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Os/as beneficiários/as hondurenhos/as da Cooperação Ibero-
americana 
 
Graças ao Programa Ibero-americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) o 
pessoal técnico da Subsecretaria de Estado de Cooperação Internacional e Relações 
Econômicas da Secretaria de Estado de Relações Econômicas e Cooperação Internacional foi 
capacitado 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). 
 
Segundo o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 20172,  ao longo do ano de 
2015, Honduras participou no intercâmbio de um total de 43 projetos e 13 ações de 
Cooperação Horizontal Sul-Sul Bilateral no rol de sócio recetor. Ainda assim, participou em 
três ações como sócio oferente com a Guatemala e o Chile. 
 
Destacam-se setorialmente uma série de projetos de Cooperação Triangular no setor 
produtivo agropecuário: o Brasil estabeleceu uma aliança com os Estados Unidos para o 
trabalho com Honduras, onde estiveram em execução três projetos de fortalecimento dos 
processos produtivos de três subsetores: castanha-de-caju, o gergelim e a apicultura.  
 

                                                           
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. 
2 Link ao Relatório de Cooperação Sul-Sul 2017 http://www.informeSulSul.org/ 
 
 

 

Honduras, está presente em seis dos vinte e três Programas e Iniciativas Ibero-americanos existentes 
na Cooperação Ibero-americana. Forma parte de: 
 

 Espaço Ibero-americano de Coesão Social: Programa Plano Ibero-americano de Alfabetização 
e Aprendizado 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 Iberorquestras Juvenis e o Programa RADI (Rede 
de Arquivos Diplomáticos Ibero-americanos) (2) 
 

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

 
Fortalecimento de Políticas Públicas: Desde 2008, o PIALV vem financiando o projeto do 
“Programa de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos (PRALEBAH”), 
programa intensivo dedicado à Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos em dez 
departamentos do País que contribua a reduzir o índice de analfabetismo existente e alcance 
um efeito demonstrativo para o resto do País. Neste marco, cabe dizer que Honduras 
participa com regularidade nas reuniões do Programa Ibero-americano de Alfabetização 
através de sua Secretaria de Educação.  
 
Se bem Honduras não participa do Programa de Bancos de Leite humano, vê-se beneficiado 
por este. Atualmente, conta com dois bancos de leite em funcionamento, os quais, segundo 
dados de 2016, deram assistência em lactância materna a 18.468 mulheres e beneficiaram 
2.191 recém nascidos. Por sua vez, contam com 1.117 mulheres doadoras.  
 
 

2. Espaço Ibero-americano do Conhecimento 
 
No Programa CYTED, Honduras conta com representação na Área de Agro alimentação. 
Nesta área é promovida a excelência da pesquisa em produção, processamento e conservação 
de alimentos, para contribuir à solução de problemas de segurança alimentar 
(disponibilidade, distribuição e inocuidade), assim como aumentar o valor agregado dos 
produtos agropecuários, da pesca e da aquicultura, em função da demanda dos mercados. A 
Área pretende ser promotor efetivo do desenvolvimento e adaptação de novas tecnologias, 
assim como da melhora das tecnologias tradicionais para poder elevar o nível competitivo do 
setor agroalimentar e da qualidade de vida das sociedades ibero-americanas. 
 
 

3. Espaço Cultural Ibero-americano  
 
 
Projetos:  
 
Em 2014, Honduras incorporou-se ao Programa cultural ibero-americano Iberorquestras 
Juvenis. Participa no projeto Schola Cantorum junto com El Salvador e o coro Valparaíso 
jovem do Chile. Este projeto de intercâmbio entre o Chile, El Salvador e Honduras busca levar 
o método global de canto coral do Maestro Sciutto a estabelecimentos de educação básica da 
Corporação Municipal de Valparaíso para, através destas ações, gerar uma sementeira que 
dê continuidade à participação de estudantes no Coro, assim como apoiar os docentes de 
educação básica que realizam as aulas de música. O intercâmbio aponta à formação de 
docentes de Honduras e El Salvador neste método.  
 
Também participa, atualmente, no Projeto Atlas De Boas Práticas, 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. 
 
Apesar de não ser um país aderido ao Programa Ibermuseus, Honduras foi beneficiária do 
projeto “Fortalecimento de políticas públicas para o setor museus da América Central”.  
 
 

4. Instituições associadas 
 
Secretaria de Educação; Secretaria Técnica de Planificação e Cooperação Externa (SEPLAN); 
Associação Filarmônica Coral da Orquestra Filarmônica de Honduras; Secretaria de Relações 
Exteriores e Cooperação Internacional; Secretaria Técnica de Planificação e Cooperação; 
Suyapa Televisão Educativa 
 
 
 

 

 

 

Atualizado em Maio de 2018 


