
 

 

Espanha na Cooperação Ibero-americana1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Os/as beneficiários/as espanhóis/espanholas da Cooperação Ibero-
americana  
 
Graças ao Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) o 
pessoal técnico da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID) adscrita ao Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação foram capacitados em 
temas como 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). 

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

A Espanha supera o valor médio de participação nos Programas e Iniciativas Ibero-americanos (PICI) formando 
parte de dezoito deles sobre um total de vinte e três (nível alto de participação). É um dos principais 
impulsionadores desta modalidade de cooperar caracterizada por ser intergovernamental, horizontal e 
focalizada em setores priorizados pelos países ibero-americanos. Nela, todos os países são receptores e 
doadores ao mesmo tempo, através de um constante intercâmbio de boas práticas, formação e 
desenvolvimento de capacidades. Além disso, desta forma, a Espanha contribui a criar uma Comunidade Ibero-
americana fortalecida e a impulsionar suas relações bilaterais em termos diplomáticos, culturais e econômicos 
com os países que formam parte da Cooperação. Na atualidade forma parte de:  
 

 Espaço Ibero-americano de Coesão Social: Programa de Acesso à Justiça (PIAJ), Programa de Idosos, 
Programa Bancos de Leite Humano e o Programa Plano Ibero-americano de Alfabetização e 
Aprendizado ao longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (4). 

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

Propriedade Industrial (IBEPI) (2). 
 

 Espaço Cultural Ibero-americano: Iberarquivos-Programa ADAI, Programa Iberbibliotecas, Programa 
Ibercultura Viva, Programa Ibercena, Programa Ibermédia, Programa Ibermemória Sonora e 
Audiovisual, Programa Ibermuseus, Programa Iberorquestras Juvenis e o Programa IBER ROTAS (9). 

 
 Programas Transversais : Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul 

(PIFCSS) e Programa IBE.TV (anteriormente conhecido como Programa Televisão Educativa Ibero-
americana, TEIB) (2).  
 

Na atualidade, a Espanha assume as Unidades Técnicas dos Programas ADAI/Iberarquivos, Ibermédia e 
Ibercena (3). Além disso, ostenta a presidência do Programa IBE.TV.  



 

 

 
Segundo o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2017, ao longo do ano 2015, a 
Espanha destaca por sua participação nos seguintes projetos de Cooperação Triangular: 
Programa de Cooperação Triangular Costa Rica-Espanha, cujo funcionamento é regido por 
convocatórias, ainda que estas de caráter temático, onde os países que fungirão como 
receptores dirigem suas solicitações ao programa através da Direção de Cooperação 
Internacional do Ministério de Relações Exteriores e Culto costa-riquense. Posteriormente, 
tais projetos são avaliados e, em seu caso, aprovados por um Comitê Técnico Bipartido, 
composto por representantes da Costa Rica e Espanha. 
 
Fundo Misto de Cooperação Triangular Chile - Espanha, apesar de não se reger pelo mesmo 
sistema de convocatórias, apresenta um esquema similar dado que as solicitações de 
cooperação que recebe o país do Cone Sul são transladadas ao órgão decisório misto deste 
fundo (Comitê Técnico de Cooperação Triangular Chile-Espanha).  
 
Projetos triangulares do Uruguai e El Salvador como primeiros oferentes e a Espanha, onde 
o Uruguai e El Salvador, depois dos intercâmbios com os países receptores (em ocasiões nos 
marcos de suas próprias Comissões Mistas bilaterais), incorporavam a Espanha às iniciativas 
que eram de interesse no marco do Programa de Cooperação Triangular que cada um deles 
têm com o país peninsular.  
 
A Espanha também participa em 27 Programas e projetos da CSS Regional através dos 
seguintes organismos multilaterais : OEA, Mercosul, BID, OIEA e principalmente com os cinco 
Organismos Ibero-americanos (OEI, OISS, OIJ, COMJIB e SEGIB). 
 
 

1. Espaço Ibero-americano de Coesão Social 
 
Funcionários/as da Secretaria do Idoso foram beneficiados pelos intercâmbios realizados 
pelo México, Argentina e Espanha e dos cursos a distância (2) e presenciais (3) organizados 
pelo Programa Ibero-americano sobre a situação de Idosos. Existe o Serviço Nacional do 
Idoso-SEMANA e o Instituto de Previsão Social. Entre suas atividades encontram-se: turismo 
social, fundo nacional do idoso, programa participação e formação, voluntariado de 
assessores sênior, bom trato ao idoso, envelhecimento ativo, centros diurnos, cuidados 
domiciliares. Em curso. Até a data foram realizadas 6 visitas institucionais no marco do 
Programa para conhecer os sistemas de atenção a idosos do México, Espanha e Argentina. 
Participaram, em total, 110 representantes de instituições de idosos.  
 
