMO PRÁCTICA NA 
COORDINADORA E NAS 

ONGD MEMBRO

Grupo de Comunicación e 
ONGD co apoio da ST.  

Ao final do Plan, incrementado un 20% (respecto ao 2017) o 
número de ONGD participantes no Grupo de Comunicación.

O 80% das persoas vinculadas ás ONGD que participan nas 
formacións consideran que contribuíu a mellorar os seus 
coñecementos e capacidades en relación á Comunicación 
para o Desenvolvemento.

Ao final do Plan, a Coordinadora, e polo menos 20% ONGD, 
incorporan algunha das metodoloxías educomunicativas 
(promovidas na Guía) nas súas actividades de ED.

Ao final do Plan a Coordinadora conta cun sistema de 
medición cualitativo das súas accións comunicativas.

O 80% das ONGD socias están satisfeitas coas novas 
ferramentas de comunicación (web, boletín electrónico e 
publicacións).

O 100% dos procesos comunicativos da Coordinadora 
incorporan o uso de linguaxe inclusiva nos procesos 
comunicativos.

PLAN PARA PROMOVER 
A COMUNICACIÓN PARA 
O DESENVOLVEMENTO 

ENTRE OS AXENTES 
MULTIPLICADORES CLAVE

Grupo de Comunicación e 
ONGD co apoio da ST. 

Anualmente execútase, como mínimo, o 25% das acción 
previstas no plan de traballo cos axentes multiplicadores 
clave.

Incorporada a perspectiva da Comunicación para o 
Desenvolvemento en todas as actividades externas nas que 
participa a Coordinadora (charlas, xornadas, etc.).

Ao final do Plan, establécese como mínimo unha alianza 
(formativa e de co-organización) entre as ONGD e os 
medios de comunicación.

Un 50% das fontes de información que se ofrecen na Guía 
de Fontes de Información son mulleres.

Nº entrevistas e achegas feitas nos medios polas fontes de 
información da Guía.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA PROMOVER 
E FACILITAR A 

PARTICIPACIÓN DAS 
ONGD INTEGRADAS E 
NON INTEGRADAS NO 
TRABALLO DIARIO E 

NAS ACTIVIDADES DA 
COORDINADORA

Xunta Directiva, Comisións 
de Traballo, Grupos 
Territoriais e ONGD co 
apoio da ST.  

Ao final do Plan, mantense o número de ONGD integradas 
en 2016.

Ao final do Plan, ningunha ONGD socia se dá de baixa por 
motivos de satisfacción.

Ao final do Plan, incorpóranse polo menos 4 ONGD novas 
como socias.

Ao final do Plan, auméntase o 30% das ONGD integradas 
que participan nos grupos de traballo e nas comisións, con 
respecto ao anterior Plan.

Anualmente polo menos 3 ONGD non integradas participan 
nos grupos de traballo e nas comisións.

Ao longo do Plan, polo menos realízase unha actividade 
descentralizada anualmente.

Polo menos o 75 % das entidades que participan nas 
accións descentralizadas valóranas como boas ou moi 
boas na enquisa de satisfacción.

PLAN PARA PROMOCIONAR 
A MELLORA DA 

TRANSPARENCIA, 
O BO GOBERNO E O 
CUMPRIMENTO DO 

CÓDIGO DE CONDUTA 
DAS ORGANIZACIÓNS DA 

COORDINADORA

Comisión de Normativa e 
ONGD co apoio da ST. 

Ao final do Plan, polo menos o 80% das ONGD socias 
superan a ferramenta de indicadores de transparencia e bo 
goberno.

Ao longo do Plan, a Coordinadora continua cumprindo coa 
ferramenta de indicadores de transparencia e bo goberno.

Ao final do Plan, difundiuse na web da Coordinadora 
o resultado das ONGD que superan a ferramenta de 
indicadores de transparencia e bo goberno.

Ao final do Plan, difundiuse na web da Coordinadora 
o resultado das ONGD que superan a ferramenta de 
indicadores de transparencia e bo goberno.

