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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE
PROXECTOS
SECCIÓN A – PRESENTACIÓN DE PROXECTOS E SOLVENCIA
INSTITUCIONAL
A.1. DATOS DO PROXECTO
CÓDIGO DE REXISTRO
A cubrir pola Xunta

TÍTULO

Desenvolver un plan de mellora da organización que asegure a
sustentabilidade e a efectividade da organización e da súa xestión
nos próximos anos nos seus ámbitos estratéxicos de traballo

ACRÓNIMO

Plan de mellora estratéxica e de xestión de AMARANTE

ENTIDADE
solicitante
MEMBROS
AGRUPACIÓN

Asociación Galega AMARANTE SETEM para o
ecodesenvolvemento

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Data de inicio:
Data de remate:

ORZAMENTO TOTAL (EUROS)
SUBVENCIÓN
SOLICITADA Á
XUNTA1

20423,16

01/09/14
31/08/15

22.754,48 €
%PORCENTAXE DE
SUBVENCIÓN SOBRE O TOTAL
DO ORZAMENTO

89,75

Número de proxectos que a ENTIDADE presenta nesta convocatoria:
Soa

X

Agrupada

No caso de presentar ou participar en máis dun proxecto, especificar os
mesmos:

1

A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto, non superando en ningún
caso a subvención concedida os 25.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2014 a subvención
máxima concedida será de 15.000 €. Nos proxectos presentados por varias entidades en agrupación a
subvención concedida non superará o límite dos 35.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2014
a subvención máxima concedida será de 25.000 €.
A subvención concedida aos proxectos plurianuais, distribuirase do seguinte xeito: o 40% no 2014 e o 60% no 2015.
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A.2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Presentase agrupada con outras entidades? SI* NON
*No caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das entidades agrupadas

Asociación Galega AMARANTE SETEM para o ecodesenvolvemento

ENTIDADE
SOLICITANTE
nome completo

Rúa de San Pedro, nº 67
Localidade: Santiago de Compostela
DOMICILIO SOCIAL

Provincia: A Coruña
Código postal: 15703

BASE SOCIAL TOTAL
TELÉFONOS
TELÉFONO MÓBIL
CIF DA ENTIDADE

264
986 848159

BASE SOCIAL EN
GALICIA
FAX

264

Www.amarantesetem.org
central@amarantesetem.
CORREO
ELECTRÓNICO org
WEB

660233481
G36352359

Data de inscrición no 17/02/00
rexistro galego

DATA DE
CONSTITUCIÓN

05/10/99

Nº rexistro galego da ENTIDADE

78

Nome: Cristina Lastra González
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

RESPONSABLE DA ENTIDADE EN
GALICIA
RESPONSABLE DE XESTIÓN TÉCNICA E
ECONÓMICA DO PROXECTO EN
GALICIA

DNI/NIF: 76939508T
Cargo: Presidenta
Nome
DNI/NIF
Cargo
Nome: Fernanda Couñago Otero
DNI/NIF: 76.993.159-S
Cargo: Directora

Nome: Fernanda Couñago Otero
Para os efectos de notificación,
indicar unha dirección única e
responsable do conxunto (cubrir no
caso de diferir do domicilio facilitado
pola ENTIDADE SOLICITANTE)

DNI/NIF: 76.993.159-S
Entidade AMARANTE SETEM
Rúa San Román, nº 09
Localidade: Pontevedra
Provincia: Pontevedra
Código postal: 36002
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ENTIDADE AGRUPADA
nome completo
Rúa, nº
DOMICILIO SOCIAL

Localidade
Provincia
Código postal

BASE SOCIAL TOTAL
TELÉFONOS

BASE SOCIAL EN
GALICIA
FAX
WEB

TELÉFONO MÓBIL

CORREO
ELECTRÓNICO

CIF DA ENTIDADE

DATA DE
CONSTITUCIÓN
Nº rexistro
galego da
ENTIDADE
Nome

Data de inscrición no
rexistro galego
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

DNI/NIF
Cargo
Nome

RESPONSABLE EN GALICIA

DNI/NIF
Cargo

RESPONSABLE DE XESTIÓN TÉCNICA E
ECONÓMICA DO PROXECTO EN
GALICIA

Nome
DNI/NIF
Cargo
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A.3. PRESENTACIÓN E EXPERIENCIA DA ENTIDADE EN GALICIA*.
(Máx. 1 ½ páxinas)
AMARANTE Setem é unha organización galega de cooperación para o Ecodesenvolvemento que se constituíu en Pontevedra o 5 de outubro de 1999. Se define a través dos
seus principios como organización Transformadora, Galega, Ecoloxista, Cidadá, Altermundista, Intercultural e Feminista. Ten como un dos seus fins “poñer en marcha unha
organización social crítica, que máis alá da cooperación [a través de proxectos] centrase os seus esforzos na sensibilización e na denuncia dos elementos estruturais do sistema que constrúen as desigualdades.»
Estrutura da organización2:
Na filosofía da organización está a creación dun espazo galego de solidariedade participativo, vertebrado territorialmente. Na actualidade conta con 3 sedes asentadas en
Pontevedra, Santiago e Ribadeo e con grupos informais non consolidados en Vigo, e A
Coruña. Tendo unha tenda con centro de recursos para charlas e biblioteca en Pontevedra, un local social en Compostela e outro en Ribadeo cunha tenda asociada de
comercio xusto.
PLANOS DE ACTUACIÓN E LIÑAS DE TRABALLO
Amarante conta con 3 campos de actuación: Educación para o ecodesenvolvemento,
o Consumo Responsable e comercio xusto, e Cooperación ao desenvolvemento e solidariedade entre os pobos. E 2 departamentos, o de comercio xusto entendido como
toda a parte comercial das tendas de comercio xusto e distribuidora de Amarante; e o
de Comunicación que leva toda a comunicación interna e externa da organización.
Experiencia3
Amarante ten unha dilatada experiencia de programas e proxectos nos tres campos
nos que traballa. En Educación para o desenvolvemento desde o 2001 recebe apoio da
administración autonómica para diversos proxectos centrais como o Xanela Aberta ao
Sur, Campañas de sensibilización en consumo responsable, sendo na actualidade referente nesta área en temas como o comercio xusto, roupa limpa, ou a compra pública
responsable.
Grazas ó apoio da Xunta de Galicia, se fortaleceron áreas internas conseguindo crear
a distribuidora de comercio xusto, aumentar a nosa base social que pasou de Pontevedra no seu nacemento a estar presente en varias vilas galegas, ou crear un plan de
comunicación, cunha web e un blogue e un manual de identidade visual.
AMARANTE tamén fortaleceu as súas campañas, áreas de traballo e incidencia grazas
ós consorcios con outras organizacións membro da Federación SETEM na AECID onde
se levaron accións conxuntas sobre comercio xusto, finanzas éticas e Roupa Limpa. No
que se continúa realizando campañas conxuntas sobre todo no ámbito da rede roupa
limpa e da compra pública responsable.
Resultados derradeiro proxecto de fortalecemento
No derradeiro proxecto de fortalecemento da área de comercio xusto do ano 2012-13
conseguiuse 22 novos clientes. Aumentaron as ventas na distribuidora nun 36% e na
tenda nun 16%. Incorporáronse 41 produtos novos4 de alimentación de comercio xusto,
35 ecolóxicos galegos e 50 de artesania de comercio xusto. Conseguindo estender e
difundir o comercio xusto en pequenas vilas onde Amarante e outras organizacións non
poden chegar. Tendo na actualidade máis de 176 clientes rexistrados.5
Convenios e relación coa DXRE eUE: Comercio xusto e compra pública

2

Ver Anexo 1 : organigrama e estrutura de Amarante
Ver Anexo 2: relación de proxectos financiados nos derradeiros 4 anos
4
Ver Anexo 3: listado de novos produtos incorporados
5
Ver Anexo 4: listado clientes da distribuidora
3
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No 2005 se iniciou unha estreita colaboración coa DXREeUE para impulsar a compra
pública responsable. Nese ano co programa Bo Café que deu como resultado a introdución de café de comercio xusto nas máquinas de vending e cafeterías da Xunta de
Galicia.
No 2013 asinouse un convenio para a formación en compra pública no persoal da Xunta
de Galicia e outro Convenio co Fondo Galego de Cooperación para a formación nos
concellos, formando 70 persoas da administración.
Ó estenderse o noso ámbito de influencia e de coñecemento do comercio xusto tamén
vemos que xa existen bares e/ou tendas privadas que se achegan a nós para solicitarnos produtos, sendo este un indicador moi importante porque xa son as pequenas empresas ás que se achegan a nós e non ó revés. Cando isto antes non acontecía. Isto non
significa que compre seguir facendo esa labor de dar a coñecer e potenciar máis o
comercio xusto.

