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1 INFORME DE ACTUACIÓN
A Galicia exterior
516.489 galegos
residen no exterior

O 70% dos gallegos naceron no
exterior / 30% emigrantes

11 países agrupan ao 95%
dos galegos do exterior
Alemania
Argentina
Brasil
Cuba

Estados Unidos
de América
Francia
México

Reino Unido
Suiza
Uruguay
Venezuela

Máis de 228.000 teñen
menos de 45 anos

1 INFORME DE ACTUACIÓN
Obxectivos

• Infórmase da execución das accións e programas
dirixidos pola Secretaría Xeral da Emigración

• Ofrécense os datos estatísticos que permitirán
comprobar o estado da diáspora

• Este análise reflectirá o grao de

execución de todas as medidas ao
alcance da Secretaría para combater o
reto demográfico e garantir o retorno do
maior número de galegos residentes no
exterior

OFICINA DE INFORMACIÓN
•

•

•

A oficina informa e asesora aos galegos no exterior, aos seus
descendentes, aos galegos retornados e aos seus familiares de todos os
programas da Secretaría Xeral da Emigración dirixidos á diáspora. Ofrece
apoio continuo durante todo o ano, tanto presencial como virtual
No 2018 recibiu 5.191 consultas, das cales 2.228 foron consultas a través
do correo electrónico, a web ou as redes sociais. 2.210 consultas
telefónicas. 735 consultas presenciais na oficina de Santiago de
Compostela e 18 foron visitas empresariais destinadas ao retorno
empresarial
Os galegos residentes en Venezuela, A Arxentina, O Uruguai, España e
Brasil envían a maior parte das consultas
MODALIDADES
ASESORAMENTO
RETORNO
SOCIAL
TRABALLO E
EMPRENDEMENTO
EDUCACIÓN
VIVENDA
TOTAL

TELEMÁTICAS
805
401
432
431
129
2.228

TIPO
SOLICITUDE

SOLICITADAS
TOTAL

TELEMÁTICAS

2.228

TELEFÓNICAS

2.210

PRESENCIAIS
VISITA
EMPRESARIAL
TOTAL

735
18
5.191

PAÍS

SOLICITUDES
TELEMÁTICAS

ARXENTINA
ALEMANIA

357
18

BRASIL
CHILE
CUBA
ESPAÑA
FRANCIA

143
20
81
211
13

MÉXICO

35

NO CONSTA
RESTO
AMÉRICA
RESTO
EUROPA
REINO
UNIDO
SUÍZA
URUGUAI
VENEZUELA
TOTAL

45
105
39
38
19
293
811
2228

GALICIA ABERTA
•

Desde 2017 o crecemento de usuarios
é dun 28,09%, tendo unha audiencia
directa en 2018 de 209,481 persoas

•

Os usuarios novos creceron desde 2017
un 25,91 %, e os usuarios visitaron un
20,12 % máis de páxinas da web

•

A maioría das visitas proveñen de
España, A Arxentina, Venezuela, O
Uruguai e México

•

En 2018 obtivéronse 2.400 novos
subscriptores á newsletter informativa

REDES SOCIAIS
GALICIA ABERTA

6000
4000
2000
0

30-xuñ…
30-nov
30-abr
30-set
29-feb
31-xul
31-dec…
31-mai
31-out
31-mar
31-ago
31-xan
30-xuñ
30-nov
30-abr
30-set
28-feb
31-xul
31-dec…
31-mai
31-out

Facebook:
• 18.095 seguidores e un incremento do 25,18% no
último ano. O 29% son de España, o 22% da
Arxentina, 10% de Venezuela, 7% de Suíza, 6% do
Brasil, 5% do Uruguai, etc. 2.423 lectores de media
len cada publicación cun incremento do 6,83%
desde 2017

Twitter
@GaliciaAberta

Facebook
GaliciaAberta
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Twitter:
• 4234 seguidores e un incremento dun 7,54% desde
2017. O 52% son de España, o 17% de Venezuela, o
14% da Arxentina… As publicacións rondan as
149.200 visitas mensuais, 1.639 de media por post
publicado

15000

Instagram:
• 3.013 seguidores e un incremento en 2018 do
148,66%. O 38% dos seguidores proveñen de
Venezuela, o 26% de España, o 15% da Arxentina, o
5% do Brasil, etc. As publicacións teñen unha
audiencia por post de 1.336 persoas de media
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PROCEDEMENTO RESOLTO

AXUDAS ECONÓMICAS
INDIVIDUAIS
PAÍS
ARXENTINA
BRASIL
CHILE

Nº DE
Nº DE AXUDAS
SOLICITUDES CONCEDIDAS IDADE MEDIA
246
176
67 ANOS
78
62
75 ANOS
1
0
76 ANOS

Nº DE SOLICITUDES
HOMES
MULLERES
94
152
46
32
0
1

Nº DE AXUDAS
CONCEDIDAS
HOMES MULLERES
67
109
39
23
0
0

CUBA
PANAMÁ
REPÚBLICA
DOMINICANA
URUGUAI
VENEZUELA

6.982
1

6.738
0

79 ANOS
41 ANOS

2.708
1

4.274
0

2.615
0

4.123
0

2
155
964

2
128
852

75 ANOS
70 ANOS
70 ANOS

TOTAL

8.429

7.958

77 ANOS

2
64
408
39,42%

0
91
556
60,58%

2
48
356
39,29%

0
80
496
60,71%

•

As Axudas económicas individuais de asistencia sociosanitaria digna para os galegos residentes no
exterior establécense como unha das áreas de actuación prioritarias, por iso en 2018 a partida
orzamentaria ampliouse desde os 2.100.000 € ata os 2.600.000 €

•

Das 8.429 solicitudes presentadas concedéronse 7.958 axudas. Os países con máis beneficiarios
son Cuba, Venezuela, A Arxentina e O Uruguai. O 60,7% son mulleres polo 39,4% dos homes cunha
media de 77 anos dos solicitantes

AXUDAS DE
EMERXENCIA SOCIAL

PROCEDEMENTO PECHADO

•

Programa destinado a atender situacións sobrevidas de emerxencia social, sanitaria ou
patrimonial

•
•
•

O orzamento inicial é de 73.000 € e existe unha previsión de gasto de 21.485 €
Este ano 27 persoas demandaron esta axuda, das que 25 foron avaliadas positivamente
Os solicitantes residen en Venezuela, Cuba e O Uruguai, sendo 12 homes e 15 mulleres e
tendo unha idade media de 78 anos

SOLICITUDES
IDADE
SEN
PAÍS
HOMES MULLERES TOTAL MEDIA REQUERIDAS AVALIAR CONCEDIDAS
CUBA
0
2
2
82
0
0
2
URUGUAI
0
1
1
92
0
0
1
VENEZUELA
12
12
24
59
1
1
22
TOTAL
12
15
27
78
1
1
25

REENCONTROS NA CASA

PROCEDEMENTO RESOLTO

•

Promover o contacto dos galegos e das galegas residentes en América coa súa terra e coas
súas familias para fortaleceren así os vínculos de unión con Galicia

•

O orzamento é de 181.057 €

•

Dos 137 solicitantes, solicítanse 203 prazas e viaxan 149 galegos acompañados dos seus
familiares directos. A media de idade dos participantes no programa é de 75 anos

PRAZAS
PAÍS
SOLICITUDES SOLICITADAS
ARXENTINA
65
92
BRASIL
4
7
CUBA
8
9
URUGUAI
20
31
VENEZUELA
40
64
OUTROS
0
0
TOTAL
137
203

VIAXAN
HOMES
20
3
6
12
24
0
65

MULLERES
35
2
3
13
31
0
84

TOTAL
55
5
9
24
56
0
149

IDADE
MEDIA
73 ANOS
72 ANOS
80 ANOS
77 ANOS
73 ANOS
75 ANOS

REENCONTROS NA CASA

PROCEDEMENTO RESOLTO

REENCONTROS NA TERRA

PROCEDEMENTO RESOLTO

•

Promover o contacto dos galegos e das galegas residentes en América que pola súa escaseza
de medios levan moitos anos sen manter relación coa súa terra e coas súas familias. Facilítase
unha estadía na residencia de tempo libre de Panxón, en Pontevedra (dependente da
Consellería de Traballo e Benestar Social que colabora na realización asumindo o custe do
aloxamento), durante 14 días, podendo quedar despois coas súas familias ata tres meses

