
 

 

O Uruguai na Cooperação Ibero-Americana 

 

Os/as beneficiários/as uruguaios/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 de 
2013, o Uruguai participou no intercâmbio de 45 projetos e 8 ações de cooperação 
horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 48 projetos e 15 
ações no papel de parceiro ofertante. Esta informação é obtida graças à colaboração da 
equipe técnica da Agência Uruguaia de Cooperação Internacional, e é complementada com 
os registros realizados pelos técnicos dos demais países ibero-americanos. 
 
Em 2012, o Comitê Técnico Intergovernamental acordou a mudança de sua sede para o 
Uruguai, onde permaneceu até fevereiro de 2015, tendo a Secretaria Executiva exercida 
pela Agência Uruguaia de Cooperação Internacional (AUCI). 

O Uruguai é um dos principais promotores da Cooperação Ibero-Americana. O seu compromisso 
reflete-se na sua participação institucional, estando presente em dezessete de um total de vinte e 
cinco Programas e Iniciativas e tendo uma das mais elevadas participações, ao lado da Argentina, 
Espanha e México. Atualmente faz parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa de Idosos, 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, Programa 
Iberartesanatos, Programa Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, 
Programa Ibermuseus, Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestras Juvenis, 
Programa Iber-rotas, Programa RADI (10). 

 
* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS) (1). Foi sede da unidade técnica deste programa entre os anos 2012 e 
2014. 
Atualmente, o Uruguai exerce a presidência dos Comitês Intergovernamentais dos 
Programas Iber-rotas e RADI. 
 

 

 

 



 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 
Formação: É um dos países que mais contribuiu para o desenvolvimento do Programa de 
Cooperação sobre a Situação dos Idosos na região, do qual participa através de três 
instituições: o Ministério da Saúde Pública, o Ministério do Desenvolvimento Social e o 
Banco do Seguro Social. As equipes destas instituições formaram-se nos diferentes cursos 
on-line realizados anualmente. 
 
Intercâmbio de boas práticas: O Uruguai participa no Programa Bancos de Leite Humano e 
conta com três deles em funcionamento, reduzindo a mortalidade infantil de crianças 
prematuras. Em 2015, os bancos de leite humano contaram com 600 mulheres doadoras que 
ajudaram 17.230 mães e 2.758 recém-nascidos. 
 
O país é beneficiário do intercâmbio de informação da Rede Ibero-Americana de Idosos, 
que conta com mais de 1.200 especialistas em instituições membro. Em 2015, realizaram-se 
cursos de formação à distância, workshops e desenhou-se uma nova página web para o 
programa. 
 
O Programa Ibero-Americano de Alfabetização tratou, nos últimos anos, de levantar a 
questão sobre a educação para adultos na região. Neste marco, o Uruguai desenvolve, entre 
outros, o Programa “Fortalecimento Educativo”, que tem como objetivos a alfabetização e 
finalização do nível de educação primária e o Programa “Uruguai Estuda”, que promove a 
finalização de níveis educativos para pessoas jovens e adultas que se encontravam fora do 
sistema educativo. 
 
Incidência: Os dados sobre a situação dos idosos no país fazem parte dos três relatórios 
realizados pelo Observatório de Idosos.  
 
 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 
Formação: O Uruguai participou do mestrado sobre Propriedade Industrial.  
 
Intercâmbio de boas práticas: O Uruguai participa no Programa CYTED através das suas 
universidades em espaços como a Rede CORNUCÓPI, cujo projeto consiste na 
caracterização e avaliação funcional e de segurança de compostos bio-ativos de frutas 
ibero-americanas como ingredientes alimentares. Em 2015, o Uruguai foi sede do Mini-
Fórum “Desafios, Avanços e Inovação no Processamento de Alimentos”, organizado pelo 
CYTED. 
 
