
 

 

Cuba na Cooperação Ibero-Americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os/as beneficiários/as cubanos/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, Cuba participou no intercâmbio de 37 projetos e 3 ações de cooperação horizontal 

sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 34 projetos e 24 ações no 

papel de parceiro ofertante. Esta informação é obtida graças à colaboração da equipe 

técnica do Ministério de Comércio Exterior e do Investimento Estrangeiro de Cuba, e é 

complementada com os registros realizados pelos técnicos dos demais países ibero-

americanos. 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

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

Longo da Vida 2015-2021 (PIALV), onde promove medidas que procuram garantir o acesso 

das pessoas jovens e adultas à educação. Em todo o território nacional, existem centros do 

Cuba participa em oito de um total de vinte e cinco Programas e Iniciativas da Cooperação Ibero-Americana. 
Atualmente faz parte do: 

 
* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa Plano Ibero-Americano de Alfabetização e 

Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (1). 

 

* Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED), Programa 

de Mobilidade Pablo Neruda (2). 

 

* Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa Ibermedia, Programa RADI, Programa Ibermúsicas e 

Programa ADAI/Iberarquivos (4). 

 

* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul 

(PIFCSS) (1). 

Desde 2016, Cuba exerce a presidência do programa ADAI/Iberarquivos (1). 

 

 



 

 

Subsistema de Educação de Adultos do Ministério da Educação, que garante o direito à 

continuidade de estudos aos/às neoalfabetizados/as e às pessoas com mais de 17 anos que 

não terminaram os seus estudos. 

 

Destaca-se o projeto de educação de adultos “Eu sim posso”, que foi adotado em vários 

países que se uniram ao programa. 

 

Cuba é beneficiária do Programa Bancos de Leite Humano apesar de não ser participante. 

No ano de 2015, foram registrados dois novos projetos de bancos de leite humano, além de 

oito em funcionamento. No total, 7.579 mulheres foram assistidas em aleitamento materno 

e 1.285 recém-nascidos foram beneficiados pelas 3.019 doadoras dos bancos de leite 

humano.  

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

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

na região em matéria de ciência e tecnologia, e foi um dos nove países que celebraram o 

Fórum CYTED. O país também conta com representação no Comitê de Área dentro das 

Redes Temáticas de Desenvolvimento Sustentável, Alterações Globais e Ecossistemas. 

 

É beneficiária no intercâmbio, tanto de professores/as como de estudantes, do Programa de 

Mobilidade Pablo Neruda, no qual cinco universidades (Instituto de Ciência Animal, 

Universidade de Habana, Universidade Máximo Gómez de Ciego de Ávila, Universidade 

Pinar del Río e o Instituto Politécnico José Antonio Echevarría) fazem parte de cinco redes 

temáticas das sete que o programa fomenta.  

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a concurso: Ibermedia contribuiu (desde o seu início) com múltiplas ajudas a 

projetos cinematográficos cubanos. Em 2015, Cuba apresentou sete projetos (3 de 

coprodução e 4 de desenvolvimento) e quatro deles foram aprovados. Além disso, a cidade 

de Havana foi sede do IV Workshop de Projetos Cinematográficos da América Central e 

Caribe, com dois projetos cubanos selecionados. 

 

Cuba destaca-se como colaborador permanente dentro do Comitê Intergovernamental do 

Programa Rede de Arquivos Diplomáticos Ibero-Americanos (RADI). Através do programa, 

se obteve apoio para a realização do projeto “Conservação, Restauração e Digitalização dos 

Livros Consulares” do MINREX. O país também participou no projeto “Conquistas dos 

Arquivos Diplomáticos Ibero-Americanos”, enviando informação relevante para difusão na 

página da RADI e no “Diagnóstico dos Arquivos dos Gabinetes Consulares”. 



 

 

 

Além disso, com a colaboração da Secretaria de Relações Exteriores do México, o programa 

ofereceu o curso “Administração de Tratados como Documentos de Arquivo”, que contou 

com a participação de funcionários-arquivistas da chancelaria cubana.  

  

4. Instituições Associadas  
 

Ministério da Educação; Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (CITMA); 

Ministério da Educação Superior; Instituto Cubano da Arte e Indústria Cinematográfica 

(ICAIC); Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Comércio Exterior e do 

Investimento Estrangeiro. 
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