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A nosa andaina en 
Europa: Networking 

for development
Desde maio de 2010, o Fondo Galego participa en 
Redes para o desenvolvemento, un proxecto finan-

ciado polo departamento de cooperación internacional 
da Comisión Europea e liderado pola organización Insti-
tuto Marqués de Val Flor (IMVF), situada en Lisboa desde 
1961. O IMVF é un actor histórico da cooperación ao des-
envolvemento no mundo excolonial portugués.

O principal obxectivo de Redes para o desenvolve-
mento é construír unha rede de Cámaras municipais 
portuguesas traballando articuladamente en materia de 
cooperación ao desenvolvemento e educación para a ci-
dadanía global. Salvando as distancias, a creación dun 
Fondo de cooperación homólogo ao galego, coas súas 
propias características e procesos.

O papel do Fondo Galego no proxecto consiste en amo-
sar a súa experiencia e modelo de traballo, e enriquecerse 
das prácticas e coñecementos tanto do IMVF e as Cáma-
ras municipais que impulsan o Fondo portugués, como 
do FINE+P de Alemaña (o terceiro piar do proxecto), unha 
ONG orientada exclusivamente á educación ao desenvol-
vemento, comercio xusto e consumo responsable, no 
ámbito local e rexional.

Neste tempo, representantes do Fondo Galego e da 
súa Secretaría (Igadi) viaxaron a Portugal e a Alemaña, 
para afondar no coñecemento de prácticas distintas mais 
converxentes, dos espazos locais dos socios do proxec-

to, ao tempo que presentamos o noso modelo e resulta-
dos como unha experiencia avanzada a nivel europeo de 
cooperación descentralizada. 

En Portugal, pese á crise, a rede de cooperación mu-
nicipal camiña recta e firme estando a un paso de cris-
talizar. É unha orientación de longo prazo na procura da 
eficiencia e a irrenunciabilidade da solidariedade interna-
cional, tamén no espazo local. O nacemento deste actor 
institucional é unha oportunidade chave para o Fondo 
Galego no camiño de participar activamente nas redes 
de cooperación do mundo lusófono. Son xa catorce Cá-
maras portuguesas as asociadas, lideradas pola Marinha 
Grande e Loures.

Mentres, en Alemaña o FINE+P desenvolveu diferen-
tes materiais de análise da cooperación desentralizada 
alemá, identificando unha forte rede de irmandamentos 
que vincula o municipalismo do país coa solidariedade 
con Nicaragua, organizando un encontro de municipios 
e asociacións de irmandamentos de carácter nacional na 
cidade de Wuppertal, en outubro deste 2012, na expecta-
tiva de coñecerse mellor e camiñar cara unha maior coor-
dinación e traballo en rede na conexión local de Alemaña 
con Nicaragua.

O proxecto finalizará na primavera de 2013 cun en-
contro internacional en Lisboa ao redor da cooperación 
descentralizada europea e mundial. O Fondo Galego vol-
verá a presentar a súa política pública de libre adscrición, 
defendendo a idoneidade desta fórmula organizativa e a 
promoción irrenunciable dos Dereitos Humanos, como 
idea e proceso chave para as relacións internacionais do 
S.XXI.
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Hermínia 
Ribeiro
Instituto Marquês 
de Valle Flôr 
(Portugal)

“Compartir experiencias co Fondo Galego foi 
esencial para que as Cámaras portuguesas 
estean a constituír a súa propia Rede”

- En que fase se atopa a creación da Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento en Portugal?

Atópase na fase de concreción. Contactouse coas diferen-
tes Cámaras que integran o proxecto e que forman parte da 
plataforma virtual, e neste momento conseguimos chegar á 
redacción final dos estatutos e desenvolver todas as cues-
tión legais e de procedemento para levar á súa formalización. 
Cada Cámara Municipal vai agora tentar aprobar a adhesión 
á Rede coas súas asembleas municipais e pensamos que no 
inicio do próximo ano, durante o primeiro trimestre, a enti-
dade estará formalizada. Quizais aínda non coas 15 cámaras 
que integran o proxecto, pero si con algunhas delas.

- Que papel teñen os irmandamentos nesta Rede?
Un papel fundamental. É en base a todo o traballo que se 

leva feito desde a década dos 90 na área dos irmandamentos 
que se comezou a profundar nas intervencións de coopera-
ción descentralizada e que se valora o traballo e o rol que as 
Cámaras desempeñan no desenvolvemento local dos países 
do Sur. Os irmandamentos son a base para todo o traballo 
que se está a facer agora: un intento de traballo en rede, de 
creación de parcerías e sinerxías para mellorar a intervención 
e a sostibilidade das accións que se executan en terreo.

- Ata que punto compartir experiencias co Fondo Galego 
contribuíu á formación da Rede?

Compartir experiencias co Fondo Galego foi esencial. 
Quen lanzou esta semente, quen deu toda esta idea canda 
as autarquías portuguesas, os parceiros e o Instituto Mar-
quês de Valle Flôr, foi o Fondo Galego. Toda a experiencia de 
traballo, as máis valías da existencia dun fondo, do traballo 
organizado entre as municipalidades, serviu de boa práctica 
para que as Cámaras portuguesas se xuntaran e comezaran 
a tentar construír a súa propia Rede, se ben de acordo coas 
especificidades nacionais e coa práctica da cooperación en 
Portugal. 