O primeiro e o último ano do Plan (dúas veces), difúndese 
os datos vinculados á representación e participación de 
homes e mulleres nas ONGD integradas na Coordinadora.
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PLANS DE ACCIÓN RESPONSABLES INDICADORES

PLAN PARA MELLORAR 
AS CAPACIDADES E 
OS PROCESOS DOS 

DISTINTOS ÓRGANOS 
QUE CONFORMAN A 

COORDINADORA

Xunta Directiva, Grupos 
Territoriais  e Comisión de 
Normativa co apoio da ST.  

Ao final do Plan, lévanse a cabo polo menos 12 accións 
desenvolvidas de forma autónoma (75% da xestión) polos 
grupos territoriais.

O 80% das ONGD que responden a enquisa de satisfacción 
valoran positivamente o traballo de cada unha das 
comisións e grupos de traballo.

Anualmente o 50% das ONGD membro participan nalgunha 
formación organizada pola Coordinadora.

O 80% das ONGD valoran positivamente o Plan de 
Formación da Coordinadora.

O 80% das persoas participantes nas formacións técnicas 
realizadas pola Coordinadora consideran que melloraron 
os seus coñecementos sobre a temática tratada.

Ao longo do Plan, a Xunta Directiva fai efectivo o reparto 
de responsabilidades individuais no cumprimento das súas 
obrigas.

Ao longo do Plan, polo menos o 55% das formación 
promovidas pola Coordinadora son impartidas por 
mulleres.

PLAN PARA PROMOVER A 
MELLORA DOS RECURSOS 

DA COORDINADORA

Xunta Directiva co apoio 
da ST. 

Ao final do Plan, polo menos mantense o número de ONGD 
integradas en 2016.

Anualmente mantéñense como mínimo dous convenios de 
financiamento con dúas administracións.

Ao final do Plan, desenvólvense a lo menos dúas 
oportunidades (cesións-doazóns) de obtención de recursos 
non monetarios.

Anualmente garántese o mantemento dun equipo técnico 
con especialización nos distintos ámbitos de traballo 
(Comunicación, Proxecto-Xestión e Administración).

NOTA EXPLICATIVA:
Estímase que serán necesarios 99.000 euros anuais para executar o Plan Estratéxico 2017-2020.
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Anexos 33

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN
O seguinte cadro, recolle os principais aspectos dunha análise realizada en xaneiro de 2016 e revisada 
en novembro do mesmo ano. Nel aparecen as Debilidades, Fortalezas, Ameazas e Oportunidades da 
Coordinadora.

DEBILIDADES DA COORDINADORA

• Falta de autonomía financeira e excesiva dependencia de fondos públicos

• Falta dun Plan de captación de recursos a longo prazo

• Xunta Directiva é máis reactiva que proactiva

• Falta dun Plan de Formación da Coordinadora a longo prazo

• Recoñecemento dos éxitos mellorable: no interno e no externo da Coordinadora

• Falta de traballo intercomisións

• Dúas Comisións de Traballo paralizadas (Comercio Xusto e Xénero)

• Falta dunha persoa da Directiva no Grupo Territorial de Lugo

• Os obxectivos e os resultados esperados con cada un dos grupos de interese recoñecidos non están establecidos

• Falta dunha Estratexia de Comunicación adaptada aos tempos, recursos e obxectivos

• Falta de sentimento de pertenza á Coordinadora por parte dalgunhas ONGD integradas e das súas bases sociais

• Falta de coñecemento dos servizos e potencialidades da Coordinadora por parte das ONGD non integradas

• As bases sociais das ONGD están pouco implicadas no traballo da Coordinadora

• Traballo en rede con outros actores externos ao sector mellorable

• Pouco traballo conxunto da Coordinadora cos movementos sociais que traballan na defensa dos dereitos das persoas

• O resultado obtido nos procesos de negociación coas administracións públicas non se corresponde co volume de tra-
ballo e a implicación realizada na interlocución

• Falta de posicionamentos políticos máis alá de temáticas vinculadas á Axuda Oficial ao Desenvolvemento e a política 
social de cooperación ao desenvolvemento

• Equipamento informático obsoleto

• Alta inversión do orzamento no aluguer do local por falta de compromiso das administracións públicas e outras en-
tidades na cesión de espazos
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AMEAZAS DO ENTORNO

