
 

 

Honduras na Cooperação Ibero-Americana1 

 

Os/as beneficiários/as hondurenhos/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. 

 

Honduras participa também no Grupo de Referência de Cooperação Triangular do PIFCSS, 

que se encarrega de rever e analisar os documentos, assim como de guiar os debates para 

elaborar um “Guia de Gestão da Cooperação Triangular”.  

 

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

de 2015, Honduras participou no intercâmbio de 24 projetos e 15 ações de cooperação 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor. Esta informação é obtida graças à 

colaboração da equipe técnica da Secretaria de Estado de Relações Econômicas e 

Cooperação Internacional de Honduras, e complementa-se com os registros realizados 

pelos técnicos dos demais países ibero-americanos. 

 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 

                                                           
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. 

Honduras está presente em quatro dos vinte e cinco Programas e Iniciativas Ibero-Americanos 
existentes na cooperação ibero-americana. Fazem parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa Plano Ibero-Americano de 
Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV). 
 
* Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia 
(CYTED). 
 
* Programas Transversais: Programa de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) e 
o Programa de Juventude. 

 
 

 

 



 

 

Fundos a Concurso: Desde 2008, o PIALV financia o projeto do Programa de Alfabetização e 

Educação Básica de Jovens e Adultos (PRALEBAH), programa intensivo dedicado à 

alfabetização e educação básica de jovens e adultos em dez departamentos do país e que 

contribui para reduzir o índice de analfabetismo alfabetismo existente e alcançar um efeito 

demonstrativo para o resto do país. Neste âmbito, cabe ressaltar que Honduras participa 

regularmente nas reuniões do Programa Ibero-Americano de Alfabetização, através da sua 

Secretaria de Educação. Em 7 de agosto de 2014, Honduras foi sede do “Congresso Regional 

de Alfabetizações: do escrito ao digital”, realizado na cidade de San Pedro Sula. 

 

Apesar de Honduras não participar no Programa Bancos de Leite Humano, o país é 

beneficiário dos BLH. No ano de 2015, registraram-se dois bancos de leite humano em 

funcionamento que ajudaram no aleitamento materno de 21.685 mulheres, beneficiaram 

2.129 recém-nascidos e contaram com 857 mulheres doadoras.  

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

No Programa CYTED, Honduras conta com a representação dos Comitês de Área dentro da 

Rede Temática de Ciência e Sociedade. 

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a Concurso: Apesar do país não ser membro de nenhum programa do Espaço 

Cultural Ibero-Americano, vale ressaltar que muitos hondurenhos/as foram beneficiados 

pelos projetos realizados neste âmbito.  

 

Em 2014, Honduras participou no Programa Iberorquestras Juvenis de forma indireta, ou 

seja, através da sua participação na Orquestra Juvenil da América Central e do Caribe, 

considerada como membro do programa.  

 

Apesar de não ser membro do Programa Ibermuseus, o país foi beneficiário do projeto 

“Fortalecimento de Políticas Públicas para o Setor de Museus da América Central”.   

 

4. Instituições Associadas 
 

Secretaria de Educação; Secretaria Técnica de Planejamento e Cooperação Externa 

(SEPLAN); Conselho Superior Universitário da América Central (CSUCA); Secretaria 

Técnica de Planejamento e Cooperação. 
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