
que é a cooperación ao 
desenvolvemento

A cooperación internacional o desen-
volvemento entendida dende Amigos 
da Terra, ten como finalidade a busca 
das capacidades locais e un maior res-
pecto ó medio ambiente. O fin último 
da cooperación é reverter a situación 
das comunidades que sofren condici-
óns de exclusión e extrema pobreza.

por que a cooperación 
ao desenvolvemento 
con enfoque medio 
ambiental

Porque non existe verdadeiro desen-
volvemento sen preservar e mellorar 
as bases ambientais sobre as que este 
se sustenta.
 
Porque non é posible manter a saúde 
ecolóxica da biosfera sen garantir o 
desenvolvemento integral (económi-
co, social e cultural) da sociedade.

política de amigos da ter-
ra nos seus proxectos de 
cooperación

 Cooperación e non intervención, sem-
pre baseada no respecto dos dereitos 
e opinións  das comunidades locais.

 Visión plural de desenvolvemento: 
crecemento económico, igualdade, 
participación social, sostibilidade am-
biental e interculturalidade.

 Igualdade social e interxeracional 
como un obxectivo constante da nosa 
cooperación.

 Unha visión a medio prazo en tódalas 
accións, escapando do carácter corto-
placista dos proxectos.

 Pluralidade en canto os actores e bus-
ca de sinerxía que fortalezan o proceso.

 Promoción do traballo feito nos paí-
ses en desenvolvemento, a través da 
sensibilización na nosa sociedade.

 Creación das capacidades locais e 
incorporación efectiva real dos benefi-
ciarios. 
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NICARAGUA

OS GUATUZOS
(1997-2000)

O Refuxio de vida silvestre Os Guatuzos é un importante espazo 
natural, cunha extensión de 43.000 hectáreas, único humedal 
declarado de importancia Internacional de Nicaragua e unha 
das dúas áreas protexidas do país que conta con un plan de 
ordenamento territorial.
No proxecto desenvolveronse tres compoñentes importantes:
Mellora das condicións económicas e calidade de vida da 
poboación local: 

 Capacitacións e asistencia técnica para o manexo da vida 
silvestre (zoocriadeiros de tartarugas e bolboretas).

  Ecoturismo (servizos turísticos e artesanía) 
  Mellora da produción sostible das fincas (base económica da 

poboación.)
Fortalecemento da Organización comunitaria: 

  Participación na xestión do Refuxio. 
 Produción sostible e a comercialización de produtos non 

tradicionais
  Capcitacións comunal permanente (regulamentación, fortale-

cemento institucional, etc).
  Incorporación activa da muller a produción sostible e comer-

cialización (manexo da vida silvestre).
Consolidación dos programas de Investigación aplicada e 
do desenvolvemento do Ecoturismo do Centro Ecolóxico 
dos Guatuzos: 

  Construción dun Centro Ecolóxico como eixe central para 
promover o ecoturismo e a investigación científica. 

  Promoción da investigación científica no refuxio destacando os 
avances logrados no coñecemento de biodiversidade (botánico, 
ornitoloxía, entomoloxía, herpetoloxía), así como estudios sociais.

  Posibilidade de observar a colección de orquídeas máis com-
pleta de todo o Sueste de Nicaragua e da Reserva de Biosfera 
do sudeste.

MÉXICO

RESERVA ECOLOXISTA E CULTURAL 
DE HUIRICUTA (2002-2004)

Huiricuta é o nome huichol da rexión próxima a Real de Catorce 
en San Luís Potosí, México. A reserva do mesmo nome é o 
primeiro Espazo Natural protexido en México, que ten unha 
superficie de 140.000 ha., contempla específicamente a conser-
vación de sitios sagrados naturais e que teñan unha contribución 
relevante para a conservación da biodiversidade.

Aínda que a reserva cubre o 0,27% do deserto Chihuahuense, 
alberga o redor da metade da súa flora, o 80% das súas aves e 
o 60% dos seus mamíferos; existe un numero considerable de 
especies endémicas.

