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Desarrollo y Cooperación 
Antes de abordar este tema é necesario analizar que 

entendemos por cooperación e qué por desenvolvemento. 

As primeiras reflexións sobre desenvolvemento veñen 

despois da primeira guerra mundial e fan referencia me-

ramente o crecemento económico- PIB, na actualidade 

os análise enfócanse en que modelo de desenvolvemento 

estamos facendo e cal queremos implementar.

A crítica ecolóxica o desenvolvemento convencional ou 

vixente entende que non é ambientalmente viable. Trátase 

dun modelo de desenvolvemento “insostible” ou que non se 

pode manter (inviable) por moito tempo. A proba é que xera 

tal cantidade de impactos e degradación no medio ambiente 

que resulta imposible de manter e moito menos de xenera-

lizar. Critícase a utilidade dos indicadores económicos habi-

tuais para medir o que realmente importa (como o consumo 

de recursos naturais, ou a xeración de impactos, a conta-

minación, a desestabilización ecolóxica...) e propóñense 

outros instrumentos de medición que, utilizados de forma 

experimental, demostran que o deterioro ambiental ligado o 

desenvolvemento “convencional” (aumento de renda)supón 

unha perda de sostibilidade e de capital natural; en resu-

men: unha mingúa das oportunidades de desenvolvemento 

verdadeiro e de mellora-la “calidade ambiental”. Dende esta 

crítica surden inicialmente as propostas do “desenvolve-

mento (ambientalmente) sostible”

A ética ambiental convertese así nunha vertente indis-

pensable do desenvolvemento sostible que debe atopar 

acomodo nas ciencias ambientais. A súa contribución 

máis substancial corresponde tanto coa idea relativa os 

dereitos dos descendentes como a cuestión do necesario 

requilibrio entre pobreza e riqueza no mundo. A situación 

de reparto de cargas, custos e beneficios entre a po-

boación mundial, asentado sobre un sistema económico 

que, ademais de destruír os recursos , resulta incapaz de 

realizar unha distribución minimamente xusta ou equitati-

va, constitúe unha das facetas máis claras de insostibili-

dade (social, mundial, global) que caracterizan ó modelo 

dominante de desenvolvemento.

A sostibilidade ecolóxica remítenos á ideas de capacidade 

de carga. Cando non existe un crecemento desproporciona-

do da sociedade esto provoca que a capacidade de carga 

exceda, o que provoca limitacións en canto a recursos , es-

pazos, na poboación existente de modo que o crecemento 

vaise facendo máis lento e agora o sistema é negativo.

Actualmente, sabemos que as actividades humanas 

excederon moitos destes límites e que “se prenderon” in-

dicadores que avisan do comezo de procesos irreversibles 

dos cales as súas consecuencias aínda non comezamos a 

padecer en toda a súa intensidade; por iso, debemos ser 

conscientes de que o noso modelo actual de desenvolve-

mento é insostible e debemos apostar por cambialo para 

recuperar a sostibilidade ecolóxica que permita manter a 

nosa existencia na Terra. Probablemente, calquera acep-

ción de desenvolvemento sostible que ignore estas cues-

tións non será máis que un novo intento de seguir facendo 

o mesmo, aínda que sexa mirando cara o outro lado.

Dende Amigos da Terra entendemos o desenvolvemento 

como unha traxectoria na que se producen importantes 

cambios socioculturais na comunidade que o protagoniza. 

Ditos cambios imprescindibles para que teña lugar unha 

modificación de pautas culturais de comportamento, 

implica habitualmente unha transformación na percepción 

que a propia comunidade ten de si mesma e do entorno 

que habita, así como do sistema de valores vixente.

Introducción
Vivimos nun contexto global e os problemas 

medioambientais e sociais doutros pobos son tamén 

os nosos problemas, e porque consideramos que os 

modelos de desenvolvemento productivista que impón o 

actual orden económico neoliberal son inxustos e daniños 

para os dereitos elementais dos pobos e dos seres 

humanos, ademais de ser incompatible co benestar das 

persoas e coa conservación e uso sostible dos recursos 

naturais do planeta.

Por todo isto, a cooperación internacional ó 

desenvolvemento dende Amigos da Terra, ten como 

finalidade a busca dun desenvolvemento social sostible, 

a través dun fortalecemento das capacidades locais e 

un maior respecto ó medio ambiente. O fin último da 

cooperación é reverter a situación das comunidades que 

sofren condicións de exclusión e extrema pobreza.