Mobilidades: No marco do Programa de Mobilidade Pablo Neruda, dois universitários do 
Uruguai (Universidade ORT Uruguai e Universidade da República) fazem parte de quatro 
das suas sete redes. São elas: a Rede Agroflorestal e Alimentar Ibero-Americana 
(Agroforalia), a Rede Ibero-Americana de Engenharia e Tecnologias da Informação 
(IberoTIC), a Rede de Sustentabilidade, Alterações Globais e Meio-ambiente, a Rede 



 

 

OBEROING, e a Rede Agro Alimentação, Produção e Sanidade Animal. Desde 2011, o 
programa realizou dezesseis mobilidades de estudantes e docentes uruguaios.  
 
No Programa IPEBI, um dos vinte e seis bolsistas do Mestrado Regional de Propriedade 
Intelectual 2015 é uruguaio. 
 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 
Fundos a concurso: O país participa em diferentes fundos a concurso. Em 2015, quatro 
projetos de arquivos foram aprovados pelo Programa Iberarquivos, podendo assim 
fomentar o acesso aos seus fundos documentais. 
 
Nos últimos anos, o Programa Ibercena contribuiu com uma série de ajudas ao Uruguai, 
através do financiamento de mais de vinte projetos. Na convocatória 2014/2015, 
concederam-se cinco ajudas ao Uruguai, e na convocatória seguinte (2015/2016), seis 
ajudas. 
 
Na convocatória 2015 do Programa Ibermedia, oito projetos uruguaios foram aprovados 
(dois na linha de coprodução e seis na linha de desenvolvimento). Além disso, ajudas 
adicionais foram concedidas para a difusão e distribuição dos projetos selecionados. O 
Uruguai participa na 5ª edição do Programa IBERMEDIA TV com a Televisão Nacional do 
Uruguai, emitido entre 2015 e 2016.  
 
No marco do Programa Ibermúsicas, o Uruguai recebe ajudas, desde 2013, para a 
organização de festivais, para a residência de compositores e também para a mobilidade de 
músicos (solistas e grupos) na região. Em 2015, o país solicitou recursos para um plano de 
comunicação do Programa Ibermúsicas e a apresentação da delegação uruguaia no 
MICSUR. Adicionalmente, a VIII Reunião do Comitê Intergovernamental IBERMÚSICAS 
teve lugar em Montevidéu, nos dias 17, 18 e 19 de março de 2015.  
 
Desde 2011, mais de cem jovens uruguaios foram beneficiados através do Programa 
Iberorquestras Juvenis. No marco deste programa financiaram-se dois projetos: o Festival 
Internacional do Contrabaixo e o Festival Internacional de Sopro Metal de Montevidéu. Em 
abril de 2014, o Uruguai sediou, em Montevidéu, a X Reunião do Conselho 
Intergovernamental do Programa Iberorquestras Juvenis. Também foi o país promotor do 
“Projeto Binacional de Circulação e Formação: Turnê Espanha, Orquestra Nacional Juvenil 
do SODRE – Uruguai”.  Em 2015, o Uruguai apresentou um projeto conjunto com o México: 
“Intercâmbio Artístico, Acadêmico e Circulação entre Uruguai e México”. 
 
Dentro do Programa RADI, o Uruguai foi o anfitrião do Curso-Workshop “Normas 
Arquivísticas Internacionais: a sua aplicação”, realizado em Montevidéu nos dias 17, 18 e 19 
de março de 2015, além de ter participado no “Diagnóstico dos Arquivos dos Gabinetes 
Consulares”.  
 
 
 



 

 

4. Instituições Associadas 
 
Ministério do Desenvolvimento Social: Instituto do Idoso (INIdosos); Ministério de Saúde 

Pública; Banco do Seguro Social; Direção Nacional das Águas (DINAGUA); Ministério da 

Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente (MOVTMA); Agência Nacional de 

Pesquisa e Inovação; Direção de Inovação, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento; 

Direção Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional do Audiovisual (ICAU); 

Ministério da Educação e Cultura: Comitê de Articulação e Seguimento da Educação de 

Jovens e Adultos, Arquivo Geral da Nação, Direção Nacional de Cultura; Ministério das 

Relações Exteriores do Uruguai; Agência Uruguaia de Cooperação Internacional.  
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