
 

 

A Espanha na Cooperação Ibero-Americana1  

 

Os/as beneficiários/as espanhóis/las 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. A Espanha 

participa neste programa através da cooperação triangular e contribuindo com o 

acompanhamento de projetos. 

                                                           
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 Espanha supera o valor médio de participação nos Programas e Iniciativas Ibero-Americanas, 
fazendo parte de vinte de um total de vinte e cinco (nível alto de participação). É um dos principais 
promotores desta modalidade de cooperar, caracterizada por ser intergovernamental, horizontal e 
focada em setores priorizados pelos países ibero-americanos. Nela, todos os países são receptores 
e doadores ao mesmo tempo, através de um constante intercâmbio de boas práticas, formação e 
desenvolvimento de capacidades.  
 
Além disso, a Espanha contribui para a criação de uma comunidade ibero-americana fortalecida ao 
promover as suas relações bilaterais em termos diplomáticos, culturais e econômicos com os 
países que fazem parte da cooperação. Atualmente faz parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa de Acesso à Justiça (PIAJ), 
Programa de Idosos, Programa Bancos de Leite Humano e o Programa Plano Ibero-
Americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (4). 
 
* Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Comunicação Social e Cultura Científica 
(Iniciativa), Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED), Programa de Mobilidade Pablo 
Neruda e Programa de Propriedade Industrial (IBEPI) (4). 
 
* Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa ADAI/Iberarquivos, Programa 
Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, 
Programa Ibermemória Sonora e Audiovisual, Programa Ibermuseus, Programa 
Iberorquestras Juvenis e Programa Iber-rotas (9). 
 
* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS), Programa de Juventude e Televisão Ibero-Americana (TEIB) (3). 

 
Atualmente, a Espanha participa nas unidades técnicas dos Programas ADAI/Iberarquivos, 
Ibermedia e Ibercena (3). 
 

 

 

 



 

 

 

Vários eventos espanhóis puderam ser visionados por toda a Ibero-América graças ao 

Programa de Televisão Ibero-americana (TEIB), em destaque a jornada dedicada ao Dia 

mundial do Patrimônio Audiovisual (organizado pela Biblioteca Nacional da Espanha), o 

Fórum Internacional de Espanhol celebrado no IFEMA e os cursos de verão para a formação 

permanente de professores organizados pelo INTEF em convênio com a Universidade 

Internacional Menéndez Pelayo, em Valencia, Santander, Galícia, Cuenca e Coruña. 

 

Audiências TEIB: Em 2015, estimou-se uma audiência de 984.619 pessoas na Espanha. Um 

número estável em comparação com 2013 e 2014.  

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Formação: A Espanha participou na formação de funcionários/as públicos oferecida pelo 

Programa de Acesso à Justiça (PIAJ). Dentro deste programa, conta com um plano de ação 

que contempla o desenvolvimento da melhoria do conhecimento e a utilização dos serviços 

prestados pelos Meios Alternativos de Solução de Conflitos (MASC) e a melhoria das capacidades 

dos operadores dos serviços MASC. Nos dias 2 e 3 de junho de 2016, o responsável de Acesso à 

Justiça do Ministério da Justiça da Espanha participou no Comitê Intergovernamental, em 

Cartagena das Índias, para fazer uma avaliação dos primeiros cinco anos do programa. 

 

Além disso, funcionários/as da Secretaria do Idoso foram beneficiados pelos intercâmbios 

realizados pelo México, Argentina e Espanha e dos cursos à distância (2) e presenciais (3) 

organizados pelo Programa Ibero-Americano sobre a Situação dos Idosos, que contam com 

o Serviço Nacional do Idoso – SEMANA e o Instituto do Seguro Social. Entre as suas 

atividades encontravam-se: turismo social, fundo nacional do idoso, programa de 

participação e formação, voluntariado de assessores para idosos, bom tratamento do idoso, 

envelhecimento ativo, centros de dia e cuidados domiciliários. Foram realizadas seis visitas 

institucionais no marco do programa para conhecer os sistemas de cuidados de idosos do 

México, Espanha e Argentina. Estas visitas contaram com a participação de 110 

representantes de instituições de idosos. 

 

Através do Programa Bancos de Leite Humano, a Espanha conseguiu pôr em 

funcionamento um banco de leite, além de contar com dois em projeto de implantação. 541 

recém-nascidos foram beneficiários do programa na Espanha e 1.638 litros de leite humano 

foram recolhidos. 

 

 

 

 



 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

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

consolidadas na região em matéria de ciência e tecnologia. Em maio de 2016, foi a sede de 

uma reunião de agências financiadoras de inovação em tecnologia. Adicionalmente, o 

CYTED organizou o “8º Simpósio CEA de Bioengenharia: Interfaces Homem – Máquina. 

Cérebro e Periferia, um caminho de ida e volta”, que teve lugar na Espanha nos dias 23 e 24 

de junho de 2016. O objetivo deste simpósio foi o de proporcionar a acadêmicos, 

pesquisadores/as, profissionais e estudantes um espaço de exposição, discussão, contraste e 

intercâmbio de conhecimentos sobre os últimos avanços e experiências no âmbito das 

interfaces cérebro – máquina, os exoesqueletos robóticos, tecnologias afins e aplicações, 

que serão apresentados pelos principais grupos de pesquisa que trabalham nestes temas na 

Espanha e na Ibero-América. 