•
•

O orzamento é de 195.160 €
Os 255 solicitantes pediron 382 prazas. En 2018 viaxaron 132 galegos acompañados dos seus
familiares directos. A media de idade dos participantes no programa é de 74 anos

PAÍS
ARXENTINA
BRASIL
CUBA
URUGUAI
VENEZUELA
OUTROS
TOTAL

PRAZAS
SOLICITUDES SOLICITADAS
135
203
27
41
4
5
41
63
49
70
0
0
255
382

VIAXAN
HOMES
26
5
1
11
10
0
64

MULLERES
45
3
3
16
12
0
83

TOTAL
71
8
4
27
22
0
132

IDADE
MEDIA
76 ANOS
77 ANOS
67 ANOS
71 ANOS
81 ANOS
74 ANOS

REENCONTROS NA TERRA

PROCEDEMENTO RESOLTO

VÍDEO
REENCONTROS NA TERRA

CONVENIOS CON ENTIDADES

PROCEDEMENTO RESOLTO

• Durante o ano 2018 a Secretaría Xeral da
Emigración asinou 25 convenios de
colaboración con entidades galegas do
exterior e coas diócesis de Galicia para
atender necesidades socioasistenciais
non incluídas nas convocatorias de
subvencións

• Coa subscripción dos citados convenios

beneficiáronse 5.105 galegos residentes
no exterior, ademais das familias
atendidas nos puntos e oficinas de
información e asesoramento

FINALIDADE
Asistencia social

Nº DE
CONVENIOS
2

Asistencia sociosanitaria

4

Busca de antecedentes familiares
Centros de día e residencias de
anciáns
Puntos e Oficinas de información e
asesoramento
Total conv. Cap. IV
Infraestruturas
Total conv. Cap. VII

5

7
22
3
3

TOTAL CONVENIOS TRAMITADOS

25

7

CONVENIOS CON ENTIDADES
Entidade
Asociación Española Primera de Socorro
Mutuo
Casa de Galicia de Montevideo
Fundación España Salud
Fundación Fillos de OurenseFundaourense
Hogar Gallego para ancianos
Centro Gallego del Mar del Plata
Casa de España de Río de Janeiro
Socieciedade Beneficente Rosalia de
Castro Sao Paulo
Fundación Apoyo a la ciudadanía Española
en Venezuela (FACEV)
Associacao Recreio dos Anciaos para Asilo
da Velhice Desamparada de Rio de Janeiro
Hogar Español
Hermandad Gallega de Valencia

País

PROCEDEMENTO RESOLTO

Entidade

Uruguai
Uruguai

Federación de Sociedades Gallegas de Cuba
Hermandad Gallega de Venezuela
Centro Galicia de Buenos Aires Cultura,
Venezuela Social y Deportivo
Asociación Cultural Hispano - Gallega
Venezuela Caballeros de Santiago
Arxentina Centro Gallego de Maracaibo
Arxentina Centro Gallego de Puerto de la Cruz
Brasil
Centro Gallego de Montevideo
Brasil
Venezuela
Brasil
Uruguai
Venezuela

Centro Gallego de México, Asociación Civil
Centro Galego de Londres
Sociedade de Socorros Mutuos e
Beneficente Rosalia de Castro de Santos
Fundación +34
Diocese

País
Cuba
Venezuela
Arxentina
Brasil
Venezuela
Venezuela
Uruguai
México
Reino Unido
Brasil
España
España

APOIO ASEGURANDO O ACCESO A PROCEDEMENTO RESOLTO
MEDICAMENTOS BÁSICOS NO EXTERIOR

•

Programa destinado á colaboración coas entidades para asegurar o
acceso a medicamentos básicos no exterior

•

As actuacións que se están a levar a cabo en Venezuela tratan de
paliar a escaseza de medicamentos de primeira necesidade das máis
de 40.000 familias residentes no país

Atención ás entidades galegas
no exterior: AXUDAS PARA GASTOS
DE FUNCIONAMENTO
• Subvencións para contribuír ao financiamento dos
gastos correntes ou de funcionamento de carácter
periódico derivados de servizos externos en que
incorran as comunidades galegas e centros
colaboradores existentes fóra de Galicia

PROCEDEMENTO
RESOLTO

Área
España

• O crédito inicialmente destinado para este
Europa
programa foi de 400.000 €, establecendo o importe
América
máximo individual da axuda a conceder en 20.000
Total
€, cun límite máximo de gasto subvencionable por
entidade de 30.000€
• Presentáronse 130 entidades, das que 128
cumprían os requisitos da convocatoria e recibiron
451.091 €, 51.091 € máis do orzamento deste
exercicio. O importe medio das axudas concedidas
foi de 3.524 €

Nº solicitudes
Presentadas Concedidas
46

46

21
63
130

19
63
128

Atención ás entidades galegas no exterior:

AXUDAS PARA PROXECTOS CULTURAIS, SOCIAIS,
DE ACCIÓNS INFORMATIVAS E PROXECTOS
PROMOVIDOS POLA XUVENTUDE

PROCEDEMENTO
RESOLTO

• O obxecto é fomentar a programación cultural, social e

•

formativa das entidades que promovan a difusión e preservación
do patrimonio cultural de Galicia; a acción informativa que
contribúa ao coñecemento da realidade e difusión da imaxe de
Área
Galicia; os proxectos de participación e intercambio cultural que
promovan a integración da mocidade nas estruturas orgánicas
das entidades; e, finalmente as actividades propias para a
España
consecución do seu obxecto social, recollido nos estatutos da
Europa
sociedade
América
O crédito inicialmente destinado para este programa foi de
Total
550.000 €, cun importe máximo individual da axuda a conceder
de 25.000 €, e cun límite máximo de gasto subvencionable por
entidade de 40.000€

• Presentáronse 128 entidades e se beneficiaron 126 entidades
do programa, sumando unha contía de 543.997 €. O importe
medio das axudas foi de 4.317 €

Nº solicitudes
Presentadas Concedidas
57

57

20
51
128

19
50
126

Atención ás entidades galegas no exterior:
ACCIÓNS DE ESPECIAL RELEVANCIA
PROMOVIDAS POR COMUNIDADES GALEGAS

PROCEDEMENTO
RESOLTO

• O obxecto deste programa é fomentar proxectos de

actividades de carácter extraordinario para a entidade
que as promove ou nas que participa activamente, non
recorrentes, cuxa finalidade é a promoción cultural, social
ou económica de Galicia no ámbito no que estea
asentada

• O crédito inicialmente destinado para este programa foi

de 100.000 €, mentres que o importe máximo individual
da axuda a conceder é de 24.000 €, cun límite máximo de
gasto subvencionable por entidade de 40.000€

• Presentáronse 13 entidades, das que 6 se beneficiaron
do programa, sumando unha contía de 47.951 €. O
importe medio por axuda concedida foi de 6.850 €

Área

Nº solicitudes
Presentadas

España
Europa
América
Total

7
0
6
13

Concedidas

5
0
2
7

Atención ás entidades galegas no exterior:
AXUDAS PARA OBRAS, REFORMA,
REHABILITACIÓN E CONSERVACIÓN DAS
INSTALACIÓNS E DO PATRIMONIO CULTURAL

PROCEDEMENTO
RESOLTO

• O obxecto deste programa é a concesión de subvencións ás entidades galegas no exterior para

contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen en obras de
ampliación, reforma, rehabilitación, conservación e restauración, destinadas á mellora das súas
instalacións e/ou patrimonio cultural, así como os derivados da adquisición da sé social e os de
amortización e xuros dos créditos bancarios concertados para esta finalidade

