
 

 

 
Colômbia na Cooperação Ibero-americana1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os/as beneficiários/as colombianos/as da Cooperação Ibero-americana  
 
Graças ao Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) os/as 
técnicos/as da Direção de Cooperação Internacional do Ministério de Relações Exteriores foram 
capacitados em temas i) a valorização da cooperação Sul-Sul; ii) Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e Cooperação Sul-Sul; iii) Cooperação Descentralizada Sul-Sul; e, iv) Sistema Integrado de 
Dados da Ibero-América sobre Cooperação Sul-Sul e Triangular (SIDICSS). 
 
Segundo o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2017, ao longo do ano 2015, a Colômbia 
participou no intercâmbio de um total de 26 projetos e 8 ações de Cooperação Horizontal Sul-Sul 
Bilateral no rol de sócio recetor, assim como em 41 projetos e 18 ações no rol de sócio oferente. Esta 
informação é obtida graças à colaboração do pessoal técnico do Ministério de Relações Exteriores da 
Colômbia, e se complementa com os registros aportados pelos/as técnicos/as dos demais países ibero-
americanos. 
 

1. Espaço Ibero-americano de Coesão Social 
 
Intercâmbio de boas práticas: A Colômbia participa no Programa Ibero-americano de Bancos de Leite 
Humano, no qual durante o ano 2016 mostrou cifras muito positivas e desempenhou um rol muito ativo. 

                                                           
1 Os dados são extraídos dos Relatórios anuais reportados à SEGIB pelas Unidades Técnicas dos Programas, 
Iniciativas e Projetos Adscritos (PIPA) da Cooperação Ibero-americana e da informação vertida na Plataforma de 
Seguimento da Cooperação Ibero-americana. 

Colômbia supera o valor médio-alto de participação nos Programas e Iniciativas Ibero-americanos (PICI) formando 
parte de quinze deles (de um total de vinte e três). Na atualidade forma parte de:  
 

 Espaço Ibero-americano de Coesão Social: Programa de Bancos de Leite Humano e Programa Plano Ibero-
americano de Alfabetização e Aprendizado ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (2). 

 
 Espaço Ibero-americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED) e Programa de 

Propriedade Industrial (IBEPI) (2). 
 

 Espaço Cultural Ibero-americano: Programa Iberarquivos, Programa Iberartesanato, Programa 

Iberbibliotecas, Programa Ibercena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora e Audiovisual, 

Programa Ibermuseus, Programa Ibermúsicas, Programa RADI e na Cúpula de Veracruz confirmou sua 

adesão à recém anunciada Iniciativa IberCozinhas, Tradição e Inovação (10). 

 
 Programas Transversais: Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) (1). 

 
Esta participação voluntária se traduz em um compromisso político com aval dos aportes econômicos e em espécie 

em doze dos dezesseis Programas nos que participa. 

A Colômbia acolhe a Unidade Técnica do Programa Iberbibliotecas, no Centro Regional para o Fomento ao Livro e a 

Leitura na América Latina e o Caribe -CERLALC- da Unesco.  



 

 

Atualmente tem em funcionamento nove Bancos de Leite Humano. Os Bancos beneficiaram, ao longo 
do ano, 4.130 recém nascidos e deu assistência a 49.826 mulheres.  
 
 

2. Espaço Ibero-americano do Conhecimento 
 
Redes: A Colômbia participa no Programa CYTED, uma das redes mais consolidadas na região em 
matéria de Ciência e Tecnologia. No marco do Programa geram-se Redes Temáticas que são 
associações de grupos de Pesquisa e desenvolvimento (I+D) de entidades públicas ou privadas e 
empresas dos países membros do Programa CYTED, cujas atividades científicas ou tecnológicas estão 
relacionadas dentro de um âmbito comum de interesse e emoldurados em uma das Áreas do Programa. 
Têm como objetivo principal o intercâmbio de conhecimentos entre grupos de I+D e o potenciamento 
da cooperação como método de trabalho. 
 
A Colômbia participa ativamente nas unidades de Pesquisa de várias redes segundo diferentes áreas: 

1. Desenvolvimento Industrial: 
• Rede Ibero-americana: Inovação e Transferência Tecnológica em Fabricantes de Móveis 

(RITMMA): Ministério De Indústria e Colômbia pela Universidade do Norte. 
 

2. Desenvolvimento Sustentável: 
A Colômbia gerencia esta área que tem como fim promover o desenvolvimento dos recursos 
naturais e culturais, alimentação, saúde, biodiversidade, meio ambiente e recursos energéticos 
limpos, de forma que sejam atendidas as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras da Ibero-América. Para conseguir estes objetivos são promovidas atividades 
tendentes a desenvolver e aplicar estratégias focadas ao manejo responsável dos recursos naturais 
nos níveis regionais e locais. 

• Rede Latino-americana para o Estudo e Conservação de Bosque Seco Tropical (DRYFLOR 
II): Fundação Ecossistemas Secos da Colômbia (FUNDAÇÃO ESC). 