A.4. CAPACIDADE DE XESTIÓN DA ENTIDADE EN GALICIA.*

(Máx. 1

páxina)
* No caso de agrupación, especificar a información de todas as entidades participantes
do proxecto.
Territorialidade
AMARANTE conta cunha ampla presenza territorial. Sendo un total de 158 activistas dun
total de 264 entre persoas socias, voluntarias e colaboradoras. Hai grupos repartidos entre
A Coruña, Ribadeo, Ourense, Santiago, Pontevedra, Vigo. Pero consolidados e cun funcionamento estable e autónomo son 3 grupos comarcais Compostela, Pontevedra e Ribadeo. Conseguimos mitigar a crise económica e as baixas por cuestións económicas
de moitas persoas da asociación coa entrada doutras persoas socias, mantendo a
mesma base social.
Estrutura e capacidade de xestión
A base da organización de Amarante son os seus activistas, tendo unha base asentada
nos campos de especialización nos que traballamos. As persoas activistas están nos órganos de decisión, a través da súa directiva, e son as responsables da coordinación das
áreas e grupos de traballo. Tódolos anos se realiza o Encontro de Activistas onde se planifican as actividades do ano e o análise de necesidades da organización.
Na actualidade existen 7 grupos de traballo vencelladas as áreas da organización6: Xanela Aberta ao Sur, Comercio Xusto, Roupa Limpa, Comité de apoio ó MST, Compra Pública Responsable, formación, finanzas éticas e PACD. Asemade se crearon 3 novos grupos de traballo vencellados coa xestión da organización e de cara ó novo plano estratéxico: grupo plan estratéxico, grupo de comunicación e grupo de participación. Asemade destes grupos de traballo están os grupos comarcais que realizan actividades locais vencelladas as distintas temáticas entre elas mercados transparentes, ciclos de cine,
charlas, accións de rúa, participación en redes, etc. No Encontro de Activistas desenvolvido en novembro do 2013 se poden ver todos os grupos e as actividades realizadas e
previsións de traballo para o 2013-2014.
Finanzas
A situación financeira da organización sufriu grandes recortes nos derradeiros 4 anos debidos a situación de crise xeneralizada e recortes de fondos públicos tendo unha forte
reorganización e redución de gastos de estrutura. Grazas a este traballo pasamos de ter
un balance negativo de máis de 50.000 euros, hai 3 anos a pasar no 2103, en espera da

6

Ver Anexo 5:Encontro de Activistas 2013.Ver pax.2 a 12
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aprobación das contas na Asemblea do 28 de xuño, cun balance negativo de 2.4000 7
euros. E esperamos pechar o 2014 en positivo.
Na actualidade temos unha persoa contratada, 1 tenda de comercio xusto en Pontevedra, e outra asociada en Ribadeo, e unha distribuidora.
O comercio xusto, buscan ser unha parte da financiación da organización. Xa que seguen, a pesar da crise, medrando as ventas. Pechamos o 2013 cunhas ventas 57.223,24
€, situándonos case en valores do 2010, cando tiñamos contratadas a 4 persoas e 3 tendas.8
Aínda non está rematada a memoria do 2013, pero na do 2012 9 pódese comprobar a
capacidade da organización e o volume de actividades xestionas polos activistas da
organización, así como as finanzas da organización. Como o resto da evolución das
ventas de comercio xusto.
Asemade en xuño do 2013 tamén foi renovada a directiva, como un exemplo da
capacidade de rexeneración e participación activa das persoas socias da organización.

A.5. DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO E ANÁLISE DAFO DA ENTIDADE
EN GALICIA* (Máx. 2 páxinas)
* No caso de agrupación de entidades, especificar a información de todas as entidades
participantes do proxecto.
Amarante remata este ano o seu plano estratéxico, dentro dun contexto marcado pola
crise e polos cambios tan grandes no contexto económico e social do seu entorno e da
propia realidade organizativa. Solo a nivel de estrutura pasou de ter 4 tendas e 5 persoas
contratadas a, neste ano, unha tenda, un local social e unha persoa contratada. Coa
distorsión que isto provoca.
Por dito motivo a organización, aínda tendo vixente algúns dos diagnósticos organizativos
que se realizaron co plan estratéxico do 2010-1410, está realizando dende o 2013 unha
revisión da organización, con diagnósticos parciais e dafos de cara o novo plano estratéxico e elaborando plans de traballo e medidas correctoras.
Do DAFO realizado no plano estratéxico do 2010-14 se traballaron os antecedentes internos que nalgúns se conseguiron avanzas e outros teñen que ser replantexados. Este
eran:
A. Proxecto e identidade. Temos vertebrado en Amarante un proxecto ideolóxico epolítico cuns piares ideolóxicos e políticos fortes (fortaleza), non obstante á evolución do
proxecto Amarante tense ido corrixindo con moita rapidez mesmo chegando a afectar
á imaxe ata o punto que aínda nin tan sequera a base social ten clara que somos (debilidade). Por outra banda estas outras debilidades son agravadas por unha falla de
presenza social a nivel nacional (carencia).
B. Cohesión e pluralidade. cohesión e pluralidade dos equipos directivos en particular e
do activo humano de Amarante en xeral teñen sido unha característica neste anos
(fortaleza), diante diso vemos unha ausencia de equipos directivos políticos tanto a nivel
nacional coma locais (debilidade). Esta situación esta agravada pola ausencia dunha
estrutura profesional sostible e clarificada (carencia).
C. Crecemento asociativo. Amarante ten amosado unha importante capacidade de

7

Ver Anexo 6:Contas provisionais do 2013
Ver Anexo 7: Ventas de comercio xusto no 2012-2013
9
Ver Anexo 8: Memoria Amarante 2012
10
Ver Anexo 9: Plano estratéxico de Amarante 2010-14
8
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captación e achegamento, desde as 8 persoas socias e colaboradoras se ten pasado
en 11 anos a 281, sendo isto variado na súa procedencia social ou xeográfica (fortaleza). Este crecemento expansivo rápido ten dificultades de integración debido a súa
dimensión e a feble estrutura (debilidade), que impide unha formación das persoas activistas e polo tanto unha participación menor da desexada (debilidade). Ademais seguimos sen ter unha base de doantes forte (so un 40% da base social ten cota regular) e
tamén carecemos dunha base de activistas permanentes no tempo.
D. Equipo profesional equilibrado e eficiente. Fomos nestes anos creando unha estrutura
profesional moi condicionada pola extensión territorial (tendas) pero curiosamente son
as necesidades das tendas e dos grupos comarcais os menos atendidos e cubertos. Temos un equipo profesional equilibrado cuantitativamente en relación do que somos
pero cualitativamente pouco eficiente e equilibrado, tendo a necesidade de abordar
afondo esta situación e a financiación do mesmo.
Así na Asemblea Extraordinaria de Febreiro do 201311 se presentou un DAFO feito polos
grupos locais no que se establecía como se vía a organización neste punto:
1- organización e a participación quedando:
debilidades a traballar:
a redución progresiva dos ingresos, a insuficiente rentabilidade económica das tendas, a
insuficiente cultura empresarial das sociais, alta dependencia do equipo técnico para o
desenvolvemento das actividades, baixada paulatina da participación nas actividades
e reunións das Asembleas.
Como fortaleza valorouse:
os grupos locais máis consolidados, a alta implicación no desenvolvemento das actividades, a propia traxectoria da organización e da achega diferencial dentro do eido da
Solidariedade e a Cooperación. Onde a pesar da crise a organización ve esta situación
como unha oportunidade dentro do discurso de denuncia do sistema capitalista.
2- A estrutura organizativa-financeira: tendas e persoal contratado
se fixo outra diagnose sobre que modelo de organización e estrutura profesional quería
ou podía permitirse a organización e o modelo de tendas que se tivera ata o momento.
Acordouse: Cambiar o modelo de tendas cara outro máis sustentable, no que se fixo un
primeiro análise da viabilidade das tendas, acordando manter solo a tenda de Pontevedra e potenciando a distribuidora.
Unha vez realizada toda esta diagnose, na Asemblea de 1 xuño do 201312 se presentaron
os seguintes plans de mellora:
1. un plan de mellora para a tenda e distribuidora de comercio xusto.
2. Un plan de fortalecemento dos grupos locais e da mellora da participación, para
aplicar no Encontro de Activistas que se realizaría en novembro13
No encontro de Activistas de novembro do 2013 14 continuouse este traballo sobre a participación en Amarante dende un análise a través do compromiso, as accións, as emocións e a comunicación, un traballo para analizar dende outra metodoloxía participativa
como se atopan as activistas dentro da organización, dentro de que actividades e como
é a comunicación posibles propostas de mellora. Acordouse a necesidade de traballar
nun plan de mellora da comunicación
O seguinte paso dado foi na Asemblea de febreiro do 2014 onde se explicaron os pasos
a dar agora para a elaboración do novo plano estratéxico e se acordou crear un grupo

11

Ver Anexo 10: Acta Asamblea Extraordinaria.Febreiro.2013
Ver Anexo 11: Acta Asemblea ordinaria e extraordinaria. Xuño 2013
13
Ver Anexo 12: Plan de traballo. Participación da base social
14
Ver Anexo 5: Acta Encontro de activistas.Pax.13-21
12
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de traballo de plano estratéxico para a elaborar unha proposta de traballo e calendarización e valorar a necesidade de contratar os servizos dunha entidade especializada.
Realizouse unha traballo de diagnose e liñas de mellora para a comunicación interna/externa de Amarante 15, onde se presentou o plan de traballo de cara a actualización do
Protocolo de comunicación de Amarante. 16
Onde se acordou a nova web como unha actividade prioritaria, onde as socias e activistas, identificaron unha dupla utilidade da mesma: como ferramenta de comunicación
externa, para mellorar a transparencia e visibilidade da organización, cunha ferramenta
que permita a todas as persoas interesadas consultar a documentación da organización.
E como ferramenta de comunicación interna para mellorar a comunicación entre os grupos de traballo e os grupos locais, a través da difusión na web das súas actividades.

