
 

 

A Colômbia na Cooperação Ibero-Americana1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os/as beneficiários/as colombianos/as da Cooperação Ibero-

Americana  
 

Graças ao Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), 

os/as técnicos/as das agências e/ou direções gerais de cooperação dos países membros 

formaram-se em temas como as alianças público-privadas ou o enfoque de direitos (gênero, 

multiculturalismo e sustentabilidade), e também partilharam experiências na gestão da 

cooperação triangular e na melhoria dos processos de coleta de informação.  

 

Segundo o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2015, ao longo do ano de 2013, a 

Colômbia participou no intercâmbio de 32 projetos e 15 ações de cooperação horizontal sul-sul 

bilateral no papel de parceiro receptor, bem como em 30 projetos e 133 ações no papel de 

parceiro ofertante. Esta informação obteve-se graças à colaboração da equipe técnica do 

Ministério das Relações Exteriores da Colômbia e complementa-se com os registos 

proporcionados pelos técnicos dos demais países ibero-americanos. 

                                                           
1 Dados obtidos a partir dos relatórios anuais proporcionados à SEGIB pelas unidades técnicas dos 
Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPA) da Cooperação Ibero-Americana. 

A Colômbia ultrapassa o valor médio-alto de participação nos Programas e Iniciativas Ibero-
Americanos, estando presente em dezessete de um total de vinte e cinco. Atualmente faz parte do:  
 

 Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa Bancos de Leite Humano, Programa 
Plano Ibero-Americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 
(PIALV) (2). 

 
 Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED), 

Programa de Mobilidade Pablo Neruda, Programa de Propriedade Industrial (IBEPI) (3). 
 

 Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa Adai/Iberarquivos, Programa Iberartesanatos, 

Programa Iberbibliotecas, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemória 

Sonora e Audiovisual, Programa Ibermuseus, Programa Ibermúsicas, Programa 

Iberorquestras Juvenis, Programa Radi e, na Cúpula de Veracruz, confirmou a sua adesão à 

recém-anunciada Iniciativa Ibercozinhas, Tradição e Inovação (11). 

 
 Programas Transversais: Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-

Sul (PIFCSS) (1). 
 
A Colômbia é sede das unidades técnicas dos programas Iberartesanatos e Iberbibliotecas (no Centro 

Regional para o Fomento do Livro e da Leitura da América Latina e do Caribe -CERLALC- da 

UNESCO) (2). Além disso, detém a presidência dos programas Ibercozinhas e Ibeartesanatos (2). 

 



 

 

 

 

 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Intercâmbio de boas práticas: A Colômbia participa no Programa Bancos de Leite Humano e 

alcançou valores extremamente positivos ao longo de 2015, tendo desempenhado um papel 

muito ativo. Atualmente, conta com nove bancos de leite humano em funcionamento, com um 

novo banco implantado em 2015 e seis projetos de novas implantações. Ao longo de 2016, os 

bancos beneficiaram 1583 recém-nascidos e auxiliaram 50.948 mulheres. Além disso, o 

programa contou com a ajuda de assessorias técnicas do Ministério da Saúde da Colômbia e da 

Organização Pan-Americana da Saúde da Colômbia e da Guatemala. 

 

O país também faz parte do Programa Plano Ibero-Americano de Alfabetização e 

Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) que, a partir de 2008, executou dez 

projetos no país. Destaca-se o Portal Colômbia Aprende, ponto de acesso e encontro virtual da 

comunidade educativa colombiana, onde se encontram conteúdos e serviços de qualidade que 

contribuem para o fortalecimento da igualdade e para a melhoria da educação no país. Em 2015, 

o país promoveu o Programa Nacional de Alfabetização e Educação Básica e Média para Jovens e 

Adultos, focado na educação dos adultos que se encontram em situação de atraso educativo. 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

Formação: Representantes da Superintendência de Indústria e Comércio participaram no 

mestrado organizado pelo Programa de Propriedade Industrial (IBEPI) com a Organização 

Mundial de Propriedade Industrial. Em 2015, destacou-se a realização da Reunião do Comitê 

Intergovernamental do IBEPI, que teve lugar no dia 30 de abril em Cartagena das Índias. Os 

membros do referido comitê aprovaram o plano de ação para o ano de 2015 e decidiram 

prorrogar o programa, três anos após a sua criação. Decidiram, também, estabelecer contatos 

com a União Européia a fim de integrar o "Programa Indicativo Multianual para a América 

Latina", pertencente ao Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento 2014 ‐2020 e 

candidatar-se ao desenvolvimento de um Bem Público Regional no marco do BID. 

 

Intercâmbio de boas práticas: A Colômbia participa no CYTED, uma das redes mais 

consolidadas da região em matéria de ciência e tecnologia. Em 2015, o país foi sede de um dos 

Mini-Fóruns CYTED “Bioenergia na Ibero-América: Fontes, Conversão e Sustentabilidade”, que 

teve lugar nos dias 12 e 13 de novembro em Bogotá. Atualmente, conta com representação no 

Comitê de Área das Redes Temáticas de Desenvolvimento Sustentável, Alterações Globais e 

Ecossistemas e fará parte da realização da Assembléia Geral do programa.  