• O orzamento total ascende a 425.000 €, dos que cada beneficiario poderá obter unha axuda
de ata 30.000 €

• Presentáronse 74 entidades, das que 71

se beneficiaron do programa, sumando unha
contía de 464.162 €. O importe medio por
axuda concedida foi de 6.537 €

Área

Nº solicitudes

Presentadas
22
España
2
Europa
50
América
74
Total

Concedidas
21
2
48
71

Atención ás entidades galegas no exterior:
AXUDAS PARA A MELLORA DE DOTACIÓNS
E EQUIPAMENTOS DE CARÁCTER
INVENTARIABLE

PROCEDEMENTO
RESOLTO

• O obxecto deste programa é a concesión de

subvencións para financiar a adquisición de
dotacións e equipamentos que melloren as
condicións en que se desenvolven as actividades
asociativas

• O orzamento total que destinado para esta liña é de
150.000 €, cun importe máximo de 12.000 € por
axuda individual e un investimento máximo por
solicitude de 24.000 €

• Presentáronse 42 entidades, das que 38 se

beneficiaron do programa, sumando unha contía de
89.068 €. O importe medio por axuda concedida foi
de 2.344 €

Nº solicitudes
Presentadas Concedidas
14
12
España
9
9
Europa
19
17
América
42
38
Total
Área

OBRADOIROS DE FOLCLORE,
ARTESANÍA, COCIÑA E SEMINARIOS
DE CULTURA GALEGA
•

•
•
•

Programa que trata de fortalecer os vínculos
con Galicia entre os socios das comunidades
galegas do exterior a través de obradoiros
nas tradicións e cultura da galeguidade
En 2018, das 31 entidades solicitantes 29
foron beneficiarias de organizar 34
obradoiros dos 54 solicitados
Os obradoiros máis demandados son os de
folclore seguido da cociña, artesanía e unha
semana cultural
Conta cun orzamento de 90.000 €

PROCEDEMENTO
RESOLTO

MODALIDADE SOLICITADOS ADXUDICADOS
Gaita
10
6
Cociña
7
5
Baile
17
14
Percusión
6
4
Pandereita e
canto
10
4
Semana cultural
Encaixe e traxes
galegos

2

1

2

0

Total

54

34

ESCOLAS ABERTAS

PROCEDEMENTO
RESOLTO

•

Programa destinado a participación presencial en xullo en Ourense para a
especialización en: Gaita tradicional galega, Baile tradicional galego, Percusión tradicional
galega, Canto popular e pandereita, confección de traxes tradicionais galegos e
Obradoiros de persoal directivo

•

Presentáronse 144 solicitantes e foron beneficiarios 69 galegos

•

O orzamento da actividade é de 165.269,41 € este ano

•

Os participantes das escolas residen de Arxentina, Cuba, Uruguai e Venezuela, entre
outros países
Canto e Confección Persoal
Gaita Percusión Total
pandereita de traxes directivo
49
19
20
18
23
15 144
20
10
9
9
11
9 69

Baile
Solicitudes
Beneficiarios

ESCOLAS ABERTAS

PROCEDEMENTO
RESOLTO

PROCEDEMENTO
RESOLTO

CONECTA CON GALICIA
•

•

•

Programa destinado á participación de 174
mozos e mozas de orixe galego ou
descendentes de galegos/as que residan no
exterior de entre 14 e 20 anos en actividades
de toma de contacto coa realidade galega
Coñecer o Camiño de Santiago, a nosa cultura
e a nosa xeografía, así como o encontro cos
seus familiares residentes na Galicia durante
o mes de xullo
O orzamento do programa en 2018 foi de
219.992, 53 €

PAÍS
ARXENTINA
BRASIL
CUBA
URUGUAI
VENEZUELA
RESTO DE
AMÉRICA
RESTO DE
ESPAÑA
RESTO DE
EUROPA
TOTAL

SOLICITANTES CONCEDIDAS
14/17

18-20

14/17

18-20

66
3
0
27
77

74
6
11
16
22

44
3
7
11
9

7

0

37
2
0
25
18
2

2

1

2

1

0

0

0

0

182

130

86

75

312

(México)

161

0

CONECTA CON GALICIA

PROCEDEMENTO
RESOLTO

OBRADOIROS DE
SABORES
•

Programa destinado á promoción de
productos galegos da Galicia territorial
co selo de Galicia Calidade

•

No 2018 realizáronse dúas accións, en
Bos Aires, na Arxentina, e Montevideo,
no Uruguai, nas que participaron máis de
130 profesionais do sector da
alimentación (distribuidores,
importadores e prensa especializada)

•

Coa colaboración das consellerías de
Medio Rural e de Mar, o premiado chef
Jorge Gago, do restaurante A Maceta de
Santiago de Compostela, elaborou varios
showcookings con productos do mar e a
terra de Galicia

PROCEDEMENTO RESOLTO

AXUDAS EXTRAORDINARIAS
EMIGRANTES RETORNADOS
•

Son axudas a emigrantes galegos retornados e a os seus
familiares para poder facer fronte aos gastos
extraordinarios derivados da súa volta a casa, a Galicia

•

Contou cun orzamento de 550.000 € e unha execución
de 1.094.925 €

•

Recibíronse 760 solicitudes, das cales estímase que se
concederán arredor de 600

PROCEDEMENTO PECHADO
PAÍS
SOLICITUDES
ALEMAÑA
2
ANDORRA
1
ARXENTINA
26
BRASIL
35
COLOMBIA
1
CUBA
12
ECUADOR
1
ESTADOS UNIDOS
9
FRANCIA
2
ITALIA
1
LÍBANO
1
MÉXICO
9
NICARAGUA
2
PANAMÁ
5
PERÚ
1
PUERTO RICO
1
QATAR
1
REINO UNIDO
6
REP. DOMINICANA
4
RUSIA
1
URUGUAI
7
VENEZUELA
632
TOTAL
760

CONVENIOS ASOCIACIONES
DE RETORNADOS
Convenio coa Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA)

• Para a posta en funcionamento en Ourense e Vigo de oficinas de información e
asesoramento da Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA) aos emigrantes
galegos retornados á comunidade autónoma galega, e unha terceira itinerante
• As oficinas teñen como finalidade a realización de actividades de información e
asesoramento aos emigrantes retornados a Galicia procedentes, principalmente
desde Venezuela
• Asinado o 19 de abril de 2018, ten atendido máis de 400 familias

•
•
•

Convenio coa Asociación de Emigrantes Retornados ULLA-UMIA (AERU)
Para o mantemento dunha oficina de información e asesoramento dirixida a
emigrantes retornados
A oficina ten como finalidade a realización de actividades de información e
asesoramento á colectividade galega retornada á Galicia
Data da sinatura: 17 de xullo de 2018. Neste periodo axudaron a máis de 100
familias

AXUDAS RETORNO
EMPRENDEDOR
•

200.000 euros de orzamento inicial,
ampliados noutros 40.000 €, o que suma
un total de 240.000 €

•

En 2016 recibíronse 17 solicitudes, en
2017 foron 41, e en 2018 53 solicitudes,
sendo 40 os beneficiarios este ano

•

Os países con máis beneficiarios en
2018 son Venezuela, Suíza e Países
Baixos

PROCEDEMENTO RESOLTO

País
Presentadas Concedidas
Bélxica
1
1
Chipre
1
1
China
1
0
Cuba
1
0
Colombia
1
0
Estados
2
1
Unidos
Francia
1
0
Hungría
1
1
México
1
1
Países Baixos
3
3
Reino Unido
2
1
Suíza
5
4
Venezuela
30
27
TOTA
53
40

AXUDAS RETORNO
EMPRENDEDOR

PROCEDEMENTO RESOLTO

BOLSAS EXCELENCIA
MOCIDADE EXTERIOR (BEME)

PROCEDEMENTO RESOLTO

•

Dirixidas a mozos galegos universitarios que residen no exterior e
veñan a Galicia a cursar un mestrado que lles permita
incorporarse ao mercado laboral galego

