
 

 

O Peru na Cooperação Ibero-Americana1  

 

Os/as beneficiários/as peruanos/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 Peru participou no intercâmbio de 41 projetos e 18 ações de cooperação 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 3 projetos e 19 

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

equipe técnica da Agência Peruana de Cooperação Internacional (APCI), 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 Peru supera o valor médio de participação na cooperação ibero-americana, fazendo parte de 
dezoito de um total de vinte e cinco Programas e Iniciativas Ibero-Americanas e alcançando um 
nível alto de participação. Atualmente faz parte do:  
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa de Acesso à Justiça (PIAJ), 
Programa Bancos de Leite Humano, Programa Plano Ibero-Americano de Alfabetização e 
Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (3). 
 
* 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, Iniciativa Artes 
Visuais, Programa Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, Programa 
Ibermuseus, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-rotas, Programa RADI, Programa 
Iberartesanatos (10). 
 
* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da 
Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) e Programa de Juventude (2). 
 

Na Cúpula de Veracruz, o Peru confirmou a sua adesão ao Programa de Juventude e à Iniciativa 
Ibercozinhas, Tradição e Inovação (2). 
 

 

 

 



 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Formação: O Peru participou na formação de funcionários/as públicos oferecida pelo 

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

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

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

melhoria das capacidades dos operadores dos serviços MASC. A situação dos Meios 

Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC) no Perú forma parte do mapeamento 

desenvolvido pelo Programa de Acesso à Justiça.  

 

Intercâmbio de boas práticas: O Peru participa no Programa Bancos de Leite Humano. Em 

2015, contou com dois bancos em funcionamento e dois novos projetos de implantação. Ao 

longo do ano, o programa auxiliou 600 mulheres em aleitamento materno. Além disso, 

contou com 1.507 doadoras e beneficiou 902 recém-nascidos. 

 

O Peru também faz parte do Programa Ibero-Americano de Alfabetização ao Longo da 

Vida (PIALV), onde se destaca o Plano de Alfabetização e Educação Básica de Pessoas 

Jovens e Adultas (PAEBA), enfocado no fortalecimento e desenvolvimento integral das 

capacidades e aptidões de jovens e adultos de modo que possam reconhecer-se e valorizar-

se a si próprios.  

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

Formação: Em 2015, um peruano foi beneficiário das bolsas para participar no mestrado 

organizado pelo Programa de Propriedade Industrial, em parceria com a Organização 

Mundial de Propriedade Industrial. 

 

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

na região em matéria de ciência e tecnologia. Em 2015, foi sede de dois mini-fóruns 

organizados por CYTED e IBEROEKA: "Inovações na Cadeia Produtiva da Aquicultura” e 

“Processos Inovadores para Obtenção de Licença Social em Minas”. 

 

Também é beneficiário do intercâmbio, tanto de professores/as como de estudantes, do 

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

Santa Maria –UCSM; Universidade Nacional de Engenharia –UNI; Universidade Nacional de 

São Agostinho de Arequipa; Universidade Peruana Cayetano Heredia –UPCH; Universidade 

de Piura -UDEP-) fazem parte de cinco das setes redes temáticas do programa. 

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 



 

 

Fundos a concurso: Na convocatória de 2015 do Programa Ibermedia, cinco projetos 

peruanos receberam fundos. Três na linha de coprodução e dois na linha de 

desenvolvimento. Além disso, dos 76 filmes apresentados ao Oscar 2016, 15 foram latino-

americanos, entre eles o peruano “NN”, de Héctor Gálvez. 
 

Vale destacar que em setembro de 2016, o Peru sediará o II Workshop de Desenvolvimento 

de Ideias Ibero-Americanas, para roteiristas de ficção ou documentaristas que estejam 

desenvolvendo seus primeiros longas-metragens. 

 

Em 2015, como parte do Programa Ibermúsicas, um projeto peruano foi premiado no 2º 

Concurso Ibero-Americano de Composição de Canção Popular “Ibermúsicas”. Uma 

compositora peruana também foi premiada nas “Ajudas a Residências Artísticas para a 

Criação Sonora com Novas Tecnologias no C.M.M.A.S.” Além disso, o Peru foi um dos países 

mais beneficiados pelas Ajudas à Mobilidade de Músicos, com 10 artistas e grupos 

premiados. 