 

O Gabinete Espanhol de Patentes e Marcas presta informação em matéria de propriedade 

industrial e comercial através de diferentes serviços de informação tecnológica para o 

Programa IBEPI. Adicionalmente, uma das duas reuniões do Comitê Intergovernamental 

realizou-se em Madri, no dia 2 de outubro de 2015. Nesta reunião, os membros do Comitê 

Intergovernamental fixaram a data de lançamento da Plataforma CIBEPYME (28 de outubro 

de 2015), estabeleceram os alinhamentos de cooperação com a União Europeia e definiram 

os componentes do Programa de Bem Público Regional, a ser desenvolvido no marco do 

BID.  

 

Professores/as e estudantes espanhóis/las são beneficiários do Programa de Mobilidade 

Pablo Neruda, onde coexistem as seguintes redes: Red Agroforalia (ex.: Universidade de 

Lleida, Universidade de Córdoba), Rede RIDE (ex.: Universidade de Cádiz), Rede RIABIN 

(ex.: Universidade Politécnica de Madri), Rede IberoTIC (ex.: Universidade de Castilla - La 

Mancha) Rede de Sustentabilidade (ex.: Universidade de Almería), entre outras. 
 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a concurso: O Programa Ibermedia conta com três tipos de convocatórias: 

formação, desenvolvimento e coprodução. Ao longo do programa, foram apoiados 36 filmes 

espanhóis dentro da convocatória de coprodução e 15 na de desenvolvimento. Em 2015, 3 

projetos espanhóis foram beneficiados pelo XIII Curso de Desenvolvimento de Projetos 

Cinematográficos Ibero-Americanos e outros 4 projetos foram beneficiados para o de 

coprodução.  

 

Com a função de favorecer a cooperação, a difusão de informação de interesse para os 

profissionais das bibliotecas e dar a conhecer as novidades na profissão, o Programa 



 

 

Iberbibliotecas colaborou com a Espanha para organizar, patrocinar e participar em 

diferentes eventos anuais. Além da organização do Congresso Nacional de Bibliotecas 

Públicas, o Encontro Bibliotecas e Município e as Jornadas de Cooperação Bibliotecária, o 

país também colabora na realização de outras iniciativas, como a celebração do Dia da 

Biblioteca, 24 de outubro, ou na organização de uma mesa redonda em LIBER (Feira 

Internacional do Livro). 

 

O projeto da Biblioteca de Castilla-La Mancha “Lendas que Unem Jovens e Territórios” foi 

vencedor, juntamente com outros 10 projetos, do III Concurso do Programa Iberbibliotecas, 

que contou com 71 projetos participantes em 2015. 

 

A Espanha foi o país com mais candidaturas apresentadas ao Programa Ibercena para a 

convocatória 2013/2014: 27 para redes, festivais e espaços cênicos para a programação de 

espetáculos, 41 para o processo de criação e produção dramatúrgica e coreográfica e 25 

para coproduções de espetáculos. No período 2014/2015, o país ibérico continuou a 

implicar-se ativamente no programa, com um total de 76 candidaturas apresentadas. Vários 

festivais e espetáculos espanhóis receberam o apoio logístico e econômico do Programa 

Ibercena, entre eles, o Festival Ibero-Americano de Teatro de Cádiz e o Mercat de les Flors. 

 

O Programa Ibermuseus presta um apoio contínuo ao país, por exemplo, através da 

veiculação de notícias junto aos meios de comunicação na plataforma “Cultura Agora”. 

Adicionalmente, no ano de 2015, Ibermuseus desenvolveu, em colaboração com o 

Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha, um grande projeto de difusão de 

coleções em rede “A Memória Feminina: mulheres na história, história de mulheres”, onde um 

total de 153 bens culturais procedentes de 81 instituições de oito países ibero-americanos 

(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai) foi disponibilizado 

para acesso, além de contar a verdadeira história das mulheres nas suas sociedades e 

comunidades: as suas contribuições para o desenvolvimento das civilizações, o seu 

silenciamento, a luta pela igualdade, a defesa dos seus direitos e a construção de símbolos e 

mitos em torno da feminilidade.  

 

Em 2015, o projeto de colaboração de músicos da Jovem Orquestra Nacional da Espanha 

(JONDE) com os sistemas de Orquestras Infantis e Juvenis Ibero-Americanos recebeu 

47.730,20€ de orçamento por parte do Programa Iberorquestras Juvenis. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério da Educação, Cultura e Esporte, Ministério da Justiça da Espanha, Agência 

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Subdireção Geral de 

Aprendizagem ao longo da Vida, Secretaria de Estado para Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, Ministério da Economia e Competitividade, Gabinete Espanhol de Patentes e 



 

 

Marcas, Subdireção Geral de Coordenação Bibliotecária, Instituto de Cinematografia e 

Artes Audiovisuais (ICAA), Biblioteca Nacional da Espanha, Instituto Nacional das Artes 

Cênicas e da Música, Ministério das Relações Exteriores e Cooperação, Instituto de 

Juventude da Espanha (INJUVE). 
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