A.6. PLAN DE MELLORA DA ENTIDADE SOLICITANTE EN GALICIA*
(Máx. 1 páxina)
Como comentarmos no punto anterior. Amarante está dende o 2013 nun proceso de
análise de cara a realización do novo plano estratéxico e de revisión da súa estrutura e
de novas liñas de traballo estratéxico. S no contexto económico e social que existe na
actualidade. Se puxeron plans de mellora parciais. Xa que outras áreas van depender
dos acordos e traballos que se realicen dentro do novo plano estratéxico que espera
estea aprobado no 2015.
Así do plan de mellora especificado no plano estratéxico do 2010-14
Un dous primeiros puntos que se traballaron nas Asembleas foi un dos puntos do plano
estratéxico e que foi de análise da Asemblea de febreiro e xuño do 2013 e que xa viña
recollido no plano estratéxico foi:
–

Redimensionar a estrutura da organización en función da redución dos ingresos
económicos e a estrutura participativa da asociación

Así marcáronse os seguintes plans de mellora seguindo o traballo realizado no plano estratéxico para o 2013-15:
1- organización e a participación: Fomentar a participación fomentar unha maior implicación das activistas nas actividades de Amarante
–

elaboración e posta en práctica dun plan de traballo sobre “participación da
base social e dinámicas dos grupos locais”17( 2013)

–

establecer unha metodoloxía de traballo que teña como obxectivo incrementar
a participación da base social de Amarante, a coordinación entre grupos e o
desenvolvemento de actividades concretas (2014)

–

Simplificar a estrutura de traballo da organización 2014

–

Dinamización do traballo na área de sensibilización e educación

–

Continuar co plan de formación como xeito de fomentar unha maior implicación
das persoas activistas

2- A estrutura organizativa-financeira:
–

Cambiar o modelo de tendas cara outro máis sustentable 2013-14

- manter solo a tenda de Pontevedra e potenciar a distribuidora 2013
-elaboración unha estratexia comercial 2013-201418:

15

Ver Anexo 13: ferramenta comunicación interna e externa
Ver Anexo 14: Plano de comunicacion
17
Ver Anexo 12: Plan de traballo. Participación da base social
18
Ver Anexo 11: Acta Asamblea ordinaria.xuño2013.viabilidade tenda e distribuidora
16
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Estratexia comercial-comunitario
Promover o consumo da base social:
Ampliación gama productos galegos e do Sur ecolóxicos
Realización actos presentación tenda.
Presenza en mercados varios.
Acordos con outras organizacións.
Campaña de captación clientes: ventas a particulares, grupos de consumo,
etc.
◦ Tenda on-line.
Estratexia organizativa
◦ Implicación de máis activistas.
◦ Formación dos activistas no plano comercial e de coñecemento de produtos.
Estratexia económico-financiero
◦ Política de prezos.
◦ Outros ingresos.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

–

Diversificación de ingresos

–

estudar vías como o crowfunding e a obxección fiscal

3- Na área de comunicación19:
– mellorar a comunicación interna e externa e as ferramentas comunicativas creando un grupo de traballo para revisión e o emprego de novas ferramentas de
traballo 2014 como xeito tamén de coordinación dentro da organización
- Facer un estudio da comunicación de cara a elaboración dun plan de mellora do protocolo de comunicación actual 2014-2015
- crear unha nova web 20104

A.7. ESTRATEXIA DA ENTIDADE SOLICITANTE PARA OS SEGUINTES
ANOS EN GALICIA*. (Máx. ½ páxina)
* No caso de agrupación de entidades, especificar a información de todas as entidades
participantes do proxecto.
Amarante, como comentamos nos apartados 6 e 5 iniciou un proceso de diagnose da
súa situación organizativa e da súa contorno cunha serie de documentos de traballo:
viabilidade tendas e estrutura comercial do traballo en comercio xusto, plan de
comunicación, etc. E está na actualidade traballando na elaboración do seu novo plano
estratéxico. Así foi aprobada unha folla de ruta na súa Asemblea do 22 de Febreiro do
2014, na que tamén se valorou e posteriormente aprobouse a necesidade de
contratación de persoal externo de apoio a súa realización.
Para este traballo AMARANTE organizou unha formación interna co Profesor Gonzalo
Rodríguez Rodríguez do departamento de Economía Aplicada da USC20, que se celebrou
o pasado 1 de febreiro do 2014, no que se explicaba a necesidade e a importancia do
plano estratéxico e as necesidades e fases que require a realización de dito plan.
Trala Asemblea se aprobou a constitución dun grupo de traballo en Amarante específico
para esta tarefa que quedou encarga de presentar unha proposta de traballo á
Asemblea e unha planificación21.
O grupo de traballo está formado por 4 persoas da directiva: Ramón Carmelo, Estefanía
Elexpuru, Avelino González.
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Ver Anexo 15: Acta Asamblea febreiro 2014 e ver anexo 13: ferramentas internas/externas
Ver Anexo 16:Formación en planificación estratéxica polo profesor Gonzalo Rodriguez
21
Ver Anexo 17:Proposta de traballo de planificación do plano estratéxico
20
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Este grupo de traballo presentou á directiva a folla de ruta para traballar o novo plano
estratéxico con perspectiva de xénero e a necesidade de contratación de persoal
externo como apoio para a súa elaboración e metodoloxía. Se solicitaron varios
orzamentos e propostas a distintas entidades para valorar seu custe e valorar a entidade
máis acaía22. Realizouse un sistema de criterios de puntuación, saíndo elixida por
puntuación a empresa social Cidadanía, S. Coop. Galega.
Da súa elaboración se agardan ter as liñas estratéxicas da organización para os vindeiros
3 anos, tanto a nivel organización, de planificación, viabilidade económica e de sistema
de seguimento e avaliación todo elo dentro dunha perspectiva de xénero e de dereitos
humanos.

A.8. CONTRIBUCIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE AO FOMENTO DO
SECTOR GALEGO DE COOPERACIÓN*. (Máx. ½ páxina)
* No caso de agrupación de entidades, especificar a información de todas as entidades
participantes do proxecto.
AMARANTE forma parte a nivel estatal da Federación SETEM no que traballamos conxuntamente en campañas estatais e internacionais, como un dos criterios para coordinar e
complementar as nosas accións en educación e sensibilización para o desenvolvemento
de cara a unha maior eficacia e incidencia no sector da cooperación. Asemade unimos
esforzos e estratexias de traballo dentro das Coordinadora Estatal de ONGDs, e da Coordenadora Estatal de Comercio Xusto, sendo membros a través da Federación.
Promover oportunidades económicas para as persoas en situación de pobreza ou en
risco de exclusión
AMARANTE está certificada e acreditada pola Coordenadora Estatal de Comercio Xusto
como organización de comercio xusto23. A nivel galego impulsamos e asentamos a Semana Galega de Comercio Xusto e a soberanía alimentar con cooperativas de consumo
e co Sindicato Labrego galego, realizando mercados transparentes sobre alimentación
do Norte e do Sur. E formamos parte da rede galega de consumo responsable e consciente.
Asemade de ter unha distribuidora na que ten distintos acordos con empresas e cafeterías para ter produtos de comercio xusto formamos e sensibilizamos á administración pública na importancia do comercio xusto e na compra pública responsable como xeito
de contribuír a redución da pobreza. Así no 2013 asinamos:
-convenio co Fondo Galego de Cooperación para promover a compra publica responsable e o comercio xusto
-convenio coa DXCEeuUE para a formación do persoal da administración na compra
publica responsable
Promover os dereitos das mulleres e a igualdade de xénero
Formamos parte da rede internacional Clean Clothes Campaign, onde Amarante coordina a rede en Galicia participando na interlocución coas empresas do sector do téxtil
en Galicia na que demandamos melloras laborais e salario digno como xeito para saír
da pobreza
Construír unha cidadanía global comprometida co cambio social, a solidariedade e o
desenvolvemento humano sostible

22
23

Ver Anexo 18: Propostas solicitadas ás empresas para elaboración plano estratéxico
Ver Anexo 19:Certificado da CECJ que acredita a amarante como organización de comercio xusto
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Temos un amplo traballo en formación da cidadanía galega que Fomentando a
construción dunha cidadanía global comprometida con estes valores.
Dentro desta estratexia, formamos parte da Rede Europea de Apoio ao MST, na
establecemos redes de traballo entre organizacións europeas e o MST para promover
procesos democráticos e a necesidade de promover a soberanía alimentar e o acceso
á terra de miles de familia en Brasil e trasladar a experiencia do MST á outros colectivos.
Ademais destas liñas de traballo e redes das que formamos parte, tamén somos membros
e participamos dos órganos de decisión dentro das finanzas éticas de COOP 57-Galiza
eFIARE Galiza.

A.9.
RELACIÓN
DE
PROXECTOS
DE
FORTALECEMENTO
FINANCIADOS POLA DXREeUE OU OUTRAS ENTIDADES*. (Máx. ½
páxina)
* No caso de agrupación de entidades, especificar a información de todas as entidades
participantes do proxecto.
NOME DO PROXECTO
Fortalecer a estrutura interna da organización
e da liña estratéxica do comercio xusto
como paso ó fortalecemento da
solidariedade galega

ENTIDADE
FINANCIADORA
DXREeUE .
Xunta de
Galicia

ANO
2012/
13

IMPORTE
20.009,00

SECCIÓN B – DESCRICIÓN DO PROXECTO
Siga as indicacións da GUÍA DE INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE
FORMULACIÓN DE PROXECTOS DE CONSOLIDACIÓN E FORTALECEMENTO DE ONGD.
Intente ser preciso/a nas observacións, enumere cada consideración para futuras
referencias, e sempre que poida achegue datos cuantitativos.