Por conseguinte imprime nos seus proxectos un énfases 

especial na inquietude interxeneracional, a través dunha 

utilización respectuosa dos recursos naturais para 

permitir que as xeracións futuras poidan acceder os 

recursos da mesma maneira.

Aínda que a cooperación o desenvolvemento no ámbito 

medioambiental é aínda unha materia pendente no 

mundo das organizacións que fan cooperación en Galicia, 

é necesario potenciar o tema dentro dos programas e 

sobre todo que non se considere como unha temática 

illada senón como a liña de partida para acadar o 

desenvolvemento sostible.



modo brutal, o sistema económico vixente esixe o sacrificio 

da maioría para asegurar a riqueza desmedida dunha mino-

ría. Aínda máis: non parece posible manter o actual nivel de 

consumo desa minoría por moito tempo senón se modifica 

o modelo. En terminos xerais, pode estimarse que os países 

máis industrializados deberían reducir en dúas terceiras 

partes o seu uso actual de materias primas. ¿Cómo logralo 

sen reducir a “calidade de vida” dos habitantes destes 

países?. Esa é unha cuestión na que hai que considerar 

numerosos factores, como o uso máis eficiente da materia 

e a enerxía (ecoeficiencia) e, dende logo, outra concepción 

de desenvolvemento, máis ligado a idea de benestar, (José 

Antonio Pascual, Asesor técnico de Amigos de la Tierra), o 

que correspondería a dicir renuncia soportable. 

A cooperación, tanto internacional como entre xeracións, 

estase convertendo nunha vía de solución os problemas 

ambientais , nacendo así unha conciencia medioambiental 

xeral. Estes cambios ambientais que son principalmente 

debidos a produción e consumo dos países ricos, ten 

repercusión a escala mundial, modificándose ecosistemas 

que en países que distan moito do lugar de consumo, de 

modo tal que tamén se sofren as consecuencias nos paí-

ses en desenvolvemento.

Esto quere dicir, que como organizacións que traballamos 

na cooperación, deberíamos incidir non so no sitio onde 

realizamos os proxectos (países do sur) senón tamén 

promover un cambio nas persoas dos países do norte que 

o final están implicadas na situación que viven os países 

menos favorecidos.

Primeiro deberíamos acadar unha escala sostible (un es-

pazo ambiental, ocupado por un sistema socioeconómico, 

sostible), de forma que puidéramos chegar a deter e, 

O obxectivo último de desenvolvemento debería ser a me-

llora integral das condicións de existencia e da calidade de 

vida dunha comunidade erradicando a pobreza.

Cuestiónase que a idea convencional de desenvolvemento 

sexa boa si se manteñen ligadas o consumismo no que 

se acomoda o crecemento económico. Aparece a idea 

de benestar como eixo dunha nova idea de desenvolve-

mento, doutro desenvolvemento que outros denominan 

“desenvolvemento humano”, para opoñelo o tradicional 

“desenvolvemento económico”.

A fusión de ambas correntes críticas foi denominada por algúns 

como “ desenvolvemento humano sostible”. Para moitos é a 

única formulación aceptable do desenvolvemento sostible (o 

chamado “modelo de sostibilidade forte” ou “modelo forte de 

sostibilidade”). Sen embargo, a distinción conceptual de Sutcli-

ffe das dúas “dimensións” do novo desenvolvemento  (humana 

e sostible)permite discriminar a sostibilidade puramente eco-

lóxica respecto a “humanidade” de desenvolvemento; desta 

forma poderíamos construír un espazo bidimensional no que 

ambos eixes (benestar humano e sostibilidade ecolóxica) dife-

rencian espacios que acollen actividades que incrementan ou 

reducen o benestar humano e que acrecentan ou diminúen a 

sostibilidade ecolóxica, con todos os cruces posibles .

Nesta concepción integradora de desenvolvemento sosti-

ble, a sostibilidade global non sería soamente ecolóxica, 

senón que tamén ética e socioeconómica (“humana”), de 

forma que os postulados de desenvolvemento humano ou 

da crítica de benestar formarían parte da moderna noción 

de desenvolvemento sostible ou sostibilidade forte.

Non é posible conseguir o “desenvolvemento “de todos 

mantendo a súa convencional concepción “occidental”. Dun 

incluso, reverter o proceso global de destrución ambiental 

que ameaza con precipitar ó sistema ecolóxico máis alá 

dun umbral irreversible. En segundo lugar, deberíamos 

establecer un mecanismo global de distribución de custos 

e beneficios máis xusto entre a poboación mundial, un me-

canismo capaz de asegurar o equilibrio ou “sostibilidade 

ética” entre os distintos habitantes do planeta.