Intercâmbio de boas práticas: A Espanha participa no Programa Ibero-americano de Bancos 
de Leite Humano e tem, em funcionamento, um banco que contribui a diminuir a mortalidade 
infantil nas crianças prematuras. Em 2016, 251 mulheres foram doadoras e 598 recém 
nascidos foram beneficiados com leite Humano. 
 

 
2. Espaço Ibero-americano do Conhecimento 

 



 

 

Intercâmbio de boas práticas: o Programa CYTED é conhecido por seu rol na criação de redes 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação integradas por distintos países da Ibero-América. A 
Espanha participa coordenando as seguintes Redes: 
 
1. Agro alimentação: 

• Pautas de Controle Químico e Vacinal dos Carrapatos do Gado na América Latina 
(LAGAR) 

• Rede Ibero-americana de cultivos infra utilizados e marginalizados com valor 
agroalimentar 

• Biotecnologia para fortalecer programas de melhora de espécies de interesse 
socioeconômico 

• Rede ibero-americana de frutais nativos 
 
2. Saúde: 

• Novas vias não-invasivas de diagnóstico precoce em enfermidades crônicas e 
degenerativas. 

• Rede pediátrica para prevenção, deteção precoce e tratamento do VIH em crianças 
• Rede ibero-americana de medicina genômica em enfermidade de Chagas. 
• Rede ibero-americana de reabilitação e assistência de pacientes com dano 

neurológico mediante exosqueletos robóticos de baixo custo. 
• Rede de controle de salmonelose na Ibero-América 

 
3. Desenvolvimento Industrial: 

• Fortalecendo a aquicultura na Ibero-América: qualidade, competitividade e 
sustentabilidade 

• Tratamento e reciclagem de águas industriais mediante soluções sustentáveis 
fundamentadas em processos biológicos 

 
4. Desenvolvimento Sustentável: 

• Avaliação e monitoramento de serviços ecossistêmicos marinho-costeiros 
• Rede ibero-americana para a formulação e aplicação de protocolos de avaliação do 

estado ecológico, manejo e restauração de rios 
• A biodiversidade ibero-americana como fonte de recursos naturais para sua 

exploração sustentável 
5. TICs: 

• Cidades inteligentes totalmente integrais , eficientes e sustentáveis 
• Rede ibero-americana de computação de altas prestações 
• Rede ibero-americana para a melhora produtiva de sistemas silvopastoris  
• Rede ibero-americana de agro-bigdata 
• Rede ibero-americana de logística inteligente na administração sustentável do 

transporte em núcleos urbanos 
• Rede ibero-americana de tecnologias móveis em saúde 

 
6. Ciência e Sociedade: 

• Análise multidimensional das interações universidade-sociedade na Ibero-América 
• Laboratórios de inovação pública na Ibero-América 
• Quantificação do efeito multiplicador das capacidades de inovação leve na empresa e 



 

 

seu impacto no progresso e bem-estar na Ibero-América 
 
7. Energia: 

• Rede ibero-americana para o desenvolvimento e a integração de pequenos geradores 
eólicos 

• Rede de energia eólica para a geração distribuída no âmbito urbano 
• Rede ibero-americana de mobilidade e transporte urbano sustentável 
• Rede ibero-americana em administração e aproveitamento de resíduos 

 
8. Incubadora de Empresas: 

• Rede ibero-americana de incubação de empresas inovadoras no setor agroalimentar 
 
O Escritório Espanhola de Patentes e Marcas brinda informação em matéria de Propriedade 
Industrial e comercial através de diferentes Serviços de Informação Tecnológica para o 
Programa IBEPI.  
 
 
 
 
 
 

3. Espaço Cultural Ibero-americano  
 
Fundos concursáveis:  
 
No marco do Programa Ibermédia, na Convocatória de 2017 foram beneficiados os seguintes 
projetos: 

1. Linha de Coprodução (4): 
• Un Gato, um Chino e mi Padre  
• José Padilla O el Don  
• Jefe Potenza 
• Blanco En Blanco 

 
2. Linha de Desenvolvimento (5): 

• A media voz  
• Contando ovejas  
• Dinosaurio  
• La ley de la granja  
• We Die 

 
A Espanha apresentou no Programa Iberbibliotecas o Catálogo Coletivo das Bibliotecas 
Públicas Espanholas (CCBIP). O CCBIP reúne os registros bibliográficos das mais de 3.000 
bibliotecas públicas espanholas e algumas especializadas, que formam parte das 17 Redes de 
Bibliotecas de Comunidades Autônomas e das Cidades Autônomas de Ceuta e Melilla. Além 
disso, inclui registros de autoridade da Biblioteca Nacional da Espanha. Também participa nas 
Convocatórias anuais de Apoios, Cursos, Estágios Internacionais e de Pesquisa. 
 



