
FORMAMOS PARTE DAS SEGUINTES ORGANIZACIÓNS
NACIONAIS:
Grupo Galego de Apoio ao FSC (Forestal
CDMG: 
Comité de defensa do Monte Galego
CONXUGA: 
Consello de Xuventude de Galicia
COGADER: 
Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos
CJE: 
Consello da Xuventude de España
CONGDE: 
Coordinadora de Organizacións no Gubernamentais 
para o desenvolvemento.

INTERNACIONAIS:
EEB: 
Oficina Europea de Medio Ambiente
IUCN: 
Unión Internacional para a Conservación da Natureza.
CAN: 
Rede de Acción por o Clima
ELCI:
Centro Internacional de Enlace do Medio Ambiente.
ASOC: 
Coalición do Océano Antártico

Miembro de Friends of  the Earth Internacional

Oficina central en Galicia
Curros Enríquez 19 – 1º Interior, 32003 – Ourense

Tel.: 988 37 43 18 Fax: 988 51 10 20
www.amigosdaterra.net
Info@amigosdaterra.net 

Cooperacion@amigosdaterra.net

Grupo Local Pontevedra
Amigos da Terra,

Apto de correos 1293
36280 Vigo

vigo@tierra.org

para acadar o 
desenvolvemento 
sostible

www.amigosdaterra.net

Cooperacción 



Somos unha organización sen animo de lucro e que 
ten como ámbito de actuación toda Galicia. Os nosos 
obxectivos enmarcanse na promoción dunha concien-
cia ambiental sostible que integre equitativamente os 
ámbitos social, ambiental e económico.

Contamos cun equipo de contratad@s e voluntari@s, 
xunt@s traballamos en diferentes áreas para acadar 
sociedades sustentables.

O NOSO TRABALLO EN...

COOPERACIÓN 
A área de cooperación ten como finalidade a busca 
dun desenvolvemetno social sustentable, a través dun 
fortalecimento das capacidades e liberdades locais e 
un maior respeito polo medio ambiente. 

O noso ámbito xeográfico en cooperación cén-
trase en países latinoamericanos fundamental-
mente Nicaragua, México, Colombia, Costa Rica, e 
Arxentina entre outros.

UN EXEMPLO…
“Proxecto productivo: cultivo de camarón para re-
convertir ós cortadores de mangle do Estero Real 
e Golfo de Fonseca, Nicaragua” (2004-2005)

Os manglares son ecosistemas costeiros tropicais 
formados por agrupacións de árbores que poden tole-
rar altas concentracións de sal e sobrevivir en terreos 
cheos de auga. 
Ten unha gran importancia porque protexen as costas 
contra a erosión, as marexadas e furacáns, ademais 
que actúan como criadeiros de diferentes especies de 
aves, crustáceos, peixes etc...

O proxecto consiste en reconvertir ós cortadores de 
mangles ofrecéndolles alternativas favorables que 
incluan a mellora da calidade de vida así como a 
protección do medio ambiente. O medio para conse-
guilo e guiándonos polo Plan de Desenvolvemento de 
Nicaragua, é a crianza de camaróns (langostinos), nas 
granxas camaroneiras que se construirán tendo en 
conta criterios ecolóxicos.

AS NOSAS ACCIÓNS EN CO-
OPERACIÓN A NIVEL LOCAL

Capacitación a voluntarios en temas de cooperación e 
medio ambiente.
Comercio Xusto: promovemos o consumo de produc-
tos de comercio xusto e sensibilizamos á poboación 
sobre as realidades que viven os países en vías de 
desenvolvemento.
Acollemos e enviamos voluntarios a diferentes países 
para que realicen distintas actividades como elabora-
ción de proxectos, educación ambiental, desenvolve-
mento local, cooperación.

 
FORMAS DE COLABORAR: 

Podes facerte socio e aportar unha cota ou participar 
nun grupo local ou facerte voluntario e colaborar 
nalgún dos nosos proxectos ou campañas de sensibi-
lización.