• Contexto de crise: recortes dos fondos públicos e privados dedicados a cooperación

• A AOD galega é insuficiente e non hai previsibilidade na publicación de convocatorias

• Falta de datos actualizados sobre a cooperación local en Galicia

• Escasa orientación estratéxica da política local de cooperación ao desenvolvemento

• Representantes dos partidos políticos pouco sensibilizados coa importancia da cooperación ao desenvolvemento

• Baixo compromiso dos partidos políticos e as administracións ao redor da política social de cooperación ao desenvol-
vemento

• Baixa coordinación entre as distintas administracións no eido da política pública de cooperación

• Baixo coñecemento e recoñecemento das administracións sobre a coherencia de políticas

• Pouca difusión dos logros da cooperación galega por parte das administracións públicas responsables

• Normativas aplicadas á política pública de cooperación pouco adaptadas á realidade

• Promoción xeralizada de alianzas público-privadas e de maior presencia das empresas nas políticas públicas de coo-
peración sen que se conte con estudos de viabilidade nin co apoio das ONGD

• A estratexia de cooperación galega non se adapta ás demandas das ONGD

• Sociedade galega pouco sensibilizada coas causas da pobreza e as desigualdades e sobre a importancia de loitar pola 
xustiza social global e o desenvolvemento humano sostible

• Auxe dos discursos demagóxicos que enfrontan os dereitos das persoas empobrecidas do Estado español e dos países 
empobrecidos

• Coñecemento sesgado dos medios de comunicación sobre as temáticas vinculadas á cooperación e ao traballo das 
ONGD

• Crise das empresas xornalísticas: poucos recursos humanos non especializados en temáticas de cooperación

• Peche de xornais galegos nos que se fixo un traballo de incidencia

• Baixo nivel de incidencia nos Medios de Comunicación convencionais activos

• Posibilidade de peche de delegacións de ONGD integradas na Coordinadora

• Posibilidade de solicitude de baixa das ONGD integradas por motivos económicos/cotas

• Pouca autonomía dalgunhas ONGD integradas na Coordinadora que dependen dunha sede central

• Coordinación mellorable das actividades organizadas polas ONGD integradas

• Pouco persoal e falta de estabilidade laboral nas ONGD debido á situación económica

• Sobre esforzo do persoal contratado das ONGD

• Moito voluntariado temporal nas ONGD e falta de capacidade de acompañamento do voluntariado por parte dalgun-
has ONGD

• Comisións de Traballo que fortalecen ao persoal técnico e non ás ONGD das que forman parte
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FORTALEZAS DA COORDINADORA

• Aglutinador único de ONGD galegas e representante do sector das ONGD

• Experiencia e coñecemento do sector

• Mellorada a interlocución cos partidos con representación parlamentaria e coas persoas responsables das políticas 
de cooperación

• Mellorado o traballo en rede con EAPN-Galicia

• Mantemento dun número de ONGD asociadas amplo

• Existencia dun Código de Conduta asinado por todas as ONGD membro

• Acordo das ONGD integradas de someterse e superar a ferramenta de transparencia e bo goberno

• Existencia dunha estruturación interna (procedementos internos e un regulamento interno)

• Descentralización de parte do traballo da Coordinadora cos grupos territoriais

• Formar parte dunha rede de Coordinadoras Autonómicas e ser voceiros da mesma

• Actual Xunta Directiva estable, ampla e plural

• Liderado compartido na Xunta Directiva

• Capacidade da Xunta Directiva de delegar responsabilidades á Secretaría Técnica

• Identificación dos grupos de interese clave

• Secretaría Técnica fortalecida con persoal contratado estable, capacitado, comprometido e autónomo

• Secretaría Técnica reforza os lazos coas ONGD

• Os servizos que ofrece a Coordinadora teñen a capacidade de adaptarse ás necesidade das ONGD

• Transparencia e rendición de contas (interna e externa)