Finalmente, unha vez trazados os camiños de solucións 

para as cuestións da escala sostible do sistema económi-

co e da distribución equitativa de custos e beneficios que 

asegure acadar para todos uns niveis mínimos dignos e 

evite as fracturas intolerables, é cando o mercado compe-

titivo pode exercer a súa misión de asegurar a asignación 

máis eficiente entre o fluxo de recursos e os usos posibles. 

Nesa integración e transmutación da ética, a ecoloxía e a 

economía nun modelo emerxente de ciencias ambientais 

para o desenvolvemento sostible estriba a capacidade de 

acadar un futuro sostible e aceptable para a humanidade 

e os ecosistemas dos que dependemos. (José Antonio 

Pascual, Asesor Técnico de Amigos de la Tierra)

Por qué cooperación no ám-
bito medioambiental
Porque en Amigos da Terra estamos seguros que para aca-

dar o desenvolvemento sostible é importante loitar pola 

defensa do medio ambiente para así garantir unha mellora 

na calidade de vida dos máis desfavorecidos.

Si revisamos o concepto de desenvolvemento sostible 

encontramos que se basa nos seguintes aspectos: res-

pectar e coidar a comunidade dos seres vivos, mellorar a 

calidade de vida humana, reducir ó mínimo o agotamento 

dos recursos non renovables, non exceder da capacidade 

de carga do ecosistema. Por iso Amigos da Terra enfática 

no seus proxectos as áreas de ordenamento do territorio, 

ecoturismo comunitario, producción forestal e uso sostible 

dos recursos, educación e capacitación, fortalecemento 

institucional e organizativo e atención as necesidades 

sociais básicas.

Con frecuencia, os países en desenvolvemento cuestionan a 

lóxica dos compromisos internacionais que impoñen a con-

servación do medio ambiente como unha esixencia engadida 

os seus propios procesos de desenvolvemento, deixando de 

lado que a precaria situación dese ben público global é resul-

tado da acumulación durante dous séculos dos procesos de 

crecemento do mundo occidental. A sostibilidade do medio 

ambiente debe implicar máis os países desenvoltos, que po-

den facer eleccións, que os países en desenvolvemento, onde 

as opcións son moito máis limitadas. Son os países doantes 

os que teñen a responsabilidade primordial de facer coheren-

tes as súas estratexias de axuda coas esixencias de desen-

volvemento dos países pobres e co medio ambiente global. 

Son os países en desenvolvemento os que deben correr coa 

responsabilidade política e financeira desas políticas.

Por esto debemos traballar por o desenvolvemento 

sostible tamén os países “ricos” ou “industrializados”, 

favorecendo un cambio de actitude e comportamento 

nesta dirección.

Os estudios demóstrannos que as modificacións no medio 

ambiente e en definitiva nos recursos dos países do sur, o 

que está producindo é un maior incremento da contamina-

ción da auga, do aire, unha maior desertización. Ademais 

o problema agrávase xa que os países non dispoñen de 

recursos económicos para combatelos de forma que 

canto maior é a súa pobreza, maiores son os problemas 

ambientais e viceversa.



Todo isto coincide en que case tres cuartas partes dos po-

bres viven nas zonas rurais, o que ocasiona a una aumento 

do grao de pobreza desta sociedade rural, obrigándose a 

exercer unha maior presión sobre o medio. Esto a súa vez 

cobra unha maior magnitude si temos en conta as pautas 

demográficas de aumento da poboación .

Para poder intentar mellorar esta situación necesítase pro-

mover un equilibrio entre desenvolvemento e natureza, o 

denominado desenvolvemento sostible. Resumindo, pode-

ríase dicir que para poder erradicar a pobreza, esta hai que 

considerala como causa e consecuencia da degradación 

ambiental e do agotamento dos recursos.

A reinvención da sostibilidade non pode vir do mantemen-

to do modelo de comportamento social e económico que 

vimos aplicando, por moitas reformas e parches que lle 

poñamos, nin da imposible volta atrás a situacións prece-

dentes. A nova sostibilidade debe aprender de ambas op-

cións, eso se, pero para construír coa axuda dunha mellor 

comprensión do medio ambiente, unha nova sociedade di-

ferente as anteriores. Unha sociedade que debe renunciar 

a seguir confundindo crecemento con desenvolvemento.

Por todo isto, dende Amigos da Terra, sempre intentamos 

imprimir nos nosos proxectos ese enfoque de sostibilidade 

que implica o bo uso dos recursos humanos e naturais. 

