
 

 

A Costa Rica na Cooperação Ibero-Americana1 

 

 

Os/as beneficiários/as costarriquenhos/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. 

 

De acordo com o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2015, ao longo do ano 

de 2013, a Costa Rica participou no intercâmbio de 25 projetos e 22 ações de cooperação 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 3 projetos e 10 

ações no papel de parceiro ofertante. Esta informação é obtida graças à colaboração da 

equipe técnica do Ministério das Relações Exteriores e é complementada com os registros 

realizados pelos técnicos dos demais países ibero-americanos. 

                                                           
1 Os dados são extraídos dos relatórios anuais reportados à SEGIB pelas unidades técnicas dos Programas, 
Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPA) da Cooperação Ibero-Americana. 

A Costa Rica está ativamente envolvida na cooperação da região. O seu compromisso reflete-se na 
sua participação institucional, estando presente em dezoito de um total de vinte e cinco 
Programas e Iniciativas Ibero-Americanos. Atualmente faz parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa Bancos de Leite Humano e 
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 Propriedade Industrial (IBEPI) (2). 
 
* Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa ADAI/Iberarquivos, Programa 
Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, 
Programa Ibermemória Sonora e Audiovisual, Programa Ibermuseus, Programa 
Ibermúsicas, Programa Iberorquestras Juvenis, Programa Iber-rotas, Programa RADI (11). 
 
* Programas Transversais: Programa de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), 
Televisão Educativa Ibero-Americana (TEIB) e o recém-aprovado na Cúpula de Veracruz 
(dezembro de 2014), Programa de Juventude (3). 

 

 

 



 

 

 

O Programa de Televisão Ibero-Americana (TEIB) calcula que a audiência média nos últimos 

dois anos contabilizados (2013 e 2014) dos canais que fazem parte das Notícias Culturais 

Ibero-Americanas (NCI) foi de 47.940 costarriquenhos/as. Em 2015, este número 

multiplicou-se por seis, alcançando uma audiência média de 298.720 costarriquenhos/as. Os 

profissionais do setor na Costa Rica participaram, entre os dias 9 e 13 de novembro de 2015, 

no “Workshop de Roteiro Criativo e Formatos Culturais” em colaboração com a AECID e a 

FIIAPP, e no âmbito da iniciativa TEIB-ATEI "A América Central e o Caribe em Rede”. O 

evento foi ministrado por Andreu García, que cria e desenvolve novos formatos de televisão 

e contou com um total de 24 participantes e profissionais da televisão, sendo desenvolvido 

em 4 formatos audiovisuais culturais. 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Incidência nas políticas públicas educativas: O país participa com regularidade nas reuniões 

do Programa Ibero-Americano de Alfabetização (PIA), através do Departamento de 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas, no marco do “Plano Ibero-Americano de 

Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida (2015-2021)”, aprovado em 2015, e que 

possibilita continuar a apoiar os esforços dos países para melhorar os níveis de alfabetismo e 

conseguir que as pessoas alfabetizadas acedam a programas de educação básica. 

Adicionalmente, o plano visa incorporar, sustentar e criar condições para que as pessoas 

aprendam e deem continuidade à sua formação, acedendo a programas educativos que 

respondam às exigências de conhecimentos e de aptidões que requerem para o seu próprio 

desenvolvimento e para o das suas comunidades, em matéria de educação secundária, 

superior, técnico-profissional e outras ofertas educativas que facilitem o acesso à educação 

permanente e à aprendizagem ao longo da vida. 

 

Intercâmbio de boas práticas: A Costa Rica participa no Programa Bancos de Leite Humano 

e conta com um banco em funcionamento que contribui para diminuir a mortalidade infantil 

de bebês prematuros. Em 2015, 4.663 mulheres foram ajudadas em aleitamento materno, 

398 mulheres foram doadoras e 268 recém-nascidos foram beneficiados com leite humano. 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

IBEPI - Formação: A Costa Rica foi beneficiária das bolsas para participar na II Edição do 

Mestrado Regional em Propriedade Intelectual. Este mestrado, organizado conjuntamente 

pela OMPI, o INPI da Argentina e a Universidade Austral, tem como objetivo a formação de 

uma rede de jovens especializados em propriedade industrial na região, que fomente e 

contribua para a colaboração entre as ONAPI. 

 



 

 

Intercâmbio de boas práticas: O Programa CYTED é conhecido pelo seu papel na criação de 

redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação das quais fazem parte diversos países da 

Ibero-América. A Costa Rica participou em três delas durante o ano de 2015: Controle de 

Pragas Através dos seus Inimigos Naturais, Diminuição da Parada Cardiorrespiratória em 

Crianças e Eletrificação Rural Renovável. 

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a concurso: O país participa em diversos fundos a concurso.  

 

 Destaca-se o prêmio vencedor de Iberbibliotecas em 2014 para Comunidades 

Leitoras e Narradoras (apresentado pelos Serviços Culturais Imaginarte SRL, em nome 

da Costa Rica).  

 No marco do Programa Ibermedia, a Costa Rica realizou uma contribuição de 

800.000,00 USD no período de 1998-2014, tendo sido beneficiária nesse mesmo 

período de 1.688.617,00 USD. Na convocatória 2013 do Ibermedia, três projetos 

costarriquenhos foram selecionados para a linha de coprodução e outros três na 

linha de desenvolvimento. Em 2014, três projetos foram selecionados para a linha de 

desenvolvimento. 

  

 Nos últimos anos, o Programa Ibercena contribuiu com uma série de ajudas para a 

Costa Rica, através do financiamento de projetos para as suas diferentes linhas de 

ação: redes, festivais e espaços cênicos para a programação de espetáculos (5), 

processo de criação e produção dramatúrgica e coreográfica (10), coproduções e 

espetáculos (10), outros (1). Entre 2014 e 2015, o Programa Ibercena contribuiu 

com ajudas a processos de criação dramatúrgica e coreográfica para três projetos. 

Na convocatória 2015/2016, o programa apoiou dois projetos costarriquenhos.  

 

 Em 2015, três projetos costarriquenhos foram beneficiados pelo programa 

Iberorquestras Juvenis, com um orçamento de mais de 20.000 euros. Um exemplo é 

o “Programa Orquestral para a Promoção da Execução de Instrumentos Indígenas”. 

No mesmo ano, a Costa Rica participou no Encontro da Orquestra Juvenil da 

América Central e do Caribe. 

  

 Em março de 2015, a Costa Rica uniu-se ao Programa Ibermuseus e contribuiu com 

27.434,80€.  

 O país utilizará recursos para levar adiante um projeto de sistematização dos 

músicos e artistas do seu país tomando como modelo o Programa Ibermúsicas. 

 



 

 

Coordenação: Em 2015, o programa Iberarquivos apoiou cinco projetos na Costa Rica. A 

XVIII Reunião do Comitê Intergovenamental do Ibercena foi realizada em São José entre os 

dias 16 e 19 de março de 2015. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Caixa Costarriquenha de Seguro Social; Ministério da Presidência; Ministério da Educação, 

Ministério do Meio Ambiente e Energia: Direção das Águas; Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MICIT); Registro Nacional da Costa Rica; Ministério da Cultura: Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas; Centro Costarriquenho de Produção Cinematográfica 

(CCPC); Sistema Nacional de Educação Musical (SINEM); Ministério da Cultura e Juventude: 

Arquivo Nacional da Costa Rica; Ministério da Agricultura e Ganadaria; Ministério das 

Relações Exteriores e Culto.  
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