• Aumento da presenza en redes sociais

• Presenza en MMCC alternativos

• Resultados satisfactorios nas avaliacións internas

• Ampla cohesión interna en relación á orientación estratéxica

• Posicionamento común sobre o papel das empresas na cooperación ao desenvolvemento

• Fortalecemento teórico e técnico das ONGD

• Alto grado de compromiso dunha parte das ONGD socias e das persoas que participan nelas

• O traballo das ONGD socias que conforman os grupos territoriais ten favorecido a presenza e recoñecemento da Coor-
dinadora a nivel local

• ONGD expertas en determinadas temáticas forman parte e participan na Coordinadora

• Alta capacidade de apoio mutuo entre entidades socias á hora de fortalecer capacidades técnicas e compartir expe-
riencias
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OPORTUNIDADES DO ENTORNO

• Coñecemento e recoñecemento da Coordinadora Galega de ONGD como referente social

• Existencia de compromisos, plans e estratexias de cooperación aprobadas pola administración

• Compromiso orzamentario da Xunta de Galicia á Coordinadora a través da sinatura dun convenio anual

• Incorporación de parte das propostas da Coordinadora nos programas políticos dos partidos a nivel municipal e au-
tonómico

• Nova lexislatura a nivel autonómico

• Vontade manifesta da Xunta de Galicia de avanzar cara unha  normativa adaptada ás especificidades do traballo que 
realizan as ONGD

• Aumento da interlocución con administracións locais

• Aumento de fondos destinados á cooperación local

• Proceso de elaboración da Estratexia de ED por parte da Xunta de Galicia

• Avaliación intermedia do III Plan Director de Cooperación Galega recomenda un aumento da dotación orzamentaria, 
en liña coas demandas da propia Coordinadora

• A realidade das persoas refuxiadas e migrantes permite visibilizar as causas das desigualdades globais

• Existencia e participación na Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas

• Traballo en rede con outras coordinadoras autonómicas

• Avance no traballo con outros colectivos sociais ( ONG de acción social, algúns colectivos e movementos sociais...)

• Oportunidade de traballo coas universidades galegas

• Aumento do coñecemento da existencia da Coordinadora

• Aparición de novos medios de comunicación on line con sensibilidade cara os temas sociais

• O actual contexto socio político en Galicia e no Estado permite visibilizar as desigualdades e o malestar social

• A crise do modelo económico actual favoreceu un maior apoio social a un cambio de sistema

• Opinión pública cada vez máis favorable aos discursos promovidos polas ONGD (desigualdade social, decrecemento, 
sostenibilidade ambiental,...).
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PLAN DE MELLORA
Logo de levar a cabo un diagnóstico da situación da Coordinadora elaboramos un Plan de Mellora no 
que establecemos as accións para corrixir as debilidades, potenciar as fortalezas, afrontar as ameazas 
e maximizar as oportunidades. Este é o resultado:  

ESTRATEXIAS PARA POTENCIAR AS FORTALEZAS

• Aproveitarase o compromiso de financiamento por parte da administración galega para seguir fortalecendo a Coordi-
nadora como máxima organización representante das ONG de Desenvolvemento en Galicia así como ás propias ONGD 
socias (promovendo a súa coordinación, intercambio de experiencias, reflexión interna, formación, etc).

• A Coordinadora seguirá adaptando os seus servizos ás principais necesidades das ONGD integradas e á nova Planifi-
cación e apostará por mellorar a cultura avaliativa e de rendición de contas, tanto a nivel interno como da súas ONGD 
socias. Á vez, promoverá a elaboración de estudios e informes sobre a situación e avances na política de cooperación 
ao desenvolvemento e/ou outros eidos de traballo das ONGD socias.

• Potenciaranse as alianzas e intercambios de experiencias con outras organizacións e movementos sociais que traba-
llen na defensa dos dereitos das persoas marcando os obxectivos e resultados que queremos conseguir con cada un 
deles. Nesta mesma liña, combateranse os discursos demagóxicos que enfrontan aos colectivos en risco de exclusión 
social de Galicia coas comunidades do Sur, aproveitando (entre outras) as demandas vinculadas ao dereito a asilo das 
persoas refuxiadas en Galicia e no Estado. Tamén para visibilizar a crise do modelo actual e a necesidade aposta por 
modelos alternativos que promovan un desenvolvemento humano sustentable.