Deste modo, o que se persigue co desenvolvemento non 

é o crecemento económico ilimitado, senón a elevación 

dos indicadores de calidade de vida, a través da correcta 

xestión de ditos recursos para garantir un presente e un 

futuro no cal os seres humanos poidan vivir con plenitude 

e equilibrio co medio ambiente.

Como facer cooperación no 
ámbito medioambiental
A cooperación ó desenvolvemento no tema medio ambien-

tal aínda é unha tarefa pendente no mundo das organiza-

cións que fan cooperación en Galicia, porque existe unha 

falsa concepción ó pensar que a cooperación no medio 

ambiente é un tema illado e que hai outras necesidades 

máis importantes como a educación, a saúde ou a guerra; 

o contrario cando falamos dun proxecto de cooperación en 

temas ambientais non hai que referirse so ó término “eco”  

senón que se debe tomar en conta si realmente inclúe os 

valores interxeracionais e mellora a calidade de vida.

O longo dos anos, Amigos da Terra, foi asumindo un com-

promiso cada vez maior coa problemática social, educati-

va e productiva vinculada ó medio ambiente, coa garantía 

de igualdade nas relacións de xénero e cos dereitos das 

comunidades locais. Por iso o noso traballo céntrase 

principalmente en cinco aspectos: Conservación do eco-

sistema e uso sostible dos recursos naturais, capacitación 

e participación activa das comunidades para mellorar as 

súas condicións de vida, investigación científica para a 

protección da biodiversidade e para o desenvolvemento 

humano, Organización e Xestión comunitaria, sensibiliza-

ción, divulgación e educación para o desenvolvemento.

Temos claro que para que o proxecto funcione sexa 

medioambiental ou non, a comunidade ten que conver-

terse en auténtica protagonista do mesmo, apropiándose 

do proxecto que se leve a cabo no seu territorio. De feito 

os verdadeiros procesos de cambio socio- cultural, danse 

sempre de “ abaixo ata arriba” e non o revés. Sen embar-

go, a tendencia común entre ONG´s e demais axencias 

de cooperación e axuda ó desenvolvemento ata a fecha 

foi sempre o contrario, deseñándose habitualmente os 

Conclusións:
Aínda nos queda moito camiño no campo da 

cooperación no ámbito medioambiental e por eso 

debemos loitar por mostrar a outras ONG´s que o 

medio ambiente non está illado da pobreza ou da 

educación, senón que é unha liña transversal, xa 

que está comprobado que canto maior é a pobreza 

maiores son os problemas ambientais e viceversa.

Fai falla incluír nos proxectos de cooperación o 

enfoque da sostibilidade.

Aínda que a estratexia de cooperación contempla 

aspectos medioambientais, existen moi poucas 

ONG´s que traballan estes aspectos e cando o fan 

soamente é para encher un espazo.

É importante cando se faga un proxecto de coope-

ración, sexa de medio ambiente ou non, se inclúa 

sempre á comunidade en tódalas fases do proxecto 

para poder garantir a súa consecución unha vez que 

se marchara a ONG.

proxectos dende arriba, co escasa ou nula participación 

local. Esto levou ó fracaso a numerosos proxectos, porque 

a poboación no asume obxectivos e procedementos im-

postos dende fora, co cal, os cambios introducidos deste 

modo foron superficiais e pouco duradeiros, unha vez que 

a ONG desaparece do terreo.

Ademais para que un proxecto de desenvolvemento poida 

ser exitoso require que a participación activa de tódolos 

membros da comunidade neste esforzo colectivo, sen dis-

criminacións por razóns de xénero e idade. Cando falamos 

de xénero, estamos tendo en conta aqueles roles sociais, 

capacidades, actitudes e valores que se adscriben como 

naturais ás persoas e que en realidade son froitos da so-

cialización de cada cultura. Traballar cunha perspectiva de 

xénero supón ser conscientes diso e favorecer a igualdade 

entre mulleres e homes a nivel social, particularmente no 

relativo ó acceso a recursos, servizos e instancias de po-

der e toma de decisións na comunidade.

O ideal é garantir a participación activa da comunidade en 

tódalas facetas do proxecto, dende a súa formulación e 

deseño ata a avaliación e seguimento do mesmo. Por iso, o 

noso papel como ONG nos proxectos de cooperación é pro-

mover a organización operativa da comunidade, de modo 

que vaia conquistando espacios de poder e xerando unha 

capacidade de negociación coa administración e outros 

axentes que lles permitan loitar polos seus dereitos.