•

862.685 euros de orzamento

•

En 2018 iniciaron a tramitación 540 galegos no exterior, 355
solicitaron a axuda e dos 100 bolseiros beneficiados 37 son
homes e 63 mulleres

•

Os países con máis beneficiarios son Venezuela, O Uruguai, A
Arxentina, O Brasil e O Reino Unido. O 20% foron nados na
Galicia territorial, e o 80%, no exterior

PAIS
SOLICITUDES CONCEDIDAS
ALEMANIA
6
2
ANDORRA
1
0
ARXENTINA
66
12
AUSTRIA
1
1
BÉLXICA
2
1
BOLIVIA
3
3
BRASIL
40
11
CANADÁ
1
1
CHILE
8
4
COLOMBIA
1
0
COSTA RICA
1
0
CUBA
3
1
ECUADOR
1
0
EMIRATOS
1
0
ESPAÑA
11
0
EEUU
1
0
FRANCIA
5
1
GUATEMALA
1
0
INDIA
1
0
MÉXICO
20
6
PANAMÁ
3
0
PARAGUAI
1
1
PERÚ
1
1
POLONIA
1
0
PORTUGAL
1
0
UK
22
8
TURQUIA
1
0
URUGUAI
34
13
VENEZUELA
117
34
TOTAL
355
100

BOLSAS EXCELENCIA
MOCIDADE EXTERIOR (BEME)

PROCEDEMENTO RESOLTO

BOLSAS RETORNO PARA A
FORMACIÓN PROFESIONAL

PROCEDEMENTO RESOLTO

• 100 bolsas para cursar estudos de Formación

Profesional de Grao Superior en Galicia, que se inician
no presente ano, para as mozas e mozos galegos que
residen no exterior que veñan a Galicia

• As bolsas están dotadas cunha contía económica de
5.000 euros por cada un dos dous cursos do ciclo

• 1.000.000 € de orzamento por convocatoria
• 34 foron os beneficiarios desta primeira edición

ESTRATEXIA
RETORNA 2020
SECRETARíA XERAL DA EMIGRACIÓN
COMISIÓN DELEGADA
CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS

PRESENTADA POR:

ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA
SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN

A1 ESTRATEXIA RETORNA 2020
Obxectivos

•

O retorno non é unicamente un dereito de todos os galegos e
galegas emigrados, senón ademais unha oportunidade
extraordinaria que a historia de Galicia nos ofrece para superar o
complexo reto demográfico que ten por diante a nosa comunidade
autónoma

•

Atraer galegos residentes no exterior, tanto os emigrantes como os
seus descendentes

•

Ofrecer e procurarlles unha cobertura integral das súas necesidades
básicas

•

Facilitar a súa integración educativa e laboral

•

Analizar e executar todas as medidas ao alcance do Goberno galego
para combater e superar o complexo reto demográfico de Galicia
desde o fomento do retorno

A2 ESTRATEXIA RETORNA 2020
Liñas de actuación
Atracción profesional de poboación galega
residente no exterior

Información e asesoramento
Intensificar o apoio integral ás familias
Promover a continuidade educativa dos retornados
Programas de inclusión socio laboral
Incentivos específicos a incorporación laboral
apoio o emprendemento e o autoemprego
Captación de capitais e de proxectos
empresariais

A3 ESTRATEXIA RETORNA 2020
Estructura da estratexia

Área
Áreadel
doempleo
empleoy y
de
deemprendimiento
emprendimiento

B.1 Medidas específicas
Área de asesoramento
e seguimento
Plataforma Virtual
Creación da
Oficina Integral
de Asesoramento
e Seguimento ao
Retorno

CANAIS

Oficina Presencial

Teléfono de Atención
ao Retornado
…vivenda
…estudios
…autoemprego
…axudas
…emprego
…sanidade

Correo electrónico

B.2 Medidas específicas
Área social

ATENCIÓN AS
FAMILIAS GALEGAS
RETORNADAS
PARA A SUA PLENA
INTEGRACIÓN

•

Facilitar o acceso dos retornados
as prestacións sociais e os programas de
inclusión sociolaboral

•

Información específica para as mulleres
retornadas víctimas de violencia
de xénero, procedementos para o
recoñecemento e cualificación do grao de
discapacidade, a inclusión social, maiores, etc.

•

Informar sobre o acceso ao sistema sanitario,
a tramitación de pensións e prestacións

•

Información sobre os proxectos Xuvenis e de
voluntariado

•

Facilitar a aproximación á realidade de Galicia

B.2 Medidas específicas
Área social

AXUDAS
EXTRAORDINARIAS
NON PERIÓDICAS
PARA GALEGOS
RETORNADOS

• Para axudar a facer fronte ás

causas sobrevidas derivadas do
retorno a Galicia

• Cada unidade familiar poderá

recibir unha axuda de ata 3.900€
e no 2019 de ata 6.000 €
segundo o número de fillos

B.2 Medidas específicas
Área social
NA CONVOCATORIA DE 2019
DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS

APOIO Á NATALIDADE
E A CONCILIACIÓN
FAMILIAR

•

Familias de retornados con fillos
menores de idade que se
establezan en Galicia

•

•

1.000 euros por neno ata o segundo
fillo

•

1.500 euros a partir do terceiro

•

Incremento do 25 % se a residencia
familiar está fixada no rural

Familias con fillos de ata 3 anos
Tarxeta Benvida:
o 1.200 euros o primeiro ano de
vida
o 2º e 3º ano (rentas <22.000 €):
• 1º fillo: 600 €
• 2º fillo : 1.200 €
• 3º fillo : 2.400 €

B.3 Medidas específicas
Área do traballo e o emprendemento

•

Informar das medidas
específicas dirixidas a
favorecer a súa integración no
mercado laboral e incentivar o
autoemprego ou a creación de
empresas:

• Implantar no sistema público de
emprego de Galicia os códigos
correspondentes e un protocolo
de atención específico

servizo público de emprego

•

Canal online Retorna Profesional

•

Emprendemento e novos
autónomos

•

Apoio o traslado de empresas

•

Oportunidades de investimentos

•

Tramitación de pensións

• Introducir o colectivo como
prioritario nos programas de
formación para desempregados
• Financiamento de accións
formativas co compromiso de
contratación en unidades
formativas das empresas. Terán
unha contía máxima de 8.000
euros

B.3 Medidas específicas
Área do traballo e o emprendemento

AXUDAS DIRECTAS
PARA EMIGRANTES
RETORNADOS
EMPRENDEDORES
S.X.EMIGRACIÓN

• Axudas para promover o
autoemprego e a creación de
empresas por emigrantes galegos
retornados, a través do Retorno
Emprendedor
• Poderán ter unha achega de ata
10.000 euros para gastos
correntes derivados da súa posta
en marcha, incentivando a
creación de empresas nos
concellos rurais
• Mais de 100 proxectos desenvoltos

en Galicia

B.3 Medidas específicas
ÁREA DO TRABALLO E O EMPRENDEMENTO

AXUDAS AO
EMPREGO
AUTÓNOMO E A
CREACIÓN DE
EMPRESAS

•

Programa de promoción e consolidación de emprego
autónomo, que dá acceso ás axudas a
desempregados . Ata 8.000 euros

•

Programa Galicia Rural Emprende, que ten por
finalidade a creación de empresas para actividades
non agrícolas en zonas rurais . Ata 95.000 €

•

Programa Emega, que comprende un conxunto de
axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora
e a reactivación de iniciativas empresariais
constituídas por mulleres. Inclue as liñas de axuda:
Emprende, Innova, Activa, ITEF, Concilia e Dual

•

O programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de
Base Tecnolóxica (IEBT) pretende dinamizar a
vocación emprendedora da comunidade universitaria.
Ata 24.000 euros

B.3 Medidas específicas
ÁREA DO TRABALLO E O EMPRENDEMENTO

INCENTIVOS A
INTEGRACIÓN
LABORAL

•

Incentivos á contratación na empresa ordinaria,
destinado a facilitar a inserción laboral das persoas
desempregadas. Ata 8.000 euros