- Nun contexto de crise económica, cal é a acollida que 
está a ter o proxecto entre os municipios portugueses?

A crise económica vén potenciar o traballo que as autar-
quías poden facer en parcería, é dicir, nunha altura en que hai 
cada vez menos recursos financeiros para impulsar actua-
cións na área do desenvolvemento local, sexa en termos na-
cionais ou internacionais, poderen traballar en rede aumenta 
o interese no proxecto non só polas actividades concretas 
que poden executar, senón tamén por poderen acceder a 
outras vías de financiamento existentes, pois todo o que sexa 
traballar en conxunto ten prioridade.

Petra 
Schmettow
FINE+P (Alemaña)

“Agradecemos que o Fondo nos achegara 
o sistema das autoridades locais 
galegas para axuntar o esforzo común 
nunha cooperación cualificada”

- Cal é o obxectivo de FINE+P ao participar neste 
proxecto?

Na nosa ONG decatámonos de que nas comunidades lo-
cais, a cidadanía é bastante activa na cooperación para o 
desenvolvemento e que nos últimos anos se volveu moito 
máis dinámica na educación para o desenvolvemento. Pero 
aínda afronta unha morea de problemas, por exemplo cómo 
solicitar financiamento para un proxecto ou cómo dirixirse á 
xente nova para que se active. Neste punto, as autoridades 
locais poden achegar certo coñecemento para apoiar a so-
ciedade civil. Ademais, ata agora, a maioría dos políticos e a 
administración local aínda non comprenderan que as autori-
dades locais poden desempeñar un papel vital como actores 
en asuntos de desenvolvemento. 

-Como están a recibir a súa proposta os Concellos ale-
máns? Aprecian enormemente a oportunidade de conseguir 
asesoramento individualizado, dependendo da situación par-
ticular que afrontan. O noso apoio en Erlangen, Cologne ou 
Tübingen consistiu, por exemplo, en consultaría sobre como 
construír unha rede local de ONG activas na cooperación para 
o desenvolvemento; facilitámoslles obradoiros para definir 
obxectivos comúns e conducimos sesións sobre avaliación 
de proxectos e sobre como solicitar fondos.

- En que medida lles está a ser de utilidade coñecer a 
experiencia do Fondo Galego? Encántanos saber do traballo 
en rede das autoridades locais en Galicia e como funciona. 
O traballo en rede entre as autoridades locais alemás sobre 
temas de desenvolvemento é moi amplo. Con este proxecto 
detectamos que arredor de 25 municipalidades xermanas que 
están irmandadas con vilas nicaraguanas non teñen meca-
nismos para intercambiar experiencias. O modelo do Fondo 
Galego probablemente non podería ser simplemente copiado, 
pero serve como un interesante exemplo a seguir para deba-
ter sobre a cuestión.

- En que consistiu o evento celebrado en outubro en Ale-
maña? Organizamos unha mesa redonda de cidades alemás 
irmandadas con municipalidades de Nicaragua. Uns trinta 
participantes procedentes de 16 autoridades locais xermanas 
reuníronse en Wuppertal para aprenderen unhas das outras, 
por exemplo, como a ‘Tenda Un Mundo’ en Jena importa café 
de comercio xusto dunha compañía na vila irmá de San Mar-
cos, ou que o clima inicial da parcería entre Wuppertal e a ci-
dade de Matagalpa nutrirase da estrutura da gran rede alemá 
de mocidade voluntaria que retorna dunha estadía dun ano 
en Nicaragua, chamada ‘Nica Netz’. Agradecemos que Daniel 
González Palau nos achegara as experiencias do Fondo Gale-
go na rexión de Somoto e o sistema das autoridades locais 
galegas para axuntar o esforzo común nunha cualificada e ex-
perimentada cooperación para o desenvolvemento realizada 
polo Fondo Galego. Apreciaríamos enormemente continuar 
colaborando no marco de futuros proxectos europeos.



Teresa París
Fondo Galego 
de Cooperación 
e Solidariedade

“A participación neste proxecto constitúe un 
salto cualitativo no recoñecemento do esforzo 
realizado polas administracións locais”

- Cal é o papel do Fondo Galego no proxecto Redes para 
o Desenvolvemento?

O Fondo Galego participa no proxecto europeo Redes para 
o Desenvolvemento asesorando a Portugal e Alemaña na 
promoción das súas redes de cooperación descentralizada. 
Trátase de compartir as boas prácticas que deron resultado 
no eido da solidariedade internacional para que outros países 
poidan tomalas como referencia, aplicando as que conside-
ren convenientes ou adaptándoas ao seu propio contexto.  

- Por que o Fondo Galego foi escollido como asesor para 
o fortalecemento destas redes noutros países?

