
 

 

A Bolívia na Cooperação Ibero-americana1 

 

Os/as beneficiários/as bolivianos/as da Cooperação Ibero-americana 
 

Graças ao Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) 

os técnicos das Agências e/ou Direções Gerais de Cooperação da Bolívia, 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 de processos de recolha da informação. 

Adicionalmente, conta com uma Unidade Técnica no Programa.  

 

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

de 2013, a Bolívia participou no intercâmbio de um total de 50 projetos e 12 ações de 

Cooperação Horizontal Sul-Sul Bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 1 

projeto e 3 ações no papel de parceiro ofertante. Esta informação obtém-se graças à 

colaboração do pessoal técnico do Ministério de Planificação do Desenvolvimento da 

Bolívia, e complementa-se com os registros realizados pelos técnicos do resto dos países 

ibero-americanos. 

 

1. Espaço Ibero-americano de Coesão Social 
 

Intercâmbio de boas práticas: a Bolívia participa no Programa de Bancos de Leite Humano 

e tem um Banco de Leite  em funcionamento que reduz a mortalidade infantil nos bebés 

                                                           
1 Os dados são extraídos dos relatórios anuais que dizem respeito à SEGIB as Unidades Técnicas dos 
Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPA) da Cooperação Ibero-americana. 

A Bolívia participa em oito Programas e Iniciativas da Cooperação Ibero-americana (de um total de 
25). Atualmente, faz parte de: 
 

* Espaço Ibero-americano de Coesão Social: Programa de Bancos de Leite Humano e 
Programa Plano Ibero-americano de Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 
2015-2021 (PIALV) (2). 
 
* Espaço Ibero-americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED) 
(1). 
 
* Espaço Cultural Ibero-americano: Programa de Ibercultura Viva, Programa Ibermedia, 
Programa Iber-Rutas, Programa RADI (4). 
 
* Programas Transversais: Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS) (1). 

 

 

 

 

 



 

 

prematuros, e que assistiu este ano de 2015 em amamentação materna 1.454 mulheres, 

número ligeiramente inferior ao de 2014. Adicionalmente, 543 recém-nascidos 

beneficiaram com leite humano e a Bolívia possui 15 técnicos formados em BLH e 

Amamentação. Não se implantaram novos Bancos de Leite nem se criaram novos projetos 

para o programa.  

 

Também faz parte do Programa Plano Ibero-americano de Alfabetização e Aprendizagem 

ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) onde se destaca o programa “Eu, sim posso”, que em 

2015 cumpriu 6 anos e ensinou a ler e a escrever 186.234 personas sem qualquer exclusão, 

incluindo população com incapacidades.  

 

2. Espaço Ibero-americano do Conhecimento 
 

Intercâmbio de boas práticas: A Bolívia participa no programa Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento (CYTED), uma das redes mais consolidadas na região em matéria de 

Ciência e Tecnologia e que conta com 21 países da Comunidade Ibero-americana. 

 

Para a Convocatória CYTED 2015 convocaram-se um total de 14 linhas de investigação 

para as diferentes Áreas Temáticas do Programa, o que levou finalmente a  um total de 81 

propostas apresentadas em tempo e forma no período estipulado. Dentro destas 81 

propostas, contou-se com a participação de mais de 1.100 grupos e cerca de 5.000 

investigadores dos 21 países da Região Ibero-americana, membros do Programa CYTED. 

Um exemplo de projeto é a Rede Ibero-americana de Medicina e Fisiologia de Altura 

(ALTMEDFIS) no qual 12 dos 151 investigadores são bolivianos. 

 

3. Espaço Cultural Ibero-americano  
 

Fundos a concurso: Em 2015, 3 projetos bolivianos na linha da coprodução e um na linha de 

desenvolvimento foram apresentados. Dos primeiros, dois projetos obtiveram ajudas do 

Programa Ibermedia e um de desenvolvimento. Além disso, atribuíram-se ajudas adicionais 

para a distribuição e divulgação dos projetos vencedores. A Bolívia está presente com o 

Canal 7 na 5ª edição do Programa IBERMEDIA TV, a ser emitido entre 2015 e 2016. Além 

disso, no ano de 2015, levou-se a cabo uma iniciativa em conjunto com o Conselho Nacional 

do Cinema e com o Ministério de Culturas da Bolívia, subvencionada pelas bolsas do 

Programa IBERMEDIA. Trata-se do I Workshop de Desenvolvimento de Ideias Ibero-

americanas: A Viagem Andina do Herói. 

 

Intercâmbio de boas práticas: A Bolívia participa no Programa da Rede de Arquivos 

Diplomáticos Ibero-americanos (RADI). Este ano, a Bolívia colaborou com a RADI levando 

a cabo um projeto de fortalecimento institucional para a melhoria do arquivo com a 



 

 

finalidade de conservar o patrimônio histórico diplomático, além de ter participado na 

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

Documental” existente nos Países Ibero-americanos, a fim de ser aplicada nos Arquivos 

Diplomáticos. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério o da Saúde e Desportos; Ministério da Educação; Vice-ministério da Ciência e 

Tecnologia (VCeT); Conselho Nacional da Cinematografia (CONACINE); Ministério de 

Culturas do Estado Plurinacional da Bolívia; Ministério de Relações Exteriores; Ministério 

do Desenvolvimento Rural e Terras e Ministério de Planificação do Desenvolvimento (8). 
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