B.1. CONTEXTO E ANTECEDENTES DO PROXECTO. PROBLEMÁTICA E
XUSTIFICACIÓN (Máx. 2 páxinas)
A crise económica e o novo contexto social e novos xeitos de organización están
facendo que a organización leve traballando nos dous últimos anos nun plan interno de
traballo de reflexión e de plan de mellora da organización como pasos previos a
elaboración do novo plano estratéxico que será aprobado no 2015.
Este ano remataba o plano estratéxico 2010-14, e moitos cambios foron os que sufriu
Amarante a nivel de estrutura organizativa-profesional financeira dende entón. Para iso
se foron identificando necesidades, prioridades e axustes estruturais que se foron
traballando nas distintas asembleas dende o 2013 ata actualidade, -como se
mencionaron nos capítulos anteriores- e que acabaron na proposta da realización deste
proxecto para a súa financiación.
A nivel económico e de estrutura profesional
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A situación económica da organización así como a súa estrutura profesional mudou. Tivo
unha forte redución nos seus ingresos vía subvencións públicas, ó redor do 55%. Un
modelo que estaba baseado na presenza en varias cidades con local-tenda e
contratada para promover o comercio xusto e as actividades da organización coa idea
de crear grupos comarcais e asentar á organización alí onde existise un grupo local. Así
a organización tivo unha expansión moi grande en pouco tempo 4 tendas e 4
contratadas en varias cidades galegas. Algo que sen financiamento público foi imposible
de manter en tan pouco tempo.
Así dentro do plan de mellora acordouse: redimensionar á organización cara un equilibrio
na financiación da estrutura con recursos propios, a limitación dos gastos transversais e
priorizar o traballo no que son as principais fontes de ingreso da organización: as cuotas
e os ingresos a través do comercio xusto.
En xuño do 2013 aprobouse ter solo unha tenda cunha distribuidora de comercio xusto
asentada en Pontevedra, manter un local social cun grupo de consumo de comercio
xusto en Santiago e grupos comarcais de apoio en Ribadeo. E buscar estratexias de
fortalecemento da distribuidora como fonte principal de ingresos.
Con estes axustes realizados e co apoio dunha media xornada financiada pola Xunta de
Galicia en comercio xusto vimos como aumentaron as ventas da distribuidora nun 36% e
dun 17% na tenda de Pontevedra. Tendo uns ingresos de 57.223,24 €. Estas ventas xunto
coas das feiras, veunos a situar case nas ventas do ano 2010 cando tiñamos contratadas
a 3 persoas e 3 tendas. E pechar as contas para o 2013 cun balance de solo -2.000 euros,
cando o ano anterior foi de -12.000 euros.
Isto nos levou a valorar que os cambios introducidos foron positivos e que o potencial da
distribuidora coma unha fonte de ingresos pero tamén como un medio para estender o
comercio xusto en localidades onde Amarante non pode chegar, aínda ten moito
percorrido.
Na actualidade o traballo da distribuidora é alto e conta coa xestión do voluntariado da
organización. Así como a facturación e contabilidade que tamén é xestionada por
persoal voluntario.
Abrir novas liñas de clientes e contactos con empresas require de tempo. Para levar este
traballo adiante se precisa adicación e tempo e agardamos poder contar neste
proxecto con apoio para unha contratación a media xornada para desenvolver esta
actividade pero tamén de apoio á contabilidade da organización. Estas novas liñas que
se queren traballar están vencelladas coas empresas que subministran ás administracións
públicas como cafeterías e comedores das universidades.
A Compra Pública responsable é unha vía pouco traballada e nos atopamos nun
contexto onde AMARANTE nun Convenio asinado coa Xunta de Galicia e o Fondo
Galego de Cooperación deu formación ó persoal técnico de concellos e Xunta onde se
abriu unha liña que precisa ser traballada.
A nivel organizativo e base social
Despois do traballo de estruturación e o traballo feito no anterior proxecto de
fortalecemento podemos afirmar que na actualidade Amarante conta con 3 grupos
locais estables con actividades e xestións propias dentro da organización -Compostela,
Pontevedra e Ribadeo- e conta con 7 grupos de traballo: 2 grupos de educación: 1 do
xanela, e 1 de formación; 1 grupo de comercio xusto, 1 grupo de compra pública, 1
grupo de finanzas éticas, 1 grupo de roupa limpa e 1 grupo de solidariedade.
Asemade renovou a súa directiva en xuño do 2013 dando un novo pulo á organización
coa entrada de xente nova da base social.
Este modelo en rede provoca que non consigamos unha boa coordinación e moitas
dificultades comunicativas, ademais de precisar máis persoas en cada grupo. Vimos
como grazas a formación especializada nas temáticas de traballo, os grupos se foron
fortalecendo en canto a autonomía de traballo e deseño de actividades. Así fixemos
entre o 2012 e 2013 formacións en comercio xusto, roupa limpa e compra pública

14

responsable que deu como resultado que xa existe un grupo que xestiona todos os
mercados transparentes e feiras e charlas de sensibilización, as de roupa limpa
organizaron unha acción de rúa entre dúas comarcas ou as xornadas de formación en
compra publica dos concellos foi posible grazas a un grupo amplo formado.
Cómpre agora e de cara ó plano estratéxico afondar na formación e o no análise en
áreas que son importantes en Amarante e sobre todo atoparse con outras organizacións
e revisar alianzas transfronterizas e estratexias de futuro con elas. Estas áreas son as de
educación e a de solidariedade e cooperación.
A nivel comunicativo
Outro dos puntos identificados que precisan un plan de mellora é a comunicación. A
interna para mellorar a coordinación e a información e a externa para novos xeitos de
achegarse a cidadanía.
Outro dos problemas atopados foi que moitos dos sistemas empregados estaban
desactualizados e estamos en fase de actualización que mermou en alta medida a nosa
comunicación externa. Así tivemos problemas cos correos electrónicos de envío masivo,
e a web da Amarante se viron afectadas. Tanto é así que a web aínda está en obras.
Cómpre todo un traballo de renovación e mellora de todas as ferramentas pero
prioritariamente á web de Amarante pero dentro dun concepto máis amplo de
elaboración dunha estratexia comunicativa para os vindeiros anos.24
Creouse un grupo de traballo de comunicación que presentou na Asemblea de febreiro
do 2014 un análise da situación comunicativa da organización e estase traballando nun
plan de mellora e no estudo de novas ferramentas web así como unha nova web. Nesta
fase veuse a necesidade do apoio dun asesor externo para este trabalo.
Novo plano estratéxico con perspectiva de xénero
Como vimos comentando o longo do proxecto, todos estes plans de mellora e os documentos de traballo que se están realizando agardamos rematen coa elaboración do
novo plano estratéxico 2014-17. Así realizouse unha formación en Amarante sobre plano
estratéxico e na Asemblea Extraordinario do 22 de febreiro do 2014 aprobouse a creación dun grupo de traballo específico para elaborar unha proposta metodolóxica e unha
programación para a a súa realización e a contratación do apoio externo dunha empresa especializada. Para iso se fixo un estudo das posibles empresas ás que se lles solicitou un orzamento a un total de 4 empresas. Das cales foi seleccionada Cidadanía S.
Coop. Por puntuación25.

B.2. ADECUACIÓN DO PROXECTO NO
FORTALECEMENTO DA ENTIDADE (Máx. 2 páxinas)

PROCESO

DE

O proxecto está inserido dentro de todo o proceso de fortalecemento que está traballando a organización dende o 2013 coa elaboración de plans de mellora nalgunhas
áreas de organización e dun un proceso de reflexión xeral da organización noutras de
cara a realización do seu novo plano estratéxico que iniciou este ano a súa fase de traballo e se agarda poida ser aprobado a principios do 2015.
Isto significa que nace dos acordos e liñas de traballo que se foron marcando nas distintas
Asembleas e encontros dende o 2013, e que rematou coa aprobación das necesidades
consideradas prioritarias para a realización deste proxecto na derradeira Asemblea de
Febreiro do 2014 e que foron aprobados en directiva entre marzo e abril.

24
25

Anexo20:Web de Amarante provisional
Anexo21:Selección de empresa para elaboración plano estratéxico de Amarante
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Así entre febreiro e xuño de 2013 se aprobou en Asemblea un plan de mellora para a
viabilidade da tenda de Pontevedra e a distribuidora26 a nivel comercial, organizativo e
económico financeiro para garantir a autosostibilidade da tenda.
Os resultados positivos cos pasos que se foron dando co aumento das ventas nun 36%
fan necesario seguir implementando novas vías de clientes seguindo o plan de mellora e
o plan estratéxico, que recolle como unha das liñas estratéxicas de traballo na área de
comercio xusto, a Compra Pública Responsable.
O comercio xusto e a compra publica responsable: liña estratéxica do plano estratéxico
de Amarante do 2010-14
A nova directiva europea sobre contratación publica27 deu un espaldarazo a
incorporación do comercio xusto como un criterio positivo a incluír nas licitacións
publicas. Os recentes convenios asinados e executados no 2013 onde Amarante realizou
unha formación en compra pública responsable para formación do persoal da
administración e políticos con Fondo Galego de Cooperación e coa Xunta de Galicia,
abren novas liñas de traballo que cómpre ser traballadas nos vindeiros 2 anos.
Nesa mesma Asemblea de Xuño marcouse un plan de traballo para o fortalecemento
dos grupos locais e a mellora da participación, onde se inclúe esta liña de traballo en
formación especializada neste proxecto e a implementación de novas etoloxías
participativas de cara os debates do novo plano estratéxico e a necesidade dunha
mellor coordinación que pasa por unha mellora nas ferramentas comunicativas.
Así na Asemblea do 22 de febreiro do 2014 acordouse a necesidade de mellorar a
comunicación e de ferramentas comunicativas creando un grupo de traballo para a
elaborar o plan de mellora do actual Protocolo de comunicación, revisión da web, e da
procura de ferramentas máis colaborativas que axuden a participación mais activa dos
activistas tendo en conta a eiva da expansión territorial da base social. Así se puxeron xa
en marcha ferramentas on-line como o titanpad (que é unha ferramenta para traballar
documentos en rede en formato software libre) e o dropbox, como un servidor de
almacenamento on-line de documentos onde poidan acceder todas as persoas socias
que traballan nas distintas actividades e como base de información e documentación.
Mais todo isto compre dunha sistematización e homoxeneización de todos estes
procesos, incluios os da comunicación cara ó exterior.
Todos estes acordos seguen o traballo e as liñas estratéxicas que se marcaron prioritarias
seguindo o plano estratéxico:
1. Cambiar o modelo de tendas cara outro máis sustentable
2. Diversificación de ingresos
3. Fomentar a participación fomentar unha maior implicación dos activistas nas
actividades de Amarante
4. Dinamización do traballo na área de sensibilización e educación
5. Mellorar a coordinación dentro da organización
6. Simplificar a estrutura de traballo da organización,
E dentro do marco xeral do fortalecemento da organización e dos propios fins da mesma:
a. Contempla a execución de talleres /cursos a realizar co voluntariado para a súa
capacitación, sensibilización e argumentación de resposta ás situacións de inxustiza social que se caracteriza o mundo actual , e máis nestes intres. Buscarase
persoal especializado que forme sobre todo en estratexias de participación e deseño de actividades a través dos nosos eixos temáticos de traballo, principalmente o consumo responsable e a solidariedade entre os pobos. Que a través do
coñecemento do noso traballo, axude no empoderamento dos activistas e a súa
capacidade de autoxestión, así como ferramentas para a difusión das campañas
na sociedade.
26
27