 

O Programa Ibercena contribui, desde 2007, com ajudas ao Peru destinadas às suas 

diferentes linhas de ação: redes, festivais e espaços cênicos para a programação de 

espetáculos (22), processo de criação e produção dramatúrgica e coreográfica (25), 

encontros, workshops, seminários e formação (5) e coproduções de espetáculos (4). Na 

convocatória 2014/2015, sete projetos foram beneficiários das ajudas e na última 

convocatória (2015-2016), oito projetos. 

 

O projeto de dramaturgia “Memória dos Caminhos”, um projeto de sinergia convocado pelo 

Fundo de Ajudas para as Artes Ibero-Americanas Ibercena e o Programa para o 

Fortalecimento das Rotas de Direito e da Interculturalidade na Migração Ibero-Americana 

Iber-rotas, recebeu um total de 196 projetos, dos quais 13 tiveram origem no Peru. 

 

Como parte do Programa Iber-rotas, e com o apoio da Organização de Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), assim como da Rede de Arquivos 

Diplomáticos Ibero-Americanos (RADI), em outubro de 2014, a mostra “Olhares da Ibero-

América - Gênero e Migração” foi realizada no Perú. Adicionalmente, o curta-metragem 

peruano “Sigo Siendo” ganhou o concurso de curtas-metragens do Programa Iber-rotas. 

 

Os museus peruanos fortaleceram a sua capacidade ao se tornarem beneficiários de um 

projeto multilateral entre o Museu Nacional da Colômbia e o Museu Nacional Afro-Peruano, 

apoiado pelo Programa Ibermuseus. 

 

Dentro do Programa Iberarquivos, o Peru obteve, desde 2011, apoio financeiro para sete 

projetos de fomento de arquivos. Em 2014, foram aprovados dois projetos peruanos 

relacionados com o acesso da cidadania e outros dois relacionados com a melhoria da 



 

 

organização descritiva, conservação e difusão de documentos. Além disso, graças ao 

programa, dois arquivos fomentaram o acesso aos seus fundos documentais.  

 

No Programa RADI (Rede de Arquivos Diplomáticos), o Peru foi beneficiário do apoio para 

a catalogação e difusão de documentos sobre a Guerra das Repúblicas Aliadas do Pacífico, 

contra a Espanha no ano de 1866. Em 2013, o país realizou vários projetos, entre eles, “O 

Arquivo Central do Ministério das Relações Exteriores do Peru”, onde detalhou e publicou 

em sua página web o registro de 907 dossiês da série de correspondências do século XIX, 

além de digitalizar 62.386 documentos, entre os quais os tratados internacionais do país e 

documentos com valor histórico do Arquivo Central. O programa também restaurou três 

livros históricos e 22 processos do Arquivo Central.  

 

Uma das atividades mais significativas do ano de 2015 no marco do Programa RADI foi a 

organização da XVII Reunião da RADI, realizada em Lima nos dias 22 e 23 de outubro, onde 

se apresentou o relatório de trabalho da SE durante 2015, o relatório financeiro e as 

propostas de projetos coletivos. Além disso, o projeto “Arquivo do Presidente Augusto B. 

Leguía” foi apresentado pelo país, que também participou no “Diagnóstico dos Arquivos dos 

Gabinetes Consulares” e contribuiu para o Fundo RADI 2015. 

 

Em agosto de 2014, o Peru formalizou sua participação no programa Iberartesanatos e, em 

2015, deu início a sua ativa participação no programa, sediando o Seminário Ibero-

Americano de Artesanato em Lima. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério da Justiça do Peru; Instituto Nacional Materno Perinatal; Ministério da 

Educação; Autoridade Nacional das Águas (ANA); Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação Tecnológica (CONCETEC); Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da 

Proteção da Propriedade Industrial (INDECOPI); Ministério da Cultura; Ministério das 

Relações Exteriores; Ministério da Habitação, Construção e Saneamento; Agência Peruana 

de Cooperação Internacional; Secretaria Nacional de Juventude. 
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