
que é a cooperación ao 
desenvolvemento

A cooperación internacional o desenvolve-
mento entendida dende Amigos da Terra, ten 
como finalidade a busca das capacidades lo-
cais e un maior respecto ó medio ambiente. 
O fin último da cooperación é reverter a situa-
ción das comunidades que sofren condicións 
de exclusión e extrema pobreza.

política de amigos da terra nos 
seus proxectos de cooperación

1.- Cooperación e non intervención, sempre baseada 
no respecto dos dereitos e opinións  das comuni-
dades locais.

2.- Visión plural de desenvolvemento: crecemento eco-
nómico, igualdade, participación social, sostibilida-
de ambiental e interculturalidade.

3.- Igualdade social e interxeracional como un obxec-
tivo constante da nosa cooperación.

COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E MEDIO AMBIENTE
por que a cooperación ao 
desenvolvemento con enfoque 
medio ambiental

Porque non existe verdadeiro desenvolvemento sen 
preservar e mellorar as bases ambientais sobre as que 
este se sustenta.
 
Porque tampouco é posible manter a saúde ecolóxica 
da biosfera sen garantir o desenvolvemento integral 
(económico, social e cultural) da sociedade humana no 
seu conxunto, en especial as poboacións que viven en 
extrema pobreza.

4.- Unha visión a medio prazo en tódalas accións, esca-
pando do carácter cortoplacista dos proxectos.

5.- Pluralidade en canto os actores e busca de sinerxía 
que fortalezan o proceso.

6.- Promoción do traballo feito nos países en desenvol-
vemento, a través da sensibilización na nosa socie-
dade.

7.- Creación das capacidades locais e incorporación 
efectiva real dos beneficiarios. 



pricipios nos produtos de 
comercio xusto

1.- Garantía de salarios que permiten ter unha vida digna
2.- Non hai explotación infantil
3.- Os homes e as mulleres cobran igual salario
4.- Establécese unha relación a longo prazo e realízan-
se pagos por adiantado o que permite planificar con 
seguridade.
5.- Os productores adican unha parte dos beneficios 
a necesidades da comunidade (saúde, educación, for-
mación, etc...)
6.- Respéctase o medio ambiente 
7.- Redución da cadea de intermediarios

COMERCIO XUSTO
O Comercio Xusto é un movemento internacional que 

reclama e promove unhas relacións comerciais máis 

xustas entre o norte e o sur, xa que, ademais de empre-

gar criterios económicos, teñen en conta valores éticos 

que abarquen aspectos tanto sociais como ecolóxicos.

O Comercio Xusto trátase de productos elaborados por 
grupos desfavorecidos de países en vías de desenvol-
vemento e que comprenden diferentes sectores, den-
de alimentación ata unha gama ampla de obxectos de 
regalo fabricados de forma artesanal.

A primeira tenda de Comercio Xusto abriuse en 1969 
en Holanda e de aí expandiuse por os Países Bai-
xos, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran 
Bretaña e Bélxica, e ata 1986 abrirónse as primeiras 
duas tendas en España (Andalucía e País Vasco). En 
1990, despois de dez anos de cooperación informal 
naceu a European Fair Trade Association (EFTA ou 
Asociación Europea de Comercio Xusto)

suxeitos que interveñen no 
comercio xusto

 O pequeno Produtor Asociado do sur, que se une 
a un proxecto de economía alternativa.

 O Mediador- Facilitador, que distribúe os produtos 
no chamado primeiro mundo sen ánimo de lucro.

 O consumidor responsable do Norte que, conscien-
te do seu poder de compra, está disposto a pagar un 
sobreprezo por un produto elaborado con dignida-
de e de excelente calidade.

tendas de comercio xusto
A Coruña   
Intermón Oxfam  
C/Estrecha de San Andrés, 12 - 15003 A Coruña
Tel.: 981 207 925
www.intermonoxfam.org 

Panxea
Rúa das Hortas 4. - 15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 590 081
panxea@panxea.org

Centro de Recursos de Amarante
Praza Sofía, 4. 15705 Santiago.

Lugo
A Cova da Terra
San Pedro, 13. Galerias Nuevo Centro. - Lugo
Tel.: 982 230 211

Ourense
Solidaridade Internacional
Rúa da Paz, nº8, Ourense

Pontevedra
A Factoria do sur. Centro Alternativo
Rúa do Ponte, 8. Pontevedra

Centro Crisol
Avda. das Camelias, 14. 36202. Vigo

TAMÉN PODES MERCAR COMERCIO XUSTO EN: 
Arbore- Cooperativa de Consumo.
Rúa A. Pérez Bellas, 5, 36211. Vigo
Tel.: 986 233 497
arborecop@mixmail.com
Enxebre- Agricultura Ecolóxica
Rúa Os durans, 8 Vilagarcia 
Tel.: 986 502 151 - 660 542 303
Hortasan- Agricultura do Ulla
Mercado de Abastos, Rúa Serra - Pontevedra
Tel.: 650 418 099



OS GUATUZOS
(1997-2000)

O Refuxio de vida silvestre Os Guatuzos é un importante espa-

zo 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 ordena-

mento territorial.