Ver Anexo 22:estudo viabilidade da tenda Pontevedra e distribuidora
Ver Anexo 23:comunicado da coordinadora estatal de comercio xusto
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Neste senso búscase o crecemento asociativo e o efecto exponencial da
comunicación e difusión das nosas actividades, contribuíndo a consolidación
dunha sociedade galega comprometida co consumo responsable, a
solidariedade cos pobos, máis crítica e consciente.
b. Capacitación na área de comercio xusto de cara a todos aqueles aspectos relacionados ca mellora, difusión e sensibilización de grupos cooperativas, asociación ou empresas interesadas nos produtos que se comercializan en comercio
xusto, sendo un trampolín para o crecemento e sensibilización da nosa sociedade.
c. Dende a nosa asociación e como un compromiso contemplado no noso plan
estratéxico a procura da independencia financeira forma parte dos nosos obxectivos, polo que o deseño e execución de accións encamiñadas ao seu logro
forma parte dun obxectivo esencial. A procura de ingresos propios a través das
liñas xa expostas para manter a estrutura básica da organización é un piar fundamental que permitan un bo desempeño dos fins polos que foi creada á organización e poder traballar con solvencia e non con dependencia das administracións públicas.
De aí todo o traballo de redimensionar á organización cara esa viabilidade financeira, aumentando os ingresos propios para poder chegar nun prazo de dous
anos a sostibilidade do proxecto coa estrutura actual da organización

B. 3. OBXECTIVOS, RESULTADOS E ACCIÓNS DO PROXECTO
- OBXECTIVO XERAL
Contribuír a unha sociedade galega máis comprometida co consumo responsable e solidariedade contra as inxustizas socias

- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. (Máx. 3 páxinas)
Lembre enumerar cada obxectivo, resultado, accións... para vindeiras referencias.
Manteña sempre os mesmos códigos de codificación. Especificáranse as actividades
precisas para levar a cabo os obxectivos establecidos
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1

Desenvolver un plan de mellora da organización que asegure a sustentabilidade
e a efectividade da organización e da súa xestión nos próximos anos nos seus ámbitos
estratéxicos de traballo

Descrición
Amarante desenvolverá ó longo deste proxecto un novo plano estratéxico co apoio
externo de Cidadanía S. Coop. co fin de planificar e axustar á organización ó contexto
social e económico actual e definir estratexias que aseguren a súa sustantibilidade e a
súa eficacia dentro dunhas liñas estratéxicas de traballo para os vindeiros anos.
Asemade estanse aplicando plans de mellora na actualidade para ir cara a esa
sustentabilidade e eficacia.
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Dunha banda a través da mellora da xestión económica dentro da área de comercio
xusto, especificamente a Distribuidora e a tenda de comercio xusto como fontes
principais de ingresos.
E doutra, na área de comunicación, na que se está traballando nunha nova web e
novas ferramentas de comunicación interna, unha vez quedaron obsoletas as que tiña
Amarante en funcionamento e precisan dunha gran mellora e adaptación ás novas
tecnoloxías. Así este plan de mellor agarda non solo mellorar a comunicación externa e
a nosa visci1
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- Fotos das asembleas

Hipótese/factores externos
-A entidade que asesora á organización cumpre coas necesidades e expectativas da
organización
-As persoas activistas teñen dispoñibilidade e participan activamente de todo o
proceso ó igual que ás organizacións do entorno as que lles solicitamos colaboración
RESULTADO 1.2: A base social de Amarante se fortalece estratexicamente nas áreas de
traballo de educación e cooperación para o desenvolvemento

Descrición:
As persoas membro dos grupos de traballo e das comisións se fortalecen a través da
formación e a especialización en educación para o desenvolvemento e dereitos
humanos, xénero e traballo en rede. A través dos cursos externos organizados por outras
entidades ou organizados por Amarante como parte da demanda e necesidade de
fortalecemento das áreas onde traballa Amarante. Se agarda que estas formacións
axuden e aporten novas liñas de traballo e de debate de cara a elaboración do novo
plano estratéxico.
Estas formacións son continuación doutras iniciadas no ano 2013. Neste 2014 están
priorizadas a de educación para o desenvolvemento e a de cooperación e
solidariedade e traballo en rede con organizacións do Norte e o do Sur


Indicadores

- 4 activistas responsables da área de educación para o desenvolvemento asisten o IV
Encontro de Educación para o desenvolvemento en Euskadi
-30 activistas participan nas 4 formacións organizadas por Amarante sobre dereitos
humanos, xénero e redes transfronterizas
- 1 formadora do MST realiza 4 formacións para as activistas
-a base social de amarante dispón de todos os documentos de tódalas formacións
realizadas para seu debate e aprendizaxe de cara ó novo plano estratéxico

Fontes de verificación
- Matrícula das persoas que asisten o IV Encontro de Educación para o
Desenvolvemento
- Dossier e fotos do encontro
- aloxamento no Encontro
- Listado de asistencia ás formacións organizadas por amarante
- billetes de avión da formadora
- Fotos da formación
- documentos elaborados das formacións

Hipótese/factores externos
- todas activistas interesadas teñen dispoñibilidade para asistir ás formacións
- as persoas formadoras teñen dispoñibilidade para a realización total das formacións
RESULTADO 1.3: Amarante mellora a súa comunicación interna/externa a través de
novas ferramentas comunicativas

Descrición:
O grupo de traballo de comunicación presentou na Asemblea do 2014 un plan de
mellora do protocolo de comunicación de Amarante co gallo de mellorar a
comunicación interna e externa, e para solucionar os problemas coa web e os correos
masivos. Se agarda que co traballo de plan de mellora da comunicación se poida dar
coherencia e imaxe homoxénea da comunicación, contar cunha nova web e novas
ferramentas de comunicación interna e externa que axude a coordinar mellor ás
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actividades entre grupos de traballo e da visibilización das actividades de cara ó exterior.
Para iso se empregará tamén a asistencia puntual dalgunha empresa ou profesional
especializado para que dea apoio en temas puntuais.

Indicadores
- unha nova web
- o novo plan de comunicación axeitado ás novas necesidades da organización que
mellore a súa comunicación interna e externa
- novas ferramentas comunicativas que melloran o traballo e xestión interno de
comunicación
- un asesor externo da apoio para temas específicos

Fontes de verificación
- nova web de Amarante
- documento de plan de mellora de comunicación e novas ferramentas instaladas

Hipótese/factores externos
As ferramentas que existe se adaptan as necesidades da organización e son
facilmente manexables pola base social
RESULTADO 1.4: Amarante aumenta a súa independencia económica nun 20%
mediante a incorporación de novos clientes á distribuidora e aumenta o coñecemento
do comercio xusto e a compra publica responsable

Descrición:
A distribuidora aumentou ás súas ventas no ano pasado nun 35% grazas a estratexia
establecida no anterior proxecto de fortalecemento. Neste ano agardamos abrir novas
liñas de clientes en especial dentro do sector da administración pública, grupos de
consumo e tendas de produtos naturais e aumentar nun 20% ás ventas. Sendo prudentes
nun contexto de crise xeneralizado. Para levar a cabo este resultado considérase
indispensable ó apoio dunha persoa a media xornada que axude a asentar á
distribuidora e ampliar o número de clientes como de abrir en novos espazos a
promoción do comercio xusto. As administracións públicas son un importante medio de
espallamento que si se comprometen co comercio xusto pode ter unha maior
repercusión.

