
 

 

O Paraguai na Cooperação Ibero-Americana1 

 

Os/as beneficiários/as paraguaios/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, o Paraguai participou no intercâmbio de 24 projetos e 4 ações de cooperação 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 2 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. 

O Paraguai possui um alto nível de participação na cooperação ibero-americana, fazendo parte de 
dezenove de um total de vinte e cinco Programas e Iniciativas. São eles:  
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa de Acesso à Justiça (PIAJ), 
Programa de Idosos, Programa Bancos de Leite Humano, Programa Plano Ibero-
Americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (4).  
 
* 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 
Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, 
Programa Ibermuseus, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-rotas, Programa RADI e o 
recém-aprovado na Cúpula de Veracruz, Programa Iberartesanatos (11). 
 
* Programa Transversal: Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da 

Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) (1). 

O país uniu-se a sete programas em 2014 e ratificou o seu compromisso com o Programa 
Ibermedia. 
 

 

 

 



 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Formação: O Paraguai 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 utilização dos serviços 

prestados pelos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC), além da melhoria 

das capacidades dos operadores dos serviços MASC. 

 

Adicionalmente, funcionários/as do Instituto de Previdência Social beneficiaram-se dos 

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. 

 

Dentro do Programa de Idosos, vale destacar que o Paraguai foi sede, no ano de 2015, do II 

Encontro Nacional de Idosos para Construir uma Vida Plena. O Encontro, organizado pela 

Direção de Medicina Preventiva e pelo Instituto de Prevenção Social (IPS), teve uma adesão 

de mais de 1.000 pessoas. 

 

Intercâmbio de boas práticas: O Paraguai participa no Programa Bancos de Leite Humano 

e tem em funcionamento um banco de leite e dois projetos de implantação de novos bancos 

em 2015. No total, o banco de leite humano conta com 688 doadoras que ajudaram 3.388 

mulheres e 1.243 recém-nascidos. O programa, por sua vez, deu assessoria técnica ao 

Ministério da Saúde do Paraguai. 

 

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

Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV), onde se destaca pela quantidade de 

projetos de alfabetização que foram desenvolvidos (11 projetos desde 2007) e pela 

importância dada à educação de adultos no país. Em 2014, a cidade de Ybycui iniciou o 

processo para se tornar cidade da aprendizagem, sendo caso de estudo da UNESCO. Com o 

objetivo de conseguir este título, o Paraguai está implementando numerosos programas de 

educação e alfabetização, entre os quais se encontram o Programa de Alfabetização Bilíngue 

Prodepa Prepara, a Campanha Nacional de Alfabetização Ñande rape pyahurã (com a 

metodologia cubana “Eu sim posso”), o Programa Bi-Alfabetização Guaraní-Espanhol, o 

Programa de Gênero e Organização Comunitária para a Produção, a Saúde e a Educação, o 

Programa de Alfabetização Ara Porã e o Programa Rural de Educação Bilíngue Intercultural por 

Rádio (PREVIR).  

 

A situação dos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC) no Paraguai faz parte 

do mapeamento desenvolvido pelo Programa de Acesso à Justiça (PIAJ). Em julho de 2015, 

durante o Encontro Regional sobre Métodos Alternativos de Resolução Alternativa de 

Conflitos (MASC), destacou-se o papel do Paraguai através do trabalho conjunto e 



 

 

coordenado entre o Ministério da Justiça e o Poder Judicial, para a implementação do 

Regulamento em Mediação Penal e o recente Regulamento de Mediação Penal Adolescente. 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

Formação: Representantes da Direção Geral da Propriedade Intelectual no Paraguai 

participaram no mestrado organizado pelo Programa IBEPI junto à Organização Mundial de 

Propriedade Industrial. 

 

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

consolidadas na região em matéria de ciência e tecnologia. Também conta com 

representação no Comitê de Área dentro da Rede Temática de Energia. 

 

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

Programa de Mobilidade Pablo Neruda, onde três universidades (Universidade Católica 

Nossa Senhora da Assunção –UC; Universidade Ibero-Americana –UNIBE; Universidade 

Nacional de Assunção –UNA) fazem parte de quatro das sete redes temáticas do programa.  

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

O Paraguai aumentou o seu compromisso com o Espaço Cultural Ibero-Americano e se uniu, 

no ano de 2014, aos seguintes programas: ADAI/Iberarquivos, Iberbibliotecas, Ibercena, 

Ibermedia, Ibermuseus, Ibermúsicas e Iber-rotas. 

 

No Programa Ibermúsicas, o Paraguai sediou um Simpósio sobre “A música Paraguaia no 

Século XXI – situação atual e perspectivas de futuro”, além de apresentar um projeto para o 

apoio do envio da delegação paraguaia no MICSUR. 

 

No Programa ADAI/Iberarquivos, aprovaram-se dois projetos para o Paraguai, um deles 

relacionado com o acesso da cidadania e outro com enfoque na melhoria da organização, 

descrição, conservação e difusão dos seus documentos. 

 

Dentro do Programa RADI, o Paraguai obteve apoio financeiro para o projeto “Formação de 

Recursos Humanos em Preservação e Restauração de Documentos Históricos”, na sua 

primeira convocatória. De acordo com o Relatório Anual de 2015, o Paraguai participou na 

Comissão Ad Hoc para o projeto “Revisão da Normativa Referente à Valorização 

Documental”, existente nos países Ibero-americanos, a ser aplicada nos arquivos 

diplomáticos. O país também participou no “Diagnóstico dos Arquivos dos Gabinetes 

Consulares”, além de ter realizado sua contribuição correspondente. 

 



 

 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério da Justiça e Trabalho; Instituto de Previdência Social; Ministério da Saúde 

Pública e Bem-Estar Social; Ministério da Educação; Secretaria do Meio Ambiente (SEAM); 

Instituto Nacional de Tecnologia, Normalização e Metrologia (INTN); Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia (CONACET); Ministério da Educação e Cultura; Direção Geral da 

Propriedade Intelectual; Secretaria Nacional de Cultura; Ministério das Relações Exteriores. 
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