 

 

O Programa Ibercena lançou a convocatória para os apoios a projetos que se concretizarão 

em 2019 (prazo aberto até 28 de setembro de 2018). 

Na anterior Convocatória, 2017/2018, foram concedidos os seguintes apoios: 

1. Apoios a centros ibero-americanos de criação cênica em residência (1): 

• Centro Dança Canal Pampa / Adentro! 
2. Apoios a festivais e espaços cênicos para a programação de espetáculos (9): 

• Associação Circontinentes- Festival Ibero-americano de Circo (FIRCO) 

• Associação Cultural Barriga Verde- XXIII Festival Internacional Galicreques 

2018 

• Associação cultural La Carcoma Durmiente- Festival Ibero-americano de 

Teatro de Logronho (FITLO)   

• Azala, S.L.- Proklama 2018  

• CELCIT Espanha- XVIII Festival Ibero-americano de Teatro Contemporâneo 

de Almagro 

• Fundació Circus Arts Foundation- Festival Internacional de Circo – Elefante 

de Oro de Girona 

• Patronato do Festival Ibero-americano de Teatro de Cádiz- XXXIII Festival 

Ibero-americano de Teatro  

• Teatro Pradillo, S.A.- MASA. Festival de Artes Cênicas Vivas Ibero-americanas 

• Victoria Eugenia Antzokia, S.A.- Ventana Ibero-americana 

 3. Apoios à coprodução de espetáculos ibero-americanos de artes cênicas (2): 

• El Desván Producciones, S.L.U.- El Otro  

• Fundació Sala Beckett – Obrador Internacional de dramaturgia 

 

Programa Ibermuseus, a Espanha participa do Programa de Apoio a Projetos de Curadoria 
mediante a convocatória Conversações, de caráter bienal, para o apoio e incentivo a projetos 
de curadoria. Esta convocatória persegue incentivar a cooperação entre museus e 
instituições afins. Para participar na convocatória é imprescindível que os projetos sejam 
elaborados conjuntamente por instituições de, ao menos, dois países. Na edição 2017 foi 
selecionado o projeto espanhol “Guerrilla de Palabras: el oficio del/a palabrero/a”, do Instituto 
Universitário de Pesquisa de La Paz e os Conflitos da Universidade de Granada (Espanha-
Colômbia) em colaboração com o Museu a Tertúlia de Cali (Colômbia). Além disso, a Espanha 
coordena o Observatório Ibero-americano de Museus, um projeto interdisciplinar para a 
produção, administração, intercâmbio e construção de conhecimento a respeito da área de 
museus e da museologia na Ibero-América. 
 
Espanha participa atualmente no Projeto Atlas De Boas Práticas do Programa 
Iberorquestras Juvenis, cujo objetivo é o estudo das agrupações musicais instrumentais e 
corais integrantes dos sistemas e fundações a partir da identificação de suas boas práticas e 
informação relevante em cada um dos países participantes. Em 2017 a Espanha participou no 



 

 

projeto “Intercâmbio De Professores Tutores” liderado pela Costa Rica que consiste em um 
programa de mobilidade de professores tutores pertencentes aos sistemas de orquestras da 
Costa Rica, Espanha, México, Panamá e El Salvador, com o objetivo de enriquecer os 
acampamentos, seminários e concertos orquestrais dos países participantes através do 
intercâmbio de docentes. Por outro lado, a Espanha lidera o projeto Colaboração da Jovem 
Orquestra Nacional da Espanha, JONDE, com os Sistemas Orquestrais Ibero-americanos”.  
 
 
 

4. Instituições Associadas 
 
Ministério de Justiça-Unidade de Apoio da DG de Cooperação Jurídico Internacional e 
Relações com as Confissões; IMSERSO; Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação - 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; Subdireção Geral 
de Aprendizado ao longo da Vida; Ministério de Economia e Competitividade (MINECO)- 
Escritório Espanhola de Patentes e Marcas; Ministério de Educação, Cultura e Esporte: 
Subdireção Geral dos Arquivos Estatais ; Subdireção Geral de coordenação Bibliotecária; 
Subdireção Geral de Teatro do INAEM; Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais 
(ICAA); Biblioteca Nacional da Espanha (BNE); Direção de Belas Artes, Bens Culturais, 
Arquivos e Bibliotecas; Instituto Nacional das Artes Cênicas e da Música; Instituto Nacional 
de Administração Pública (INAP). 

 

 

 

 

 

Atualizado a maio de 2018 