Indicadores
- 15 entidades entre tendas e grupos de consumo foron contactadas
- 6 concellos foron contactados
- os xefes de servizo das 3 universidades galegas son contactadas
- 8 empresas que subministran a administración son contactadas
- o 20% dos contactados deciden mercar produtos de comercio xusto
- a administración pública especialmente concellos e universidades aumentan a súa
concienciación co comercio xusto
- un 10% dos concellos e universidades contactados apoian e facilitan a incorporación
de produtos de comercio xusto nas súas dependencias

Fontes de verificación
- Contrato dunha persoa media xornada
- Listado de contactos realizados, reunións e seguimento dos mesmos
- Altas na distribuidora
- Acordos de colaboración
- Comparativa da facturación con respecto o ano anterior
- Listado de ventas


Hipótese/factores externos
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-A sociedade mantén a confianza e valor positivo das organizacións de
comercio xusto e de solidariedade e deciden apoialas
-A crise económica non debilita a capacidade de apoio financeiro ás entidades sociais e económicas
ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.1: Amarante conta cun novo plano
estratéxico con perspectiva de xénero
ACTIVIDADE 1.1.1: Elaboración do plano estratéxico
 Descrición (que, como e onde):
Amarante aprobou na súa Asemblea unha folla de ruta para a elaboración do seu novo
plano estratéxico co apoio dunha entidade externa á organización para traballar
metodoloxías participativas, sistematización e mecanismos de seguimento e avaliación
do plan. Para iso solicitou orzamento a varias entidades para valorar a entidade mais
acaida para as nosas necesidades.
Así creouse un grupo de traballo na directiva que será a responsable de coordinar todo
o proceso e que se cumpran os prazos. Despois das ofertas presentadas e en función dos
criterios establecidos acordouse contratar a Cooperativa Cidadanía28 para apoiar na
elaboración de dito plan.
No plano estratéxico terá que quedar recollida tamén a perspectiva de xénero e a
transversalidade dos principios da organización e dos dereitos humanos. O grupo de
traballo manterá un traballo estable no tempo coa empresa contratada na que están
acordadas un total de 10 reunións e a parte o traballo coa directiva e grupos de interese
e a base social. Este labor agarda desenvolverse a maior parte do tempo nos locais de
Amarante tanto de Compostela como Pontevedra.
Para todo esta traballo, acordouse dita planificación:

1. Elaboración dun documento base obxectivo sobre a organización e o seu

desempeño ao longo do tempo. Neste documento falariamos da IDENTIDADE da
organización (Que é Amarante? Que facemos? Cantas somos?...), e
elaborariamos unha base de datos coas nosas accións durante un período de
tempo que debemos definir. MAIO
Unha vez elaborado este documento base : envío ás activistas para a súa lectura e para
que se poida ter en conta ao longo de todo o proceso. XUÑO
2. Xornada de traballo: análise dos grupos de interese e dos valores. SEPTEMBRO
3. Xornada de traballo: análise externa, interna e DAFO. OUTUBRO
4. Redacción da diagnose e envío ás activistas, un mes para facer modificacións
do que non se axuste ao falado nas xornadas de traballo. NOVEMBRO
5. Xornada de traballo: poderiamos tentar de integrar esta xornada como unha
parte do Asemblea, como podería ser definir visión e misión (se o decidimos
definir) e definir os nosos obxectivos. FEBREIRO
6. Xornada de traballo: xornada específica para desenvolver as estratexias
vinculadas a eses obxectivos que xa levaría máis tempo. MARZO
7. Redacción das estratexias e envío ás activistas, un mes para facer modificacións.
ABRIL
8. Integración da diagnose e das estratexias no plan, darlle formato e difundir entre
a base social. MAIO
9. Implantación, seguimento e avaliación. Cal vai ser o período de implantación do
plan
Dinamización do proceso: Para impulsar e desenvolver o proceso de elaboración do PE
é preciso contar cun equipo de persoas responsábeis do mesmo ao que lle
28

Ver Anexo 21: Selección de Cidadanía e a planificación
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correspondería o desenvolvemento técnico do proceso: implicar ás persoas da
organización, formar os diferentes grupos, dinamizar o proceso, propor as técnicas e
ferramentas a empregar, desenvolver os diferentes pasos do proceso e elaborar os
documentos que serán presentados para a súa validación.En calquera caso, o apoio do
equipo deberá tratar de potenciar a participación de todas as persoas da organización.


Responsable da execución: Grupo de traballo formado por Fani Eléxpuru, Ramón
Carmelo e Avelino González


Recursos precisos:
- contratación da empresa Cidadanía S. Coop. Para redacción do plano estratéxico:
4.840 euros
- desprazamentos para as reunións:
6 reunións e 4 asembleas: 4 persoas x10x 12 euros=480 euros
- local para as asembleas
- reunións nos locais de Amarante 4díasx9mesesx17 euros =612 euros
- ordenadores,
- teléfono: 15 euros/mes x 12 meses=180 euros
- internet: 20 euros/mesx12=240 euros
- voluntariado: traballo valorizado do grupo de fortalecemento:
3 persoasx20eurosx10 horas=600
Total: 6.952 euros
ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.2 A base social de Amarante se fortalece
estratexicamente e as súas áreas de traballo de educación e cooperación para o
desenvolvemento
ACTIVIDADE 1.2.1: Formación do grupo de traballo de educación para o
desenvolvemento. Participación IV Congreso de Educación para o Desenvolvemento
• Descrición (que, como e onde):
4 persoas activistas que forman parte da área de educación para o desenvolvemento
de Amarante asistirá ó “IV Congreso de Educación para ou Desenvolvemento de Hegoa.
Cambiar la educación para cambiar el mundo…¡Por una acción educativa
emancipadora!”
Este é un encontro onde se reúnen todos os axentes do sector da educación para o
desenvolvemento onde se queren traballar os seguintes obxectivos:
• Identificar colectivamente as claves para facer dunha acción pedagóxica, unha
práctica de transformación social.
• Identificar os eixos comúns dos procesos educativos que xeran as prácticas de
acción e loita social.
• Construír as bases dun marco teórico que fundamente unha educación
transformadora e crítica
• Articular un punto de encontro onde, ante a hostilidade do contexto, axentes
diferentes (movementos sociais, ONGD, institucións educativas, medios de
comunicación, do norte, do sur, ?) podamos coñecernos, recoñecernos,
empoderarnos, repensar as nosas prácticas contrahegemónicas, imaxinar
estratexias educativas e tecer alianzas.
Amarante quere fortalecer esta área e o traballo en rede. Na que se financiará a 4
persoas da comison para asistir e poidan facer aportacións ó debate estratéxico da
organización
• Datas e lugar: Do 9 ao 11 de outubro en Vitoria-Gasteiz
info: http://www.congresoed.org/


Responsable da execución: Comisión de educación para o desenvolvemento
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Recursos precisos
- Matricula dos participantes: 80€ x 4 = 320 euros
-Desprazamentos: coche 681 Km x 0,19 = 129.39x 2= 258,78 euros
-Aloxamento: 4x40x2= 320
-Dietas manutención. 4 persx30x2 dias=240
- ordenador
Total: 1138,78
ACTIVIDADE 1.2.2: Formación da base social e do grupo de traballo do comité de apoio
ó MST e o de Solidariedade en materia de dereitos humanos, xénero e redes
transfronterizas.

Descrición (que, como e onde)
Coincidindo co Encontro Europeo de Amigos do MST que se realiza en Galicia en
novembro, Amarante organiza unha formación especializada en traballo en redes,
dereitos humanos e equidade de xénero coa coordinadora da secretaría do estado do
Movemento dos Sem Terra en Bahía, a formadora a Rosa do Carmo, especializada neste
ámbito.29
O obxectivo ten dobre función por un lado a formación estratéxica da base social e
doutra fortalecer ás relacións do MST e o programa de educación Xanela Aberta ao Sur,
xa que o MST é parceiro do programa. Esta visita foi posible ó traballo de colaboración
entre entidades xa que aproveitarase que esta formadora estará en Euskadi noutras
xornadas para logo desprazarse a Galicia e aforrar un custe importante.
Para isto realizaranse 4 formacións diferenciadas:
- Grupo do Xanela Aberta ao Sur: estratexias de fortalecemento dentro do programa e
unha formación en soberanía alimentar e xénero dentro das alianzas de traballo
Amarante-MST
- coa Comisión de Solidariedade: liñas de traballo internacional en dereitos humanos e
traballo en rede.
- co Comité de apoio o MST: fortalecemento das liñas estratéxicas dos comités traballo
en rede
- Con toda a base social: realizarase unha formación para toda a base social no
Encontro de Comités europeos de apoio ó MST, sobre os novos desafíos nos dereitos
humanos e conxuntura internacional.
Lugares: Compostela, Pontevedra, Ribadeo e Monforte
Datas: Entre o 13 e o 23 de outubro de 2014.
Temporalización: unha ou dúas tardes, en función da dispoñibilidade das socias e
activistas.

Responsable da execución: Grupo local de cada localidade, coordinado polo
grupo de traballo de Apoio ao MST da organización.

Recursos precisos
+ Materiais: unha sala, ordenador, proxector, papelógrafo ou pizarra, rotuladores.
+ Gastos do persoal que imparte a formación:
- Desprazamento formadora: País Vasco – Galicia: 400 €
- Estadia: 13 outubro- 24 outubro: 40 €/ noite * 6 noites = 280 €
- Alimentación: 11 outubro – 24 outubro: 20 €/día * 11 días = 220 €
- Locais para actividades: 8 x17= 136 euros
- desprazamento ás catro formacións en Santiago, Pontevedra, Ribadeo e Mondoñedo
25*4=100,00
-Materiais e reprografía para as formacións=90
TOTAL: 1116 €
29

Ver Anexo24:curriculum Rosa Do Carmo
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ACTIVIDADE 1.2.3: Difusión a toda a base social das formacións como soporte para a o
plano estratéxico

Descrición (que, como e onde)
Está previsto que as persoas que acudan das formacións elaboren un documento
formativo e outro de reflexión para difundir entre toda a base social como xeito de
socializar a formación realizada e doutra banda como documento de traballo de
reflexión cara as liñas estratéxicas que se teñen que acordan dentro do novo plano
estratéxico que está a traballar.
Enviaranse nun soporte telemático.