•

Programa APROL-economía social, destinado a
fomentar a incorporación de persoas. Ata 67.500 €

•

Programa APROL Rural, que ten como obxectivo o
fomento do emprego en colaboración coas entidades
locais no medio rural

•

Programa de fomento e consolidación do emprego
nas Pemes de nova creación. Ata 8.000 euros

•

Axudas á contratación indefinida de persoas
asalariadas por traballadores autónomos dentro do
programa de promoción e consolidación de emprego
autónomo. Ata 8.000 euros

B.3 Medidas específicas
ÁREA DO TRABALLO E O EMPRENDEMENTO
PROGRAMA RESOLVE
(PRÉSTAMOS)

ACCESO A AXUDAS
FINANCIEIRAS
PARA EMPRESAS

•

PRESTAMOS IFI

PROGRAMA PRÉSTAMOS BEI

(PRÉSTAMOS)

•
•
•

(BANCO EUROPEO DE INVERSIÓNS)

IFI INNOVA
(ata 500.000 euros)

•

IFI EMPRENDE
(ata 500.000 euros)

•

IFI INDUSTRIA 4.0
(ata 1.000.000 euros)

Asesoramento e axuda no acceso a
préstamos bancarios avalados de
entre 3.000 e 150.000 euros, con
prazos de amortización de ata 7 anos

BEI INVERSIONES

(entre 75.000 e 12,5 millóns de euros)

BEI CIRCULANTE

(entre 150.000 e 500.000 euros)

B.3 Medidas específicas
ÁREA DO TRABALLO E O EMPRENDEMENTO

Retorno de empresarios e grandes investidores
galegos do exterior
Crearase unha liña de apoio propia para os emigrantes
retornados, ao igual que existen liñas sectoriais ou con
clústers
Asesoramento e axuda para conseguir a marca Galicia
Calidade
A aqueles galegos que teñen unha pequena empresa no
seu país de acollida facilitaránselle os medios para o seu
traslado a Galicia, incentivando o seu establecemento no
rural.

B.3 Medidas específicas
ÁREA DO TRABALLO E O EMPRENDEMENTO

Retorno de empresarios e grandes investidores
galegos do exterior ofrecéndolles oportunidades de
investimento na Galicia territorial
Asesoramento e axuda no acceso aos Incentivos
Económicos Rexionais para á implantación de
proxectos empresariais en Galicia
Roldas de financiamento como “Business Angels”
proxectos de emprendedores con posibilidades de saír
adiante e que busquen liñas de financiamento
Propostas de investimento ás empresas galegas que
estean en proceso de ampliación do seu accionariado

B.4 Medidas específicas
Área de I+D+I

Programas destinados
a investigadores e ao
emprendemento
innovador.

PRINCIPIA
Fomentar a incorporación de
persoal técnico e investigador novo
cun incentivo de 10.000 euros por
contrato

TALENTO SENIOR
Fomentar a captación internacional ou a
retención de investigadores excelentes

A Oficina Integral de
Asesoramento ao Retorno
ofrecerá información sobre
os programas destinados a
investigadores e ao
emprendemento innovador

RED GALLEGA DE ACELERADORAS
DE LA INNOVACIÓN
Apoio intensivo nas primeiras etapas de
nacemento empresarial prestando soporte
específico

B.4 Medidas específicas
Área de I+D+I

FOMENTAR
A SUA INCORPORACIÓN
OS CENTROS DE
COÑECEMENTO
E AS INSTITUCIÓNS
PROGRAMA
OPORTUNIUS

Captación e retorno de investigadores
de ata 35 anos a través de:
a) Contrato estable e apoio económico para
investigadores excelentes (gañadores dunha
grant ERC)
b) Apoio económico a través dun convenio
coas institucións de acollida galegas para
apoiar a actividade de investigadores que
foron finalistas en convocatorias do ERC
para que melloren a súa proposta e volvan a
presentar a súa solicitude
c) Formación e asesoramento para
presentarse a convocatorias do ERC

B.5 Medidas específicas
Área de Cultura e o Ensino

INFORMAR
A Oficina Integral de
Asesoramento ao Retorno
ofrecerá información:

INCORPORAR

•

Programa de Estudo para a Retención do Talento
Emerxente de Galicia (Pértega)

•

Incluír o colectivo dos estudantes retornados nas
axudas aos estudantes que teñan dificultades
económicas para continuar os estudos

•

Bolsas para cursar estudios de Formación
Profesional Superior para emigrantes retornados,
cunha achega de 5.000 euros o ano

•

Acceso ao sistema educativo
español

•

trámites administrativos para a
escolarización dos seus fillos • Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), para

•

Axudas e bolsas para todos os
niveis de ensinanza tanto de
ámbito estatal como
autonómico

vir a Galicia a cursar un mestrado que lles permita
incorporarse ao mercado laboral galego.
Comprenden unha achega anual de 7.000 euros
para os estudantes de Europa e 7.650 para os do
resto de países, que chegan a 11.475 euros no caso
dos mestrados de curso e medio de duración

VÍDEO

B.6 Medidas específicas
Área de Vivenda

FACILITAR O ACCESO
Á VIVENDA

PROMOCIÓN PÚBLICA
Acceso ás Vivendas de Promoción
Pública en igualdade de condicións,
facilitando a súa inscrición no
Rexistro Único de Demandantes de
Vivenda da comunidade autónoma
de Galicia.

Inclusión do colectivo nas ordes
de axudas para a rehabilitación
Asesoramento sobre
todos os programas en
colaboración con IGVS

ALUGUER
Acceso ás axudas ao aluguer para
os emigrantes retornados como
colectivo específico
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SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN
1

A Galicia exterior
516.489 galegos
residen no exterior

O 70% dos galegos naceron no
exterior e o 30% dos emigrantes
na Galicia

11 países agrupan o 95%
dos galegos do exterior
Alemania
Argentina
Brasil
Cuba

Estados Unidos
de América
Francia
México

Reino Unido
Suiza
Uruguay
Venezuela

Máis de 228.000 teñen
menos de 45 anos

2

A Galicia exterior
179 entidades
galegas no exterior

O 50% están situadas en
América / o 34% en España / o
16% no resto de Europa
16%
50%

34%

As entidades galegas
repartense por 21 países de
todo el mundo
España
Argentina
Brasil
Suiza
Uruguay

Alemania
Cuba
Venezuela
EEUU
Canadá

Chile
México
Reino Unido
Andorra
Bélgica

Costa Rica
Francia
Panamá
Perú
Portugal
Puerto Rico

108 delas conforman o Consello de
Comunidades Galegas, e 14 integran a
Comisión Delegada. Existen catro tipos
de entidades galegas:
•
•
•
•

comunidades galegas
centro colaborador da galeguidade
federación de comunidades
centro de estudios e difusión da
cultura galega
3

Introducción

• Galicia

ten unha enorme responsabilidade
histórica cos galegos do exterior, por iso ten que
corresponder axudándolles a acadar a cobertura
das súas necesidades básicas

• Os galegos que viven fóra das nosas
fronteiras son, ademais, unha
oportunidade tanto á hora proxectar
a imaxe de Galicia no exterior como
á de superar o seu reto demográfico
logrando o seu retorno

4

Obxectivos

•

Reforzar as axudas individuais de carácter social para galegos do exterior
que residen en países que están a atravesar unha situación de
inestabilidade política e social

•

Colaborar coas entidades galegas do exterior para o mantemento e a posta
en marcha de centros de día ou residencias de anciáns para o colectivo de
maiores en países con deficientes sistemas públicos de protección

•

Reforzar os vínculos da mocidade exterior con Galicia
a través dos programas da secretaría. Queremos
preparalos para que tomen o relevo das entidades no
exterior e afianzar a súa relación con Galicia

•

Fomentar a presenza e o peso das mulleres tanto nas
bases como nos órganos directivos das entidades
galegas no exterior

5

Obxectivos

•

Potenciar as entidades, que son as nosas principais ferramentas para chegar
aos galegos do exterior. Preparar o relevo xeracional, senón tamén pola súa
actualización tecnolóxica a través do uso das TICs.