• Aproveitarase o novo ciclo político municipal e autonómico para seguir facendo incidencia na mellora da calidade e o 
impacto da política pública de cooperación local entendida como unha política pública e social de primeira necesida-
de. Para iso, afianzarase a relación cos actores identificados de interese.

• Apostarase por promover a Comunicación para o Desenvolvemento tanto no interno como no externos coa elabora-
ción dun Plan de Comunicación que promova, por unha banda, a mellora do funcionamento das actuais ferramentas 
da Coordinadora (páxina web, redes sociais, boletín electrónico, etc) e promovendo espazos de reflexión arredor da 
comunicación que queremos as ONGD coa posta en marcha do Grupo de Comunicación. Pola outra, aproveitarase o 
proceso de elaboración e a aprobación da Estratexia de Educación para o Desenvolvemento en Galicia para promover 
a reflexión cara ao externo, e con actores aliados, sobre comunicación para a transformación social.

• Coa nova  estratexia de comunicación, a potenciación das alianzas con outras organizacións e movementos sociais e o 
mantemento de bos resultados nos procesos de avaliación da satisfacción das ONGD sociais contribuirase ao aumento 
da lexitimidade da Coordinadora como actor referente en Galicia na loita contra a pobreza e a favor da xustiza social. 
Ademais, o feito que a Coordinadora sexa pioneira na aplicación a nivel autonómico da ferramenta de transparencia 
e bo goberno, axudará a conseguir este obxectivo.
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ESTRATÉXIAS PARA AFRONTAR AS AMEZAZAS

• Traballaranse estratexias de incidencia política, planificadas e revisadas anualmente, para promover dende a Coordi-
nadora que tanto a política local de cooperación ao desenvolvemento como a política autonómica reúna os requisitos 
mínimos para ser desenvolvidas con calidade e impacto. Tamén, para que, tanto os poderes públicos coma a sociedade 
galega en xeral, recoñeza a política pública de cooperación ao desenvolvemento como unha política social de primei-
ro orde e as ONGD e ás sociedades civís galega e dos países socios como axente indispensable para o seu desenvolve-
mento. Para isto reforzaranse as capacidades da comisión de incidencia e grupos territoriais e se adaptarán as accións 
de estratexia de comunicación.

• Traballarase para manter e facilitar a participación das ONGD atendendo ás especificidades de cada unha. Aproveita-
rase a consolidación dos grupos territoriais e a posta en marcha do grupo de comunicación e xénero para conseguir 
a implicación das ONGD e da súa base social máis aló da dedicación de persoas concretas. Promoverase a autonomía 
dos distintos grupos e comisións de traballo, e fomentarase a diversificación na participación para ampliar a partici-
pación e repartir as tarefas.

• Co obxectivo de chegar de forma máis efectiva ás ONGD e as súas bases sociais e reforzar a comunicación interna, 
potenciaranse os instrumentos de comunicación axeitados para tal fin establecidos na estratexia de comunicación. 
Potenciaranse o fortalecemento do persoal (contratado e voluntario) das ONGD mediante cursos de formación pro-
gramados a longo prazo, co obxectivo de incrementar a autonomía técnica das delegacións. Por outra banda, promo-
verase a participación das ONGD nos espazos de coordinación de actividades e procesos que ten previsto impulsar a 
Estratexia de ED da Xunta de Galicia pendente de aprobación.

• Avanzar posicionamentos e propostas propias, e coordinadas con colectivos afíns, que vaian máis aló da AOD co fin de 
facer avance efectivos en Galicia no eido da coherencia de políticas e aliñarnos cos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostibles.

• Para reforzar o coñecemento das causas da pobreza, as desigualdades, e a insosteniblidade ambiental, loitar contra 
os discursos demagogos que enfrontan ás persoas pobres e tamén para dar a coñecer o traballo e obxectivos das 
ONGD entre os medios de comunicación, elaborarase un Plan de Comunicación adaptado ao contexto social e político 
e ás capacidades e obxectivos da Coordinadora.
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