Responsable da execución: os grupos de traballo e activistas que asistiron ás
formacións.
 Recursos precisos
ordenador
correo electrónico
ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.3 Amarante mellora a súa comunicación
interna/externa a través de novas ferramentas comunicativas
ACTIVIDADE 1.3.1: Elaboración dun plan de mellora da comunicación interna/externa e
renovación das ferramentas de comunicación priorizando unha nova web de
Amarante

Descrición (que, como e onde)
Amarante leva no último ano con varios problemas a nivel da comunicación. Un a nivel
de tecnoloxía, xa que están desactualizadas parte das ferramentas que utiliza Amarante,
como é a web de Amante. Que na actualidade está en obras. E doutra se ven
detectando tamén dificultades na comunicación interna da organización que precisan
ser melloradas.
Durante este proxecto se vai a traballar nun plan de mellora da comunicación que se
axuste máis ás necesidades e capacidades actuais da organización no que empregar
ferramentas comunicativas que faciliten a participación e o traballo on-line. Un dos
obxectivos máis inmediatos é dotarnos dunha nova web.
Para este traballo existe un grupo de traballo de 4 persoas elaborando un plan de mellora
neste senso, no que está contemplado buscar asesoramento para temas puntuais de
algún persoa ou empresa profesional, unha vez que se identifiquen todas as necesidades.
Para iso se estableceron os seguintes pasos:
1.
Análise de necesidades e da contorna
2.
Obxectivos
3.
Publico obxectivo
4.
Mensaxe
5.
Estratexia
6.
Ferramentas
7.
Control e seguimento
8.
Avaliación
Agárdase que se remate o proxecto cunha nova web e un novo plano de
comunicación e coas ferramentas comunicativas externas e internas melloradas que
faciliten a comunicación entre grupos e de xestión da información.
Para iso se foron acordando cousas como o traballo de documentos colaborativos a
través da ferramenta de titanpad e o almacenamento dos documentos de traballo nun
dropbox30.

30

Ver Anexo 13:ferramentas de comunicación e plan de mellora
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Responsable da execución: grupo de comunicación: berta Malvárez, Ana
Rodríguez, Mar Muñiz, Cristina Lastra, Olalla Villaronga

Recursos precisos
-traballo activistas: 20euros x 5 persoas x10= 1000
- Asesoría, nova web e ferramentas comunicativas: 850
total: 1850 euros
ACCIÓNS PROPOSTAS PARA O RESULTADO 1.4 Amarante aumenta a súa independencia
económica nun 20% mediante a incorporación de novos clientes á distribuidora de
comercio xusto e abre novas liñas de traballo coa administración publica a través da
compra publica responsable.
ACTIVIDADE 1.4.1: Abrir novas liñas de comercialización da distribuidora de comercio
xusto priorizando o campo da compra publica responsable coas administracións
• Descrición (que, como e onde):
Contratar a unha persoa a media xornada que axude a aumentar ás fontes de ingresos
da distribuidora de comercio xusto, dando continuidade o traballo iniciado de contacto
e novos clientes feito anteriormente dentro do sector ecolóxico e de grupos de consumo
e abrir unha nova liña de traballo coa administración pública dentro do que é a compra
publica responsable, tanto en concellos como universidades, como un sector importante
como efecto multiplicador que pode ofrecer este sector.
Na actualidade parte da distribuidora se xestiona de xeito voluntario por iso precisamos
da contratación dunha persoa 31 que se encargue desta labor, xa que o traballo co
administración require de constancia e tempo de traballo que non é posible agora
mesmo co persoal que temos. Tamén se espera que esta persoa axude na parte
contable da organización xa que a maioría dos ingresos da organización son por vía do
comercio xusto, co cal levaría a parte diaria da contabilidade. Para o resto a
organización xa dispón dunha asesoría e un secretario da organización voluntario.
As liñas de traballo neste campo sería:
Liña de traballo 1: Manter os clientes novos e seguimento
Facer un seguimento máis estable dos clientes da distribuidora. A distribuidora xestiona
unha media de 20 pedidos ó mes
Liña de traballo 2: Contactar con tendas con produtos naturais32 e grupos de consumo
Amarante veu elaborando dende o 2012 unha base de datos de posibles clientes da
distribuidora. Para o 2014-15 elaborou una base de datos de tendas con produtos
naturais que poden estar interesadas nos nosos produtos. Seguiríamos a liña de
presentación e comunicación elaborada no anterior proxecto para poñernos en
contacto e ofrecer nosos produtos
Liña de traballo 3: Contactar cos concellos e universidades interesados na incorporación
da compra publica responsable
No último cuadrimestre do 2013 Amarante realizou formacións en compra publica
responsable para persoal da Administración da Xunta de Galicia e dos Concellos. Se
quere dar continuidade a ese traballo e contacto establecido e abrir unha liña de
traballo coas persoas e institucións que mostraron interese.

31
32

Ver Anexo25:convocatoria posto de traballo. perfil
Ver Anexo 26:listado de posibles clientes tendas naturais
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Así iniciouse xa algúns contactos coa universidade de Vigo, onde facilitaron o listado de
empresas concesionarias33
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (Utilizáranse as páxinas necesarias).

Resumo descritivo

Obxectivo xeral

Medios de
verificación

Hipótese/ Factores
externos

Contribuír a unha sociedade galega máis comprometida co consumo
responsable e solidariedade contra as inxustizas
socias
Desenvolver un plan de
mellora da organización
que asegure a sustentabilidade e a efectividade
da organización e da súa
xestión nos próximos
anos nos ámbitos de traballo da organización

Obxectivo
específico

Indicadores
obxectivamente
verificables

- a organización conta
cun plan estratéxico
para os vindeiros 3 anos

- o novo plano estratégico da organización

- Listado de reunións coa
- a organización
administración
aumenta os ingresos a
- Listado empresas que
través da distribuidora de mercan produtos de
comercio xusto nun 20% comercio xusto
- a administración
-Ventas da distribuidora
pública especialmente
concellos e
universidades aumentan
a súa concienciación co
comercio xusto
- listados asistencia
- A base social se
-rexistro fotográfico
fortalece e aumenta
-informe das formacións
seus coñecementos en
educación para o
desenvolvemento e
solidariedade,

-A base social de Amarante ten dispoñibilidade
para unha participación
activa
-As entidades públicas
como as empresas teñen
unha predisposición cara
a información sobre o
comercio xusto e deciden ter reunións con
Amarante
-A crise non é un factor
de impedimento para levar a cabo esta liña de
traballo
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especificamente en
xénero, dereitos
humanos e redes sociais
-34 activistas da
organización se forman e
especializan
-a organización mellora a
súa comunicación
interna/externa con
novas ferramentas
comunicativas

- a nova web
- Amarante contra cun
plan de comunicación
novo de facilita a
participación entre
grupos de traballo e
grupos locais

RESULTADO 1.1: Amarante –
a presentación
conta cun novo plano
do plan estratéxico ó
estratéxico con
final de proxecto
perspectiva de xénero

-Contrato da entidade
que vai a dar apoio a
elaboración do plano
estratéxico
- O plano estratéxico
-Fotos das asembleas

-A entidade que asesora
á organización cumpre
coas necesidades e
expectativas da
organización
-As persoas activistas
teñen dispoñibilidade e
participan activamente
de todo o proceso ó
igual que ás
organizacións do entorno
as que lles solicitamos
colaboración

RESULTADO 1.2: A base
social de Amarante se
fortalece
estratexicamente e as
súas áreas de traballo de
educación e

- Matrícula das persoas
que asisten o IV Encontro
de Educación para o
Desenvolvemento
- Dossier e fotos do
encontro
- aloxamento no Encontro

- todas activistas
interesadas teñen
dispoñibilidade para
asistir ás formacións
- as persoas formadoras
teñen dispoñibilidade

Resultados

- 4 activistas
responsables da área de
educación para o
desenvolvemento asisten
o IV Encontro de
Educación para o
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cooperación para o
desenvolvemento

RESULTADO 1.3: Amarante
mellora a súa
comunicación
interna/externa a través
de novas ferramentas
comunicativas

desenvolvemento en
Euskadi
-30 activistas participan
nas 4 formacións
organizadas por
Amarante sobre dereitos
humanos, xénero e redes
transfronterizas
- 1 formadora do MST
realiza 4 formacións para
as activistas
-a base social de
amarante dispón de
todos os documentos da
formación das áreas
para seu debate e
aprendizaxe de cara ó
novo plano estratéxico

- unha nova web
- o novo plan de
comunicación axeitado
ás novas necesidades
da organización que
mellore a súa
comunicación interna e
externa
- novas ferramentas
comunicativas que
melloran o traballo e
xestión interno de
comunicación

- Listado de asistencia ás
formacións organizadas
por amarante
- billetes de avión da
formadora
- Fotos da formación
- documentos elaborados
das formacións

- nova web de Amarante
- documento de plan de
mellora de comunicación
e novas ferramentas
instaladas

para a realización total
das formacións

-As ferramentas que
existe se adaptan as
necesidades da
organización e son
facilmente manexables
pola base social
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- un asesor externo da
apoio para temas
RESULTADO 1.4: Amarante específicos
aumenta a súa
independencia
económica nun 20%
-15 entidades entre
mediante a
tendas e grupos de
incorporación de novos
consumo foron
clientes á distribuidora e contactadas
aumenta o
- 6 concellos foron
coñecemento do
contactados
comercio xusto e a
- os xefes de servizo das 3
compra publica
universidades galegas
responsable
son contactadas
- 8 empresas que
subministran a
administración son
contactadas
- o 20% dos contactados
deciden mercar produtos
de comercio xusto
- a administración
pública especialmente
concellos e universidades
aumentan a súa
concienciación co
comercio xusto
- un 10% dos concellos e
universidades
contactados apoian e
facilitan a incorporación
de produtos de comercio
xusto nas súas
dependencias

-Contrato dunha persoa
media xornada
- Listado de contactos
realizados, reunións e
seguimento dos mesmos
- Altas na distribuidora
- Acordos de
colaboración
- Comparativa da
facturación con respecto
o ano anterior
- Listado de ventas