•

Crear novas ferramentas para intensificar a defensa do noso patrimonio
cultural que está fóra das nosas fronteiras. Crearase un centro de referencia
da emigración e executarase o Plan Director para a Protección do Patrimonio
das Comunidades Galegas no Exterior.

•

Apoiar mediante accións conxuntas dos centros
galegos e as asociacións de empresarios galegos do
exterior as actividades de promoción exterior

•

Accións de promoción da gastronomía galega para
consolidar a Galicia no lugar que lle corresponde no
panorama internacional como referente.

6

Estructura Estratexia Emigración 2020

7

A1
Área de información e
asesoramento no exterior

Facilitar a
Información e o
asesoramento na
xestión de todas as
medidas e programas
destinadas a diáspora

Plataforma virtual

CANLES

… axudas sociais
… cultura
… patrimonio
… cuidado maiores
… xuventude e
deporte
… cobertura sanitaria

Atención persoal

Teléfono de atención
Correo electrónico

8

A1
Área de información
y asesoramiento
Delegacións da Xunta
de Galicia no exterior
Reforzar a rede de
oficinas de información
e asesoramento
dependentes das
entidades no exterior.

CANLES

Entidades Colaboradoras e
entidades con Oficinas de
información
Encontros Informativos

… axudas sociais
… cultura
… patrimonio
… coidado maiores
… xuventude e
deporte
… sanidade

Divulgación
mediante as TIC

9

A2
Área social

MEDIDAS DE APOIO AS
PERSOAS
ATENCIÓN AS FAMILIAS
RESIDENTES NO EXTERIOR

•

Axudas económicas individuais

•

Axudas de emerxencia social

•
•

Axuda a entidades para o cuidado
dos maiores

•

Fortalecemento dos vínculos con
Galicia de emigrantes maís maiores para
que coñezan a Galicia actual.

•

Acceso a medicamentos en lugares
onde sexa difícil ou imposible

•

Asistencia sanitaria durante as estadias
temporais en Galicia

•

Condición de familia numerosa
10

A2
Área social

MEDIDAS DE APOIO A
TRAVES DAS ENTIDADES
ATENCIÓN AS FAMILIAS
RESIDENTES NO EXTERIOR

•

Asegurar a continuidade no labor de
protección dos galegos máis
desfavorecidos

•

Colaboración coas entidades galegas
para a atención de colectivos galegos
que precisen atención social ou
sanitaria

•

Colaboración no mantemento e posta
en marcha de centros de día e
residencias de anciáns

•

Colaboración para a mellora de
infraestructuras ou dotacións de
equipamentos sanitarios

•

Colaboración para dar acceso a
medicamentos
11

A3

Área de xuventude
e deporte
Accións promoción da mocidade

•
•

Accións promoción do deporte

Escolas Abertas

•

Conecta con Galicia

Accións formativas presenciais e
online de habilidades para asumir os
retos que demandan as colectividades

•

Campus deportivos xuvenis

•

Promoción e fomento de
actividades deportivas e de
ocio saudable nas entidades do
exterior

•

Accións formativas presenciais e
online de de fomento da galeguidade

•

Organizar e participar en congresos e
xuntanzas da mocidade galega no
exterior

•

•

Accións de voluntariado coa
colectividade galega

Incentivos para la colaboración con
entidades

•

Aventúrate con Galicia

•

Crear a Tarxeta Xuventude Exterior
12

VÍDEO ESCOLAS ABERTAS

A3

Área de xuventude
e deporte
Accións promoción da mocidade

•
•

Accións promoción do deporte

Escolas Abertas

•

Conecta con Galicia

Accións formativas presenciais e
online de habilidades para asumir os
retos que demandan as colectividades

•

Campus deportivos xuvenis

•

Promoción e fomento de
actividades deportivas e de
ocio saudable nas entidades do
exterior

•

Accións formativas presenciais e
online de de fomento da galeguidade

•

Organizar e participar en congresos e
xuntanzas da mocidade galega no
exterior

•

•

Accións de voluntariado coa
colectividade galega

Incentivos para la colaboración con
entidades

•

Aventúrate con Galicia

•

Crear a Tarxeta Xuventude Exterior
13

A4
Área de igualdade
Foros de debate e accións entre as
mulleres galegas do exterior e as que
residen na Galicia para analizar, por en
valor e ofertar conclusións para as
políticas de emigración da Xunta de
Galicia do futuro
Campañas de concienciación co
compromiso de igualdade nos espazos
de representación da galeguidade

Elaborar un estudio social, económico
e cultural sobre la situación de la
mujer gallega en el exterior

14

A5
Área de atención ás
entidades galegas no
exterior

ENTIDADES
GALEGAS
DO EXTERIOR

•

Axudas destinadas a financiar a ampliación, reforma,
rehabilitación e conservación de instalacións e/ou
patrimonio cultural e tamén para a mellora de
dotacións e equipamentos

•

Axudas para mellorar dotacións e equipamentos de
carácter inventariable e contribuír cos gastos de
funcionamento ordinario das institucións

•

Fomento da participación e apoio a creación de
novas comunidades e de todos os galegos nas
existentes

•

Fomento e axudas as entidades que realicen
actividades formativas, culturais e sociais, dirixidas á
xuventude e outras para a mellora da vida dos
galegos do exterior

•

Impulsar a estrutura organizativa e de xestión das
entidades, facilitando recursos, asesoramento e
fomentando a súa agrupación
15

A5
Área de atención ás
entidades galegas no
exterior

ENTIDADES GALEGAS
DO EXTERIOR
MODERNIZACIÓN

•

Crear ferramentas ou programas TIC para a
xestión das entidades

•

Axudas para a compra de programas e
sistemas de xestión e de e-learning

•

Mellorar os sistemas de comunicación das
entidades coa administración

•

Incentivar a creación de vogalías específicas
relacionadas coas TIC e as redes sociais

•

Incentivar o acceso dos máis mozos e as
mulleres á dirección das entidades

•

Incentivar accións de promoción exterior de
Galicia como escaparates da Galicia Territorial
16

A6
Área de cultura e lingua

•

Accións promocionais da
lingua galega

Accións culturais
Axudas as entidades para proxectos
culturais, sociais e formativos e de difusión e
conservación do patrimonio das entidades,
en especial, os promovidos pola Xuventude

•

Incentivar o aprendizaxe e uso do
galego nas comunidades do

exterior

•

Incentivar e apoiar accións de promoción do
Camiño de Santiago e da realidade galega.

•

Apoiar e difundir as clases de
galego no exterior

•

Apoiar proxectos e encotros que poñan en

•

Fomentar a participación nos
cursos Celga a distancia

•
•

Crear o centro de referencia da galeguidade

•

Divulgar os cursos de veran de
lingua e cultura galega en
Galicia para persoas non
residentes na Galicia territorial

•

Escolas Abertas

valor o sector audiovisual, musical ou
literario galego

Fomentar a recuperación da memoria viva e
a catalogación e restauración do patrimonio

17

A7
Colaboración cos espazos
de representación da
Galicia exterior

POTENCIAR A CAPACIDADE
DO CONSELLLO
E DA SÚA COMISIÓN

•

Colaboración para o seguimento do
cumprimento dos obxectivos, revisando
execución das diferentes medidas nas
reunións da Comisión Delegada

•

Fomentar a capacidade de iniciativa e
asesoramento dos membros do Consello
das Comunidades Galegas sobre os
principais problemas que afectan os galegos
residentes no exterior

•

Deseño de accións que modernicen a
comunicación, transparencia e bo goberno
dos órganos de representación das
colectividades galegas no exterior.

•

promover en cooperación coas
comunidades galegas, grupos de traballo
online
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A8
Aplicación do marco
normativo

LEI DA
GALEGUIDADE

•

Fomento e difusión da Lei da Galeguidade e do
resto de normativa de aplicación

•

Fomentar a fusión das entidades galegas no exterior,
facilitándolles asesoramento e axuda durante o
proceso

•

Favorecer o cumprimento dos obxectivos marcados
polos diferentes consellos de comunidades.