O Fondo Galego acumula 15 anos de experiencia no eido da 
cooperación para o desenvolvemento cun marcado carácter 
municipalista, pois está integrado por Concellos e Deputa-
cións. Potenciar o traballo en rede das autoridades locais no 
sector era precisamente o obxectivo das ONG lusa e xermana 
implicadas no proxecto, de aí que se inclinaran por unha enti-
dade cunha sólida traxectoria neste ámbito. Ao tempo, polas 
especificidades que compartimos, xa hai anos que se man-
teñen conversas con Cámaras do país veciño para apoialas 
na creación da súa propia Rede, que hoxe xa case é unha 
realidade. Doutra banda, moitas municipalidades alemás es-
tán irmandadas con vilas de Nicaragua, país no que o Fondo 
Galego conta cun amplo expertise.

- Que oportunidades se xeran para o Fondo Galego ao 
participar neste proxecto europeo?

A participación do Fondo no proxecto constitúe sen dúbida 
un salto cualitativo no recoñecemento do esforzo que preto 
dun cento de administracións locais e provinciais galegas es-
tán a realizar, pois os requisitos para acceder a financiamen-
to europeo son especialmente esixentes. A oportunidade de 
presentar ese bo traballo en Portugal e na propia Alemaña, 
aprendendo ao tempo das súas experiencias, xera sinerxías 
e fortalece a rede.

- Cara onde se encamiñarían as próximas fases do 
proxecto?

As diversas entidades parceiras teñen solicitado á Unión 
Europea unha nova fase do proxecto que se centraría na pro-
moción de ferramentas de educación para o desenvolvemen-
to de ámbito comunitario e descentralizado, e que ademais 
incorporaría actores de novos países, concretamente de Ho-
landa. En todo caso, con financiamento comunitario ou non, 
seguiremos a  darlle xeito a un maior fortalecemento da co-
operación descentralizada en Europa.

Xulio Ríos
Instituto Galego 
de Análise e 
Documentación 
Internacional 
(Igadi)

“Moitas características do modelo do Fondo 
Galego son exportables na cooperación 
descentralizada a nivel mundial”

- Cómo nace a relación do Fondo Galego coas cámaras 
municipais portuguesas?

A iniciativa xurdiu para engadir unha nova dimensión as re-
lacións entre Galicia e Portugal na confianza de que era posible 
establecer unha axenda común nesta materia, habida conta 
que compartiamos experiencias significativas no ámbito dos 
irmandamentos e tamén o interese polo desenvolvemento 
nos países de fala portuguesa, unha lingua próxima para nós. 
- Que características propias do modelo do Fondo Galego 
son exportables dentro da cooperación descentralizada 
europea e mundial?

Penso que moitas destas características son exportables. 
É unha experiencia moi rica, polos seus principios, polos seus 
valores, pero tamén por canto supón de aprendizaxe entre 
nós dunha cultura cooperativa. É sabido que moitas veces re-
sulta mais doado cooperar cos demais ca entre nós mesmos.  
- Que horizonte estratéxico abre para o Fondo Galego a 
consolidación dun Fondo portugués?

Vainos permitir establecer unha axenda permanente de tra-
ballo en común. Isto é moi importante, pois acentuará o perfil de 
especialización do noso modelo no contexto peninsular, des-
envolvendo unha identidade máis acorde co que somos e co que 
podemos achegar ao xunto da cooperación ibérica e europea. 
- Que representa a lusofonía na acción exterior de Galicia?

Ante todo, unha necesidade e unha oportunidade. Debe-
mos vencer os prexuízos e superar os debates reducionistas 
para centrarnos nas posibilidades que nos brinda. Galicia ten 
aquí un papel a reivindicar, como antes o tivo na relación con 
Portugal. Tanto no económico como no socio-cultural ou ins-
titucional podemos gozar de vantaxes comparativas indubi-
dables. 
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Socios do Fondo Galego
Concellos: A Coruña, A Estrada, A Guarda, A Laracha, A Pobra de Trives, A Pobra 

do Caramiñal, A Teixeira, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As Pontes, Baiona, 

Bergondo, Betanzos, Boiro, Brión, Burela, Cabanas, Caldas de Reis, Cambados, 

Cambre, Carballo, Cartelle, Castrelo de Miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, 

Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría, Entrimo, Fene, Ferrol, Fornelos de Montes, 

Gondomar, Laxe, Lousame, Lugo, Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Melide, 

Moaña, Mondoñedo, Monforte, Monterroso, Moraña, Mos, Mugardos, Narón, 

Neda, Nigrán, Noia, O Barco, O Irixo, O Porriño, O Valadouro, Oímbra, Oleiros, 

Ourense, Outes, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontedeume, Pontevedra, Porto 

do Son, Ramirás, Redondela, Rianxo, Ribeira, Riotorto, Rodeiro, Sada, Salceda 

de Caselas, Samos, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Santiago de Compostela, 

Sarria, Soutomaior, Teo, Tomiño, Triacastela, Valga, Verea, Verín, Vigo, Vilagarcía de 

Arousa, Vilar de Santos, Vilardevós, Viveiro, Xove. Deputacións: A Coruña, Lugo.
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