• Espécies Invasoras Em Zonas Húmidas: Relação com a Qualidade da Água e o 
Desenvolvimento de Vetores De Enfermidades (INVAWET): Universidade do Atlântico 
(UNIATLÁNTICO). 
 

3. Ciência e Sociedade 
• Criação e Consolidação da Confederação Lac De Redes de Prospetiva (PROS_RED_LAC): 

Universidade do Valle (UNIVALLE). 
 

 

3. Espaço Cultural Ibero-americano  
 
Fundos concursáveis:  
 
A Colômbia participa de distintos fundos concursáveis: 
 

 Programa Ibermedia: Atualmente está aberta a Convocatórias de Apoio à Coprodução e a de 
Apoio ao Desenvolvimento de filmes de ação e documentários de 2018. Na edição passada da 
Convocatória, 2017, a Colômbia se viu beneficiada dos seguintes apoios: 

 
 

 
o Três apoios para a linha de Projetos de Coprodução: 

• Un Grito en el Silencio  
• Historias De Tribugá 



 

 

• Desobsesión 
 

o Dois apoios para a linha de Projetos de Desenvolvimento: 
• Cruzados: Historias de guerreros sin armas  
• Entrevista Laboral 

 
 Programa Iberarquivos: O Programa constitui um fundo financeiro que apoia projetos 

apresentados a convocatórias anuais de apoios a projetos arquivísticos. Entre a primeira 
convocatória de apoios de 1999 e a última aprovada em 2015, foram apoiados 1.250 projetos 
em 23 países ibero-americanos, com um investimento total de 5.019.374 € e 1.671.854 USD. 

 
 No Programa Ibermúsicas, atualmente se mantém abertas as convocatórias a concursos 2018 

para ações a se realizarem durante 2019. Na Convocatória de 2017 beneficiou-se dos seguintes 
apoios: 
 

o 6 apoios à mobilidade de músicos (ue - Daniel Duque Velasquez; Systema Solar; 
Esteban Copete Ysu Kinteto Pacífico; El Barbero del Socorro; Mr. Bleat; Dub de 
Gaita - Los Gaiteros de San Jacinto) 

o 2 apoios a festivais e encontros para a mobilidade de músicos (Festival de Arte 
Estudantil; Festival Mono Nuñez). 

o 1 apoio a compositores para residências artísticas (Daniel Cabanzo). 
o 1 apoio a instituições para residências artísticas de compositores (Círculo 

Colombiano de Música Contemporânea (CMC)). 
 

 
 Na 6ª Convocatória de apoios 2018 do Programa Iberbibliotecas foram recebidos 152 projetos 

dos quais 40 são colombianos. Está pendente de resolução. 
 

 Encontra-se aberta a convocatória para as apoios a projetos do Programa Ibercena que serão 
concretizados em 2019 (desde o dia 17 de abril a 28 de setembro de 2018). Na convocatória 
2017/2018 foram concedidos os seguintes apoios: 

o 2 apoios a centros ibero-americanos de criação cênica em residência (Associação 
Cultural e Ambiental Teatro Itinerante do Sol; Corporação Oficina Ambulante de 
Prática e Pesquisa Orinocoamazonense para as Culturas e as Artes) 

o 3 apoios a festivais e espaços cênicos para a programação de espetáculos 
(Corporação Barraca; Festival Internacional de Teatro; Fundação para o 
Desenvolvimento das Artes Cênicas Aleph Teatro). 

o 4 apoios à coprodução de espetáculos ibero-americanos de artes cênicas 
(Associação Artística el Anhelo del Salmón; Eduardo Oramas Fonseca; Genny 
Cuervo; Teatro Vreve Projeto Teatral). 

 
 Programa Ibermuseus: Atualmente está aberta a 3ª edição das bolsas dedicadas à qualificação 

dos profissionais de museus que favorecem a mobilidade para sua participação em cursos, 
seminários, oficinas, conferências e outras atividades acadêmicas, sobre museologia e 
preservação do patrimônio cultural (até o dia 25 de setembro). 

 
Para o Programa RADI, contou-se com a participação da Colômbia no “Diagnóstico dos arquivos dos 
escritórios consulares”, além de sua contribuição correspondente. 
 
 

4. Instituições Associadas 
 

http://www.ibermusicas.org/es/catalogo/9417


 

 

Ministério de Proteção Social; Escola Superior de Administração Pública (ESAP); Ministério de 
Educação Nacional; Departamento Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação (COLCIENCIAS); 
Superintendência de Indústria e Comércio; Ministério de Cultura- Arquivo Geral da Nação; Biblioteca 
Nacional da Colômbia, Direção de Artes; Direção de Cinematografia; Arquivo Geral da Nação; Museu 
Nacional da Colômbia; Ministério de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Ministério de Relações 
Exteriores. 
 

 

Atualizado em Agosto, 2018 