Debido os graves problemas de desertificación fanse imprescin-
dible tomar medidas para a conservación dos recursos hídricos e 
de solo, por iso o proxecto trata de diminuír o impacto ambiental 
das actividades agrícola da rexión, así como a promoción dunha 
mellor calidade de vida dos habitantes da Reserva Ecolóxica e 
Cultural de Huiticuta.

Por isto centrou as súas accións nos seguintes aspectos:

1.- Eliminar as actividades extensivas que están propiciando a 

desertificación.

2.- Regular o uso da auga de modo que esta responda a criterios 

dunha repartición equitativa e sostible.

3.- Integrar sistemas de alto rendemento e baixo impacto 

ambiental.

4.- Ofrecer unha actividade económica sostible ós grupos máis 

desprotexidos

NICARAGUA NICARAGUA

SUBCONCA COCO-SOMOTOS
(2003-2005)

O Departamento de Madriz, Nicaragua, afronta unha situación 
de crise ambiental e niveis elevados de pobreza, que sitúa a 
poboación baixo índices elevados de vulnerabilidade social, 
económica e ambiental. 
O proxecto pretendeu a redución da vulnerabilidade económica, 
social e ambiental en 8 comunidades do Municipio de Somoto, 
cabecera departamental de Madriz, ademais de sentar as bases 
para a promoción de novas alternativas económicas que reverten 
os procesos de avance da fronteira agrícola e de incremento dos ni-
veis de pobreza. Por elo, traballouse en torno a tres compoñentes:
Promoción de sistemas agroforestais:

 Establecemento de sistemas agroforestais.
 Reactivouse o cultivo de café orgánico, como un sistema de 

produción idóneo para as condicións físico-naturais presentes 
nesta área. 

 Promoveuse dentro dos ortos familiares o cultivo de froitais 
para diversificar a produción das familias.

Mitigación de procesos de erosión dos solos:
 Impulsáronse procesos de restauración de zoas críticas, a 

través de técnicas de conservación do solo 
 Reforestación de áreas sen cobertura vexetal.

Investigación e valoración ambiental:
 Realizou unha valoración da importancia ambiental e ecolóxi-

ca da área.
 Creación de alternativas económicas que permitan un aprovei-

tamento e conservación desta importante e estratéxica zoa.

ESTERO REAL E GOLFO DE 
FONSECA (2003-2005)

O Golfo de Fonseca atópase situado dentro da rexión Nor-Occi-
dental, no Departamento de Chinandega en Nicaragua.
A deforestación indiscriminada das zoas de manglar* do Estero 
Real, verdadeiros produtores e reservas dos recursos pesqueiros, 
situou a poboación nunha situación de gran vulnerabilidade am-
biental e socio-económica, froito do crecemento poboacional, a 
falta de alternativas económicas e a crise do sector agrícola.
A estratexia identificada por as poboacións e gobernos locais re-
presenta a creación de alternativas económicas sostibles, reverten-
do os actuais procesos dos recursos naturais, por iso apostouse por 
unha reconversión dos cortadores de manglar e das súas familias 
orientada  cara a actividade do cultivo camarón de mar.
*Os manglares son ecosistemas costeiros tropicais, formados por 
agrupacións de árbores que poden tolerar altas concentracións de 
sal e sobrevivir en terreos cheos de auga.  Protexen as costas contra 
a erosión, as marexadas e furacáns, ademaisde actuar como cria-
deiros de diferentes especies de aves, crustáceos, peixes, etc...
COMPOÑENTES DO PROXECTO
Organización produtiva: 

 Promoveuse un proceso de organización produtiva dos corta-
dores de mangle.

Creación dunha Unidade de Produción Camaroneira: 
 Os cortadores de mangle reconvertidos foron beneficiados co 

equipamento mínimo para iniciar as actividades de cultivo de 
camarón de mar.

 Contrución dun estanque de 20 hectáreas como para o poste-
rior acopio do camarón.

Capacitación
 Capacitacións planificadas para os beneficiarios en cooperati-

vismo e administración de microempresas.
 Capacitacións para asegurar a rentabilidade da actividade camaronera 
 Elaboración e difusión dun manual de boas prácticas de pro-

dución camaronera.


