
 

 

A República Dominicana na Cooperação Ibero-Americana1 

 

Os/as beneficiários/as dominicanos/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 República Dominicana participou no intercâmbio 21 projetos e 13 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 da Economia, Planejamento e Desenvolvimento da República 

Dominicana, 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 compromisso da República Dominicana com a cooperação ibero-americana da região reflete-se 
na sua participação institucional em treze dos vinte e cinco Programa e Iniciativas. Atualmente faz 
parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa de Acesso à Justiça (PIAJ), 
Programa Plano Ibero-Americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 
20155-2021 (PIALV) (2). 
 
* Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED), 
Iniciativa Comunicação Social e Cultura Científica, Programa de Mobilidade Pablo Neruda, 
Programa de Propriedade Industrial (IBEPI) (4). 
 
* Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa ADAI/Iberarquivos, Programa Ibermedia, 
Programa Iberorquestras Juvenis, Programa RADI (4). 

 
* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS), Televisão Ibero-Americana (TEIB) e o Programa de Juventude (3). 

 
 

 

 



 

 

A Televisão Ibero-Americana (TEIB) teve uma audiência estimada de 101.830 

dominicanos/as em 2015 nos canais que fazem parte das Notícias Culturais Ibero-

Americanas (NCI). Além disso, realizou-se um projeto com o fim de fomentar a participação 

cidadã e que contou com a participação dominicana: a “Mostra Ibero-Americana Mobiliza-

te”. 

 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

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

Programa de Acesso à Justiça.  

 

Intercâmbio de boas práticas: Apesar de não ser um país membro do Programa Bancos de 

Leite Humano, é beneficiário do mesmo e atualmente conta com um banco de leite humano 

em funcionamento e outro em fase de implementação, além de receber assessorias técnicas 

do Ministério da Saúde. Em 2015, 11.420 mulheres e 3.122 recém-nascidos foram 

beneficiados com leite humano. 

 

A República Dominicana faz parte dos países membros do Programa Plano Ibero-Americano 

de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) sendo, juntamente 

com os países da região da América Central, especialmente beneficiada pelos programas e 

projetos que o PIALV executa na região. Atualmente, conta com vários projetos nacionais 

dentro do programa, dos quais se destacam o Plano Nacional de Alfabetização Quisqueya 

Aprende Contigo, o Programa de Educação Básica Flexível para Pessoas Jovens e Adultas, o 

Programa de Educação Secundária para Pessoas Jovens e Adultas e o Programa de 

Formação de Docentes e Alfabetizadores, todos orientados para a educação de pessoas 

jovens e adultas que se encontram com atraso educativo. 

 

Adicionalmente, em 2013, a República Dominicana foi sede da X Reunião do Comitê 

Intergovernamental. 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

Formação: O mestrado sobre Propriedade Industrial contou com participantes 

dominicanos/as. 

 

Intercâmbio de boas práticas: Participa no CYTED, uma das redes mais consolidadas na 

região em matéria de ciência e tecnologia e tem representação no Comitê de Área dentro da 

Rede Temática de Agroalimentação.  

 



 

 

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano 
 

Fundos a concurso: No período compreendido entre 2010-2013, o país recebeu quinze 

ajudas para projetos ADAI-Iberarquivos. Na Convocatória de 2014 do Programa 

Ibermedia, dezenove projetos dominicanos foram apresentados, dos quais seis foram 

aprovados (dois da área de coprodução e quatro da área de desenvolvimento). 

 

Apesar da República Dominicana não pertencer ao Programa Ibermuseus, foi beneficiária 

de um projeto multilateral denominado “Estudo sobre o Grau de Institucionalidade Pública 

dos Museus na Ibero-América”. 

 

O Programa RADI contou com a participação da República Dominicana no “Diagnóstico dos 

Arquivos dos Gabinetes Consulares”, além da sua contribuição para o Fundo RADI. 

 

 

4. Instituições Associadas 
 

Procuradoria Geral da República Dominicana; Ministério da Educação da República 

Dominicana (MINERD); Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Ministério da 

Educação Superior, Ciência e Tecnologia; Gabinete Nacional da Propriedade Industrial 

(ONAPI); Secretaria de Estado de Cultura - Arquivo Geral da Nação; Direção Nacional de 

Cinema; Sistema Nacional de Orquestras Sinfônicas Infantis e Juvenis; Ministério da 

Cultura; Subsecretaria Técnica da Presidência.  
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