No proxecto desenvolveronse tres compoñentes importantes:

Mellora das condicións económicas e calidade de vida da po-

boación local: 

 Capacitacións e asistencia técnica para o manexo da vida sil-

vestre (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 tradi-

cionais

 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 pro-

mover 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.

 BENEFICIARIOS: Poboadores do Refuxio de Vida silvestre Los Guatuzos
 SOCIO LOCAL: Fundación Amigos do Río de San Juan (FUNDAR)
 DOANTE: Agencia de Cooperación Española (AECI)
 PRESUPOSTO: 31.368 €

EXPERIENCIAS EN LATINOAMÉRICA/1

RESERVA ECOLOXISTA E CULTU-
RAL 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 primei-

ro Espazo Natural protexido en México, que ten unha superfi-

cie de 140.000 ha., contempla específicamente a conservación 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 fan-

se imprescindible tomar medidas para a conservaci-

ón dos recursos hídricos e de solo, por iso o proxecto 

trata de diminuír o impacto ambiental das activida-

des 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 am-

biental.

4.- Ofrecer unha actividade económica sostible ós grupos máis 

desprotexidos

BENEFICIARIOS: Campesiños mestizos que se organizan en grupos
SOCIO LOCAL: Conservación Humana, A.C
DOANTES: Fundación La Caixa, Goberno Illas Baleres e Concello Tres Cantos
PRESUPOSTO: 62.847, 42 €

NICARAGUA

MÉXICO



SUBCONCA COCO-SOMOTO. 
(2003-2005)

O Departamento de Madriz, Nicaragua, afronta unha situación de 

crise ambiental e niveis elevados de pobreza, que sitúa a poboaci-

ón 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, ca-

becera departamental de Madriz, ademais de sentar as bases para 

a promoción de novas alternativas económicas que reverten os pro-

cesos de avance da fronteira agrícola e de incremento dos niveis 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 ecolóxica 

da área, 

 Creación de alternativas económicas que permitan un aprovei-

tamento e conservación desta importante e estratéxica zoa.

 BENEFICIARIOS: Produtores/as de café da parte alta da Conca, agricultores/as de grans 
básicos, produtores/as de hortalizas e froitais da parte baixa da conca.

 SOCIO LOCAL: Centro de Iniciativa para o Desenvolvemento de Somoto CIDES
 DOANTE: Concello de Leganés, Rivas Vacia madrid, Coslada y Colmenar Viejo.
 PRESUPOSTO: 69.505, 60 Euros

EXPERIENCIAS EN LATINOAMÉRICA/2

ESTERO REAL E GOLFO DE 
FONSECA (2004-2005)

O Golfo de Fonseca atópase situado dentro da rexión Nor-Occi-

dental, no Departamento de Chinandega en Nicaragua, onde se 

está sufrindo unha forte presión sobre os recursos naturais froito 

da crecente poboación situada en torno o Golfo e por a falta de 

alternativas económicas e a crise do sector agrícola.

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. 

A estratexia identificada por as poboacións e gobernos locais re-

presenta a creación de alternativas económicas sostibles, rever-

tendo os actuais procesos dos recursos naturais, por iso apostou-

se por unha reconversión dos cortadores de manglar e das súas 

familias. Esta reconversión orientouse cara a actividade do 

cultivo camarón de mar.

COMPOÑENTES DO PROXECTO
Organización produtiva: 

 Promoveuse un proceso de organización produtiva dos corta-

dores de mangle, para ello integráronse ó Federación de Camaro-

neros do Estero Real existente.

Creación dunha Unidade de Produción Camaroneira: 

 Os cortadores de mangle reconvertidos foron beneficiados co 

equipamento mínimo para iniciar as actividades de cultivo de ca-

marón 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 ca-

maronera 

 Elaboración e difusión dun manual de boas prácticas de produ-

ción camaronera, 

 BENEFICIARIOS: Cortadores de mangle y sus familias
 SOCIO LOCAL: Alcaldía de Puerto Morazán e Fundación Progolfo
 DOANTE: Fondo Galego de Cooperación
 PRESUPOSTO: 50.004,32 €
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