


• A primeira televisão de serviço público ibero-americana, uma janela  
 da cultura, educação e ciência aberta para a cooperação

• Constrói o relato da diversidade cultural ibero-americana e  
 promove a comunicação

• Uma rede de redes concebida para promover a coprodução  
 audiovisual, estimular a criatividade e fortalecer as televisões de  
 serviço público

• Um canal vivo e em permanente construção, com a participação  
 cidadã e ao serviço de cidadãos cada vez mais bem informados e  
 educados

Canal Ibero-Americano: 
“Sinal que nos une”

O espaço ibero-americano constrói-se não só a 
partir da institucionalização, mas sobretudo a 
partir da cultura e da interação dos indivíduos 
para além das fronteiras. 

Renovar a narrativa

O lançamento do Canal Ibero-Americano: 
“Sinal que nos une”, por iniciativa do governo 
mexicano, cumpre um dos principais mandatos 
da XXIV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo de Veracruz, México (8 e 
9 de dezembro de 2014).

O Canal reconhece a necessidade de renovar 
a narrativa na Ibero-América. Oferecendo um 
espaço para a diversidade das vozes que con-
stituem a região, contribui com um elemento 
para continuar a construir a Comunidade Ibe-
ro-Americana. Isto não só representa um im-
pulso para o desenvolvimento da região, mas 
também serve para dar uma projeção global 
que, superando visões simplistas, consiga 
transmitir a realidade de uma região marcada 
pela riqueza cultural, dimensão geográfica e di-
versidade social.

Televisão de televisões 

O Canal Ibero-Americano é o resultado da von-
tade política expressa na criação em 1992 do 
Programa de Televisão Educativa Ibero-Amer-
icana, hoje Televisão Ibero-Americana (TEIb), 
por parte da II Cúpula Ibero-Americana, colo-
cando ao serviço da educação e da cultura um 
vetor via satélite com vocação de utilizar a co-
municação como instrumento de cooperação.

Graças à participação de canais de TV públicos, 
educativos e universitários de toda a região e 
como parte da Agenda Digital Cultural Ibe-
ro-Americana, o Canal Ibero-Americano: “Sinal 
que nos une” constitui uma plataforma regional 
para o intercâmbio, a criação e a transmissão de 
novos conteúdos audiovisuais. 

O Canal protagoniza também a transição do 
analógico para o digital e encarna a convergên-
cia tecnológica: uma emissão através de canais 
e plataformas múltiplas.

Um instrumento de 
cooperação

O Canal é o resultado da cooperação ibe-
ro-americana o que o torna único no contexto 
da televisão da Ibero-América. Seguindo as 
experiências do Programa TEIb, bem como das 
iniciativas mais recentes “A América Central e o 
Caribe em REDE”.

Ao mesmo tempo é uma ferramenta inclusiva 
e criativa da cooperação, já que opera conjun-
tamente no setor da comunicação e no espaço 
audiovisual ibero-americano, com as seguintes 
principais características:

• Fortalece a Agenda Digital Cultural  
 Ibero-Americana e contribui para o  
 desenvolvimento da cidadania digital.

• Dá acessibilidade a conteúdos   
	 educativos,	culturais	e	científicos.

• Aproveita a convergência tecnológica  
 e a visibilidade em multi-plataformas.

• Dá visibilidade à cooperação.

• Fortalece a coesão social.

• Reforça o desenvolvimento criativo.

• Contribui para a formação de talentos  
 na criação de novos conteúdos.

Uma janela para a diversidade 
e para a interculturalidade

O Canal oferece à comunidade ibero-ameri-
cana conteúdos essenciais para um desenvolvi-
mento de qualidade: educação, arte, cultura e 
humanidades.

A diversidade e interculturalidade da região 
são a coluna vertebral do Canal e este eviden-
cia-o no quadro do competitivo cenário audio-
visual ibero-americano. 



Canal Satelital 
Iberoamericano

Canal Via Satélite 
Ibero-Americano Aspetos 
técnicos e conteúdos

O Canal operará a partir do México, através da 
Secretaria de Educação Pública (SEP)/Direção 
Geral de Televisão Educativa (DGTV) e do In-
stituto Latino-Americano de Comunicação Ed-
ucativa (ILCE), em coordenação com o próprio 
Comité Intergovernamental da TEIb.

Como se irá transmitir?

O sinal do Canal Ibero-Americano será emitido 
através de:

• Satélite EutelSat 117 – Rede de di-
fusão do ILCE (Instituto Latino-Americano 
da Comunicação Educativa), baseada na 
distribuição através dos 36.498 pontos que 
recebem o seu sinal.

• Satélite Hispasat e redifusão das tele-
visões pertencentes à rede da TEIb (Tele-
visão Educativa e Cultural Ibero-Ameri-
cana). Atualmente, as produções da TEIb 
através desta via, têm uma audiência esti-
mada de 58.557.943 espetadores.

• Servidor de protocolo de rede para a 
transferência de arquivo (FTP). Hoje em 
dia, e através deste sistema, as produções 
da TEIb chegam a 63 canais de televisão da 
Ibero-América, Estados Unidos e Canadá.

Os conteúdos do Canal Ibero-Americano es-
tarão à disposição na sua página web oficial que 
se encontra alojada em IBE.TV, a plataforma 
web do Programa TEIb. Nesta página estará 
disponível uma retransmissão via streaming, 
bem como conteúdos que poderão ser vistos 
on demand.

Quais são as redes de 
coprodução?

• A rede de difusão é constituída por 20 
países ibero-americanos, Estados Unidos 
e Canadá.

• O Programa TEIb é formado por 12 
países ibero-americanos. 

• 126 instituições parceiras da Asso-
ciação de Televisões Educativas e Culturais 
Ibero-Americanas (ATEI).

• 60 televisões fazem parte da Rede NCI.

• Rede de Televisões Mexicanas.

• Universidades Ibero-Americanas:

 » 33 universidades integran la Red NCI.

 » Associação Brasileira da Televisão 
Universitária (ABTU) (42 televisiones 
universitarias).

 » Red de producción de contenidos de 
las  universidades españolas (Conferen-
cia de Rectores de las Universidades 
Españolas – CRUE).