-A sociedade mantén a
confianza e valor positivo
das organizacións de
comercio xusto e de solidariedade e deciden
apoialas
-A crise económica non
debilita a capacidade
de apoio financeiro ás
entidades sociais e económicas
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Recursos
ACTIVIDADE 1.1.1:
Elaboración do plano
estratéxico

- contratación externa
de apoio ó proceso
- desprazamentos para
as reunións: 6 reunións e
4 asembleas: 4 persoas
x10x 12 euros
-local de amarante para
reunións 4días x 9 meses
x17 euros
- ordenadores,
- teléfono: 15 euros/mes
- internet:
- voluntariado: grupo de
fortalecemento: 3
persoasx20eurosx10 h

Actividades

- Matricula

dos participantes: 80€ x 4

ACTIVIDADE 1.2.1:
Formación do grupo de
traballo de educación para o
desenvolvemento.
Participación IV Congreso de
Educación para o
Desenvolvemento

-Desprazamentos: coche
681 Km x 0,19 = 129.39x 2
-Aloxamento: 4x40x2
-ordenador
-Dietas manutención. 4
persx30x2 dias=240

Custos
-4840
-480
-612
-180
-240
-600
-320
-258,78
-320
-240

- Materiais: ordenador,
proxector, papelógrafo
ou pizarra, rotuladores.
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ACTIVIDADE 1.2.2:
Formación da base social
e do grupo de traballo do
comité de apoio ó MST e
o de Solidariedade en
materia de dereitos
humanos, xénero e redes
transfronterizas.

ACTIVIDADE 1.2.3:
Difusión a toda a base
social das formacións
como soporte para a o
plano estratéxico

ACTIVIDADE 1.3.1:
Elaboración dun plan de
mellora da comunicación
interna/externa e
renovación das
ferramentas de
comunicación

- Gastos do persoal que
imparte a formación:
- Desprazamento
formadora: País Vasco –
Galicia:
- Estancia: 13 outubro- 24
outubro: 40 €/ noite * 6
noites
-Alimentación: 11
outubro – 24 outubro: 20
€/día * 11 días
Locais para actividades:
8 x17 euros
- desprazamento ás catro
formacións en Santiago,
Pontevedra, Ribadeo e
Mondoñedo 25*4
-Materiais e reprografía
para as formacións
- ordenador
- correo electrónico
recursos humanos:
-traballo activistas:
20euros x 5 persoas
- Asesoría, nova web e
ferramentas
comunicativas
recursos materias:
-ordenadores, internet

-400
-280
-220
-136
-90

-1000
-850
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priorizando unha nova
web de Amarante

ACTIVIDADE 1.4.1:
Abrir novas liñas de
comercialización da
distribuidora de comercio
xusto priorizando o
campo da compra publica
responsable coas
administracións

recursos humanos
- persoal contratada a
media xornada
xornada 1 h.153,36 salario
+ 67,22 SS; Total = 220,58 €
mes / 2.647 € ano x 4 =
613,44 + 268,88 = 882,32
mensual
Recursos precisos:
- ordenador
-teléfono: 15 euros/mes
x12
-internet: 20euros/mes
-desprazamentos
reunións: 12 visitas x 20

-10587,84

-180
-240
-240

33

B. 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS
Lembre enumerar as accións segundo as descricións anteriores.

NOME DO PROXECTO:
2014

Descrición da
actividade

1.1.1: Elaboración do
plano estratéxico
1.2.1: Formación do
grupo de traballo de
educación
1.2.2:
formación
realizada en materia
de respecto
aos
dereitos humanos
1.2.3: Difusión a toda
a base social
1.3.1:
Elaboración
dun plan de mellora
da comunicación
1.4.1:Abrir novas liñas
de comercialización
da distribuidora
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x
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B.5. PERSOAL E FUNCIÓNS (Máx. ½ páxina)
Persoal voluntario da organización que participa do proxecto e do seguimento do
proxecto nas distintas áreas
Grupo de plano estratéxico: Fani Eléxpuru, Ramón Carmelo e Avelino González
Grupo de comunicación: Berta Malvárez, Ana Rodríguez, Mar Muñiz, Cristina Lastra,
Olalla Villaronga
Comisión de Educación para o desenvolvemento: Fani Eléxpuru, Marcos Casas, Olalla
Villaronga, e Cristina González
Grupo de comercio xusto: Xosé Luís, Margarita e Xulio Troitiño
Contratación dunha persoa a media xornada: agárdase contratar a unha persoas a
media xornada de apoio á distribuidora de comercio xusto e a secretaría da
organización especificamente na contabilidade de Amarante, de apoio á xestión
económica tamén derivada de toda a facturación a través do comercio xusto.

B.6. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN
PROXECTO (Máx. 1 ½ páxina)

E

CONTINUIDADE

DO

O seguimento, avaliación e continuidade ven establecido no propio programa a
desenvolver do proxecto. Acórdase con este traballo na elaboración do plano
estratéxico, como na formación e no plan de mellora de comunicación establecer un
mecanismo metodolóxico de seguimento, máis alá do presente proxecto.
Aínda así o seguimento do proxecto está avalado polos grupos de e comisións que
participaron na elaboración deste proxecto e que son responsables do seu
desenvolvemento.
Na pertinencia faremos unha análise xeral sobre o proxecto, se aportou ás solucións
axeitadas ante os problemas e necesidades plantexadas e si se mantivo a coherencia
co obxectivo do proxecto, e o plan estratéxico da organización.
Na eficacia: comprobaremos se alcanzamos o obxectivo específico do proxecto
tendo en conta os resultados e o tempo fixado para conseguilos e se as hipóteses se
cumpriron, revisando os indicadores establecidos se foron os axeitados ou se estiveron
ben definidos e si se contaron con todos os elementos e factores.
Na eficiencia: Mediremos os resultados acadados tendo en conta os custes, recursos
e actividades realizadas. Se foron eficientes os recursos humanos, materiais e financeiros previstos en cada un dos resultados plantexados. Analizarase o orzamento desagregado, os custes reais que tivo a actividade e determinaranse os insumos empregados en cada actividade para ver a desviación ou non do mesmo.
No impacto: Intentaremos analizar os efectos conseguidos para contribuír o obxectivo
xeral, tanto positivos como negativos; aínda que algúns poderían verse no curto prazo,
quizais outros non se poderán ver ata o mediano, longo prazo co cal é importante
manter o seguimento do proxecto máis alá da finalización do mesmo.
Aquí veremos os efectos sobre as empresas, cooperativas, entidades, persoas individuais, asociadas causou o proxecto.
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Na viabilidade: veremos se o proxecto garante a continuidade no tempo e se as hipóteses contemplaron todos os riscos posibles que puideron ameazar ou poden ameazar a sostibilidade no tempo do mesmo ou que as hipóteses positivas se manteñen e
favorecen a vixencia de proxecto máis alá da súa finalización. Onde mediremos tamén, polo tanto, o alcance do obxectivo específico que axuden a lograr a continuidade do proxecto máis alá da súa finalización.

SECCIÓN C
FINANCEIROS

-

ASPECTOS

ADMINISTRATIVOS

E

C.1. DATOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
C.1.1. FINANCIAMENTO DO PROXECTO
(A cubrir na folla de cálculo)
C.1.2. DESAGREGACIÓN XERAL ORZAMENTARIA
(A cubrir na folla de cálculo)
C.1.3. DESAGREGACIÓN DOS CUSTOS
(A cubrir na folla de cálculo)

SECCIÓN D - RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXOS

NOME DO DOCUMENTO

Anexo I

Ver Anexo 1 : organigrama e estructura de Amarante

Anexo II

Anexo 2: relación de proxectos financiados nos derradeiros 4
anos

Anexo III

Anexo 3: listado de novos produtos incorporados

Anexo IV

Anexo 4: listado clientes da distribuidora

Anexo V

Anexo 5:Encontro de Activistas 2013.Ver pax.2 a 12

Anexo VI

Anexo 6:Contas provisionais do 2013

Anexo VII

Anexo 7: Ventas de comercio xusto no 2012-2013
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Anexo VIIII

Anexo 8: Memoria Amarante 2012

Anexo IX

Anexo 9: Plano estratéxico de Amarante 2010-14

Anexo X

Anexo 10: Acta Asemblea Extraordinaria.Febreiro.2013

Anexo XI

Anexo 11: Acta Asemblea ordinaria. Xuño 2013

Anexo XII

Anexo 12: Plan de traballo. Participación da base social

Anexo XIII

Anexo 13: ferramenta comunicación interna e externa e plan de
comunicación

Anexo XIV

Anexo 14: Plano de comunicación

Anexo XV

Anexo 15: Acta Asemblea febreiro 2014

Anexo 16:Formación en planificación estratéxica polo profesor
Gonzalo Rodriguez
Anexo 17:Proposta de traballo de planificación do plano estratéAnexo XVII
xico
Anexo 18: Propostas solicitadas ás empresas para elaboración
Anexo XVIII
plano estratéxico
Anexo 19:Certificado da CECJ que acredita a amarante como
Anexo XIX
organización de comercio xusto
Anexo XVI

Anexo XX

Anexo20:Web de Amarante provisional

Anexo21:Selección de empresa para elaboración plano estratéxico de Amarante
Anexo 22:estudo viabilidade da tenda Pontevedra e distribuiAnexo XXII
dora
Anexo 23:comunicado da coordinadora estatal de comercio
Anexo XXIII
xusto
Anexo
Anexo24:curriculum Rosa Do Carmo
XXIV
Anexo XXI

Anexo XXV Anexo25:convocatoria posto de traballo. perfil
Anexo
XXVI
Anexo
XXVII

Anexo 26:listado de posibles clientes tendas naturais
Anexo27: listado de empresas consecionarias da Uvigo
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