•

Promover a través das convocatorias ás entidades
melloras na calidade, renovación, integración e
modernización de cara a acadar unha xestión
eficiente.

•

Difusión dos dereitos e deberes dos galegos no
exterior mediante a creación de guías e de campañas
de difusión

•

Elaboración da normativa que regule a concesión de
distincións a persoas ou entidades vinculadas coa
Galicia exterior
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RESUMO ESTRATEXIA
EMIGRACIÓN 2020
Benestar de tódolos galegos
residentes no exterior

Potenciar o retorno a
Galicia

Potenciar as nosas entidades,
adaptándoas a nova realidade
tecnolóxica e social

Conservar e reforzar os vínculos,
especialmente da mocidade, con
Galicia
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PREVISIÓN ORZAMENTARIA 2019
SECRETARIA XERAL DA EMIGRACIÓN

COMISIÓN DELEGADA
CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS

PRESENTADA POR:

ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA
SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN

1 SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN
Previsión orzamentaria 2019

•

O presuposto en 2018 incrementouse un 20% dende o 2017

•

Para o 2019 o incremento é dun 18,6%

•

Nos últimos 3 anos o incremento do presuposto da
Secretaría Xeral da Emigración e case o 50%

• Este

incremento reflicte a firme
aposta do Goberno galego pola
atención dos maiores galegos
residentes no exterior e o fomento
do retorno

Área de información e
asesoramento no exterior

2 Previsión orzamentaria 2019
Área de información e asesoramento
no exterior

•

A Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento
ao Retornado, integrada por técnicos especialistas
na materia, disporá dun investimento de
130.000 euros para o seu primeiro ano de
funcionamento

•

O obxectivo desta iniciativa é ofrecer aos
emigrantes galegos e aos seus descendentes
retornados un apoio continuo, tanto presencial
como virtual, e dotalos de ferramentas que os
axuden a integrarse tanto persoal como
profesionalmente na comunidade autónoma galega

3 Previsión orzamentaria 2019
Área de información e asesoramento no exterior

OFICINA DE INFORMACIÓN
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

Ofrecer aos emigrantes galegos e aos seus descendentes
retornados un apoio continuo, tanto presencial como virtual, e
dotalos de ferramentas que os axuden a integrarse tanto persoal
como profesionalmente na comunidade autónoma galega
0.000,00 €
130.000,00 €
Variación 130%

Área Social

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

AXUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUAIS
FINALIDADE

Axudarán a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria
dos galegos residentes no exterior, e a determinados familiares, en situación de
precariedade económica

ORZAMENTO
2.600.000,00 €
INICIAL 2018
ORZAMENTO
2.600.000,00 €
INICIAL 2019
VARIACIÓN
Variación 0 %
BENEFICIARIOS O límite de beneficiarios varía segundo o custo das solicitudes presentadas
TIPOS
ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Art. 4 (Cuba) 900.000 €. 100€ > 350€ /beneficiario
Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Países con convenio bilateral) 800.000 €. 350€ > 900€ /beneficiario
Art. 11 (Venezuela) 900.000 €. 850€ /beneficiario

Publicación:
xaneiro

Solicitude: 30 días dende a publicación.
(Ata finais febreiro / comezos de marzo)
Sen cambios na orde 2019

Tempo resolución:
5 meses

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL
FINALIDADE

Atender situacións sobrevidas de emerxencia social, sanitaria ou patrimonial (nos
casos de perda ou deterioro da vivenda habitual por causas de catástrofes) dos
galegos residentes no exterior

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

73.000,00 €
73.000,00 €
Variación 0 %

BENEFICIARIOS O límite de beneficiarios varía segundo o custo das solicitudes presentadas

TIPOS
ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Situacións de marxinación social ou Problemas perentorios:15% do PEA + 5% alto grao dependencia

Axudas vivenda ou problemas sanitarios graves: Ata o 50% do orzamento cun límite de 3.000 €
Axudas de viaxes: O custo do pasaxe ate os 1.500 €

Publicación:
Abril / Maio

Solicitude: 6 meses dende a publicación.
(finais de novmebro)

Tempo resolución:
2 meses

Non comezaron co borrador. En principio sen cambios na orde 2019

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

REENCONTROS NA CASA
FINALIDADE

Promover o contacto dos galegos e das galegas residentes en América coa súa terra e
coas súas familias para fortaleceren así os vínculos de unión con Galicia

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
BENEFICIARIOS

TIPOS
ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

185.000,00 €
185.000,00 €
Variación 0 %
De 190 prazas no 2018 a 215 Prazas, 50 (100%), 10 (90%), 130 (60%) e 25
(0%)
ARXENTINA: 75 (60%) + 5 (0%). BRASIL: 15(60%) + 5 (0%). CUBA 10 (90%). URUGUAI 32 (60%) + 5
(0%). VENEZUELA: 50 (100%). RESTO AMÉRICA: 8 (60%) E 10 (0%)

Publicación:
Xaneiro

Solicitude: 40 días laborais dende a
publicación. (Ata finais de marzo)

Tempo resolución:
5 meses

A inclusión de 25 prazas novas para beneficiarios cunha axuda do 0%

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

REENCONTROS NA TERRA
FINALIDADE

Promover o contacto dos galegos e das galegas residentes en América que pola súa
escaseza de medios levan moitos anos en manter relación coa súa terra e coas súas
familias

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

Variación 0 %

BENEFICIARIOS

135 Prazas

TIPOS
ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

225.000,00 €
225.000,00 €

ARXENTINA: 69. BRASIL: 9. CUBA 5. URUGUAI 27. VENEZUELA: 22. RESTO AMÉRICA: 3

Publicación:
Xaneiro

Solicitude: 60 días naturais dende a
publicación. (Ata abril)

Tempo resolución:
5 meses

Este ano discorrerá na residencia de Panxón

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

CONVENIOS SOCIOASISTENCIAIS
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

Establecer a colaboración coas comunidades galegas na axuda e protección dos
colectivos de galegos residentes no exterior máis desfavorecidos

655.8700,00 €
655.8700,00 €
Variación 0 %

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

ACCESO A MEDICAMENTOS BÁSICOS NO EXTERIOR
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

colaboración coas entidades para asegurar o acceso a medicamentos básicos no
exterior. Pretendese facer chegar a poboación galega sen recursos

150.000,00 €
150.000,00 €
Variación 0 %

Área de Atención as
entidades Galegas no
exterior

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas
CAPÍTULO IV: GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES
CULTURAIS
FINALIDADE

Programa destinado a sufragar os gastos de funcionamento e as actividades culturais
que desenvolven as entidades galegas no exterior

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

1.050.000,00 €
1.050.000,00 €
Variación 0 %

BENEFICIARIOS

TIPOS
ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Toda entidade inscrita no rexistro da galeguidade
Axudas para gastos de funcionamento. 400.000 € (ata 20.000 €)
Axudas para proxectos Xuventude. 550.000 € (ata 25.000 €)
Accións especial relevancia. 100.000 (ata 24.000 €)

Publicación:
Xaneiro

Solicitude: 1 mes dende a publicación. (Ata
marzo)

Tempo resolución:
5 meses

Unicamente poderán ser beneficiarias as entidades inscritas no rexistro da
Galeguidade

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas
CAPÍTULO VII: INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
TIPOS

sufragar os gastos en infraestruturas e equipamentos das entidades galegas no
exterior

575.000,00 €
575.000,00 €
Variación 0 %

PROGRAMA A. AXUDAS OBRAS . 425.000 € (ata 60.000 €)
PROGRAMA B. MELLORAS . 150.000 € (ata 12.000 €)

BENEFICIARIOS

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Toda entidade inscrita no rexistro da galeguidade
Publicación:
Xaneiro

Solicitude: 1 mes dende a publicación. (Ata
finais de febreiro)