 



 

 

O país é beneficiário do intercâmbio, tanto de professores como de estudantes, do Programa de 

Mobilidade Pablo Neruda, no qual cinco universidades (Universidade Nacional da Colômbia, 

Universidade de Antioquia, Universidade do Valle, Universidade dos Andes e Pontifícia 

Universidade Javierana) fazem parte das seis redes temáticas do programa.  

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a concurso: A cinematografia colombiana foi beneficiária dos apoios do Programa 

Ibermedia para a coprodução de 33 filmes e o desenvolvimento de 49 filmografias. Nos 

Concursos IBERMEDIA 2015, três projetos colombianos receberam ajudas na modalidade de 

coprodução e outros dois na modalidade de desenvolvimento. 

 

No Programa Ibermúsicas, a Colômbia foi beneficiária com um projeto de ajuda a festivais; cinco 

pessoas foram apoiadas com ajudas à mobilidade e uma com uma residência para expandir 

conhecimentos. Vale destacar que, desde 2012, se realiza na Ilha de San Andrés (Colômbia) o 

Mercado Insular de Expressões Culturais, um festival musical que tem por objetivo propiciar a 

circulação de bandas de música afro-caribenhas. Em 2015 e em 2016, o evento teve lugar em 

meados de abril. 

 

Os dezesseis projetos colombianos apoiados pelo Programa Iberorquestras Juvenis 

beneficiaram 2660 jovens e profissionais que trabalham com orquestras, coros e escolas de 

música infantis e juvenis. No entanto, a Colômbia pediu que a sua participação no Programa 

fosse temporariamente suspensa em 2016, já que, por dificuldades relacionadas com as 

flutuações do preço das divisas internacionais no mercado cambial, não lhe será possível cobrir a 

sua quota-país de 2015. 

 

O Programa Iberbliotecas apoiou o trabalho de fomento das bibliotecas na Colômbia através de 

ajudas a 8 projetos, entre os quais se encontram iniciativas como a criação de um centro de 

leitura comunitária,  o diagnóstico regional do estado do patrimônio bibliográfico e documental,  

a construção participativa de instrumentos de planejamento e avaliação da Rede de Cidades 

Leitoras de Bogotá, Cali e Medellín,  a Inclusão social de pessoas com deficiência e a criação do 

Serviço de Referência Digital da Rede de Bibliotecas Públicas do Departamento do Atlântico. 

Além disso, no 3º concurso de ajudas correspondente ao ano de 2015, foram premiados dois 

projetos colombianos. 

 

O Programa Ibercena contribuiu (a partir de 2007) com inúmeras ajudas para a Colômbia em 

suas linhas de ação: redes, festivais e espaços cénicos para a programação de espetáculos (30), 

entre os quais se incluem o apoio ao Encontro Ibero-Americano de Circo; o Festival Ibero-

Americano de Teatro; o processo de criação e produção dramatúrgica e coreográfica (36); 

encontros, workshops, seminários e formação (7) e coproduções de espetáculos (17).  No 

concurso 2014/2015, o país recebeu duas ajudas para processos de criação dramatúrgica e 

coreográfica, duas ajudas para espetáculos de teatro e dança ibero-americano e quatro para 

redes, festivais e espaços cênicos para a programação de espetáculos. 



 

 

 

Desde 2009, os museus colombianos foram beneficiários de cinco projetos apoiados pelo 

Programa Ibermuseus em suas diferentes linhas de atividade: projetos multilaterais, exposições, 

educação e museus. Neste último ano, no 3º Concurso Ibero-Americano de Projetos de 

Curadoria, o projeto colombiano-argentino "Entre a vida e a morte. Diálogo de dois cemitérios 

museu", ficou em segundo lugar. 

 

Em conjunto com a Costa Rica e o Uruguai, a Colômbia é membro do Comitê Executivo do 

ADAI/Iberarquivos. Obteve, nesse programa e partir de 2010, apoio financeiro para 21 projetos 

de fomento arquivístico. Em 2015, foram aprovados oito projetos da Colômbia e quatro 

estiveram em funcionamento durante o ano. 

 

No Programa Iberartesanatos, a Colômbia fez a gestão dos seguintes cursos e encontros: 

workshops regionais sobre o desenvolvimento das PME de Artesanato em Barranquilla, o 

Encontro Ibero-Americano sobre Ofícios Artesanais em Popayán e o III Seminário Ibero-

Americano sobre Propriedade Industrial e Artesanatos em Bogotá; nos quais participaram 

diversos profissionais ibero-americanos do setor.  

 

Além da sua correspondente contribuição, o Programa RADI, contou com a participação da 

Colômbia no “Diagnóstico dos Arquivos dos Gabinetes Consulares”. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério de Proteção Social; Escola Superior de Administração Pública (ESAP); Ministério da 

Educação Nacional; Departamento Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(COLCIENCIAS); Superintendência da Indústria e Comércio; Ministério da Cultura - Arquivo 

Geral da Nação; Biblioteca Nacional da Colômbia, Direção das Artes; Direção de Cinematografia; 

Arquivo Geral da Nação; Museu Nacional da Colômbia; Ministério do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento Sustentável; e Ministério das Relações Exteriores. 
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