
 

 

El Salvador na Cooperação Ibero-Americana 

 

Os/as beneficiários/as salvadorenhos/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. 

 

El Salvador (juntamente com México, Peru, Equador e Chile), participa no Comitê Assessor 

de Sistemas de Informação do PIFCSS, que se ocupa de assessorar e guiar o processo de 

construção de uma plataforma online regional de registro da cooperação sul-sul, e também 

do Grupo de Referência da Cooperação Triangular (onde também se encontram Argentina, 

Colômbia, Espanha, Honduras e Uruguai), que se encarregou de rever e analisar os 

documentos, assim como de guiar os debates para elaborar um Guia de Gestão da 

Cooperação Triangular. 

 

Além disso, este ano foi importante para o PIFCSS, que mudou sua sede da Secretaria 

Executiva da Agência Uruguaia de Cooperação Internacional (AUCI) para o Ministério das 

Relações Exteriores de El Salvador.  

 

El Salvador aproxima-se do valor médio de participação na cooperação ibero-americana, estando 
presente em oito de um total de vinte e cinco Programas e Iniciativas. 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) 
(1). 
 
* Espaço Cultural Ibero-Americano: Programa ADAI/Iberarquivos, Programa Ibercultura 
Viva, Programa Ibercena, Programa Iberorquestras Juvenis (4). 
 
* Programas Transversais: Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da 
Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) e Programa de Televisão Ibero-Americana (TEIB) (2). 

 
El Salvador é sede das unidades técnicas do PIFCSS. 
 

 

 

 



 

 

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

de 2013, El Salvador participou no intercâmbio de 80 projetos e 42 ações de cooperação 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 1 projeto e 10 

ações no papel de parceiro ofertante. Esta informação é obtida graças à colaboração da 

equipe técnica do Ministério das Relações Exteriores de El Salvador, e é complementada 

com os registros realizados pelos técnicos dos demais países ibero-americanos. 

 

Em 2015, a Televisão Ibero-Americana (TEIB) teve uma audiência estimada de 125.240 

salvadorenhos/as nos canais que fazem parte das Notícias Culturais Ibero-americanas (NCI). 

Além disso, realizaram-se dois projetos com o fim de fomentar a participação cidadã e em 

ambos houve participação salvadorenha: a “Mostra Ibero-Americana Mobiliza-te” e o 

“Concurso de Relato Curto do ‘El Portalvoz’”.  

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Boas práticas: El Salvador faz parte dos países que formam o Programa Plano Ibero-

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

com o resto dos países da América Central, especialmente beneficiado pelos programas e 

projetos que o PIALV executou na região. Em 2015, vários municípios de El Salvador 

declararam-se “livres de analfabetismo”, como San Agustín, Batres e Nombre de Jesús, entre 

outros.  

 

Outra das atividades importantes do ano foi a realização de uma iniciativa para formar 76 

estudantes de bacharelato na metodologia de alfabetização a jovens e adultos como parte 

do serviço social estudantil. Diante do êxito da referida atividade, planejou-se a sua 

implementação dentro do Programa Nacional de Alfabetização nos municípios de São 

Sebastião, São Lourenço, São Estevão Catarina, São Vicente, Santa Clara, São Ildefonso, 

Tecoluca e Apastepeque, onde ajudaria 1.680 pessoas interessadas em aprender a ler e a 

escrever. 

 

Atualmente, conta com três programas relacionados com PIALV, o Programa de Educação 

para a Vida e o Trabalho, que oferece modalidades flexíveis de educação para pessoas que 

contam com educação até o sexto ano e com a finalidade de que estudantes tenham a 

oportunidade de finalizar o terceiro ciclo de educação básica e o bacharelato; o Plano 

Nacional de Alfabetização e Continuidade Educativa, focado em garantir o direito à 

educação permanente na população jovem e adulta e o Programa Nacional de 

Alfabetização e Educação ao Longo de Toda a Vida, com o objetivo de garantir às pessoas 

jovens e adultas uma educação a partir da perspectiva de direitos humanos e inclusão. 

 



 

 

El Salvador é beneficiário do Programa Bancos de Leite Humano, apesar de não ser 

membro. Conta com três bancos de leite, onde 9.009 doadoras ajudaram 19.647 mulheres 

em aleitamento materno e beneficiaram 694 recém-nascidos. 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

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

matéria de ciência e tecnologia. Em 2015, El Salvador participou em duas das redes de 

investigação mais destacadas do ano, promovidas pelo CYTED: Rede de Fortalecimento da 

Indústria Artesanal e Rede de Desenvolvimento Energético Sustentável. Além disso, conta 

com representação nos Comitês de Área dentro das Redes Temáticas de Saúde e Promoção 

do Desenvolvimento Industrial. Adicionalmente, a Reunião de Comitês de Área realizada em 

El Salvador significou uma importante contribuição ao Programa. 

 

Em setembro de 2016, a II Reunião do Grupo de El Salvador na REDE CARIbero terá lugar 

no país, na qual se farão apresentações sobre o andamento dos acordos tomados na 

primeira reunião da rede celebrada em São Salvador no ano de 2015, entre outras 

atividades, com a colaboração de ICMARES e da Universidade de El Salvador. 

 

El Salvador conta com representação nos Comitês de Área dentro das Redes Temáticas de 

Saúde, Promoção do Desenvolvimento Industrial e Ciência e Sociedade.  

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano  
 

Fundos a concurso: No marco do Programa Ibercena, na convocatória 2015/2016, o país 

recebeu três ajudas: uma para a coprodução de espetáculos de teatro e dança ibero-

americanos e duas para redes, festivais e espaços cênicos para a programação de 

espetáculos. 

 

Apesar de El Salvador não pertencer ao Programa Ibermuseus, foi beneficiário de um 

projeto multilateral que tem como objetivo o “fortalecimento de políticas públicas para o 

setor de museus da América Central”. 

 

Até 2012, El Salvador possuía um estatuto especial no Programa Iberarquivos, tendo como 

representante a Academia Salvadorenha da História, com voz, mas sem voto. Em 2014, o 

Arquivo Geral da Nação incorporou-se oficialmente como membro. Apesar do país não ser 

membro do programa, recebeu quatro ajudas para projetos relacionados com o tema em 

2010. 

 



 

 

Juntamente com a Guatemala, El Salvador promoveu o projeto Orquestra de Crianças de 

Trifinio, de acordo com a XII Ata do Conselho Intergovenamental do Programa 

Iberorquestras Juvenis. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério da Educação; Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais; Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia (CONACYT); Direção de Qualidade e Tecnologia; 

Ministério da Economia; Secretaria da Cultura da Presidência da República; Diretora 

Nacional das Artes da Secretaria da Cultura da Presidência; Secretaria para Assuntos 

Estratégicos da Presidência; Ministério das Relações Exteriores. 
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