Tempo resolución:
5 meses

Unicamente poderán ser beneficiarias as entidades inscritas no rexistro da
Galeguidade

3 Previsión orzamentaria 2019
Área Social I Medidas de Apoio as persoas

CONVENIOS COAS ENTIDADES GALEGAS DO EXTERIOR
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
NOVIDADES
2019

693.870,00 €
693.870,00 €
Variación 0 %
Renovación dos 2 convenios de asistencia social, os 4 de
asistencia sociosanitaria, os 5 de busqueda de antecedentes, os 7
con centros de día e residencias de ancians e os 7 de puntos de
información. Non renovaranse os 3 de infraestructuras

Áreas da cultura,
xuventude, deporte e a
lingua

3 Previsión orzamentaria 2019
Área da xuventude e deporte
ESCOLAS ABERTAS
Programa destinado a mellora e perfeccionamento das habilidades docentes dos

FINALIDADE

profesores e monitores dos grupos e escolas de folclore das comunidades galegas, así
como promover un contacto directo coa realidade socio cultural da Galicia territorial

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

150.000,00 €
150.000,00 €
Variación 0 %

Obradoiros de Gaita tradicional galega. Baile tradicional galego. Percusión tradicional galega.
Canto popular e pandeireta. Confección de traxe tradicional galego. Obradoiro de persoal
TIPOS
directivo. Na segunda quenda de xullo. Con 50 horas lectivas
80 persoas, maiores de 18 e menores de 65 agas no de dirección que deberán ter entr 21 e 35
BENEFICIARIOS anos,distribuídas entre (países europeos) 18 prazas e (resto do mundo) 62 prazas

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Publicación:
Febreiro

Solicitude: 1 mes dende a publicación. (Marzo)
Sen novidades

Tempo resolución:
4 meses

3 Previsión orzamentaria 2019
Área da xuventude e deporte
CONECTA CON GALICIA
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
TIPO
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Este programa ten por obxecto facilitar á mocidade da Galicia no exterior o contacto coa realidade
galega e o encontro coas súas familias

255.000,00 €
255.000,00 €
Variación 0 %

DÚAS QUENDAS DE 12 DÍAS O AIRE LIBRE DURANTE XULLO DESFRUTARÁN DA CULTURA E
CAMIÑO (OURENSE E LUGO)

174 PRAZAS PARA MOZOS E MOZAS ENTRE 15 E 20 ANOS. 96 financiados o
100%, 44 o 50% e 34 o 0%
Publicación:
Febreiro/Marzo

Solicitude: 1 mes dende a publicación
non

Tempo resolución:
50días dende o remate
do prazo de solcitudes

3 Previsión orzamentaria 2019
Área da xuventude e deporte
AVENTÚRATE CON GALICIA 2019
FINALIDADE

A finalidade deste programa é facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa
realidade galega e o encontro cos seus familiares

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
TIPOS
BENEFICIARIOS

10.000,00 €
10.000,00 €
Variación 0 %

ACTIVIDADES NO MAR - GANDARIO-20 PRAZAS (15-17 ANOS)
ACTIVIDADES DE NATUREZA – VIVEIRO – 20 PRAZAS (15-17 ANOS)
ACTIVIDADES DE AVENTURA – PALAS DE REI -10 PRAZAS (15-17 ANOS)
ACTIVIDADES NO MAR – GANDARIO – 5 PRAZAS (19 -25 ANOS)

Ata 50 Mozos e mozas de entre 15 e 17 anos e 5 prazas para mozos e mozas
de entre 19 e 25 anos com diversidade funcional a segunda quenda de xullo

ESTIMACIÓN
Publicación:
Febreiro/Marzo
PRAZOS
NOVIDADES

Tempo resolución:
3 meses
5 PRAZAS PARA MOZOS E MOZAS ENTRE 19 E 25 ANOS CON DIVERSIDADE
FUNCIONAL
Solicitude: 1 mes dende a publicación.

3 Previsión orzamentaria 2019
Área da Cultura
OBRADOIROS DE FOLCLORE, ARTESANÍA, COCIÑA E
SEMINARIOS DE CULTURA GALEGA
FINALIDADE

fortalecer os vínculos con Galicia entre os socios das comunidades galegas do exterior a
través do desenvolvemento de obradoiros de cultura, folclore, artesanía e cociña

ORZAMENTO
INICIAL 2018

100.000,00 €, o orzamento final foi de 90.000 €

ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

100.000,00 €

TIPOS

Variación 0 %

Folclore (baile, gaita, percusión, pandeireta e canto), Artesanía(encaixe de palillos e
confección de traxes rexionais),Cociña e Seminarios de Cultura Galega

15 alumnos mínimo folclore, 20 mínimo Cociña e 30 mínimo em Cultura.
BENEFICIARIOS Máximo de 8 cursos de cociña, 4 de cultura e 2 artesanais nas entidades
rexistradas de España, América e Europa
ESTIMACIÓN
Publicación:
Solicitude: 1 mes dende a publicación.
Tempo resolución:
PRAZOS
Marzo
(Para celebrar entre setembro e decembro) 5 meses
NOVIDADES Unicamente poderán ser beneficiarias as entidades inscritas no rexistro da Galeguidade

Área de Retorno

Área de Retorno

3 Previsión orzamentaria 2019
Área do retorno

AXUDAS EXTRAORDINARIAS AO RETORNO
FINALIDADE
ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
TIPOS

Axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á
Comunidade Autónoma de Galicia

550.000,00 €
1.750.000,00 €
Incremento do 218,18 %

Segundo valoración ata un máximo de 6.000 €. Inclue unha axuda directa de 150€ se retorna
dende Europa e 400€ si retorna dende América, 1.000 € por fillo e a partir do 3 fillo 1.500 €.
Tamen un incremento do 25% se a unidade está empradoada nun concello rural

BENEFICIARIOS O límite de beneficiarios varía segundo o custo das solicitudes presentadas

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Publicación:
Xaneiro

Solicitude: Ata finais de agosto

Tempo resolución:
5 meses

NOVA AXUDA AS FAMILIAS CON FILLOS MENORES DE 1.000 € E 1.500 € A PARTIR DO
TERCEIRO. MÁX. 6000 €

3 Previsión orzamentaria 2019
Área do retorno
AXUDAS AO RETORNO EMPRENDEDOR
FINALIDADE

Programa para promover o retorno das persoas emigrantes galegas a Galicia a través
do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN

200.000,00 €
200.000,00 €
Variación 0 %

BENEFICIARIOS O límite de beneficiarios varía segundo o custo das solicitudes presentadas

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

Publicación: A
ESPERA

Solicitude: -

Tempo resolución: -

A Orde está parada. Non comezaron o borrador de 2019. Intervención opina que a
Orde ou engade a incompatibilidade con outras ordes de axuda ao emprendemento
ou pasar a ser unha liña das resolucións de axudas ao autoemprego da consellería de
traballo

3 Previsión orzamentaria 2019
Área do retorno

BOLSAS EXCELENCIA MOCIDADE EXTERIOR
Programa para promover o retorno das mozas e mozos do exterior a través dunha

FINALIDADE

bolsa para que cursen un mestrado nunhas das tres universidades galegas e se
incorporen ao mercado laboral da Galicia territorial

ORZAMENTO
INICIAL 2018
ORZAMENTO
INICIAL 2019
VARIACIÓN
TIPOS

860.625,00 €
1.110.625,00 €
Variación 29,05 %

MESTRADOS DE 60-72 CRÉDITOS – 1 ANO – 7.000 € (DENDE EUROPA) 7.650 € (DENDE O RESTO)
MESTRADOS DE 90 CRÉDITOS – 1,5 ANOS – 10.500 € (DENDE EUROPA) 11.475€(DENDE O RESTO)

BENEFICIARIOS

ESTIMACIÓN
PRAZOS
NOVIDADES

150 beneficiarios
Publicación:
Febreiro

Solicitude: dende o día seguinte da
publicación ata o 30 de abril
AMPLIACIÓN EN 50 BENEFICIARIOS

30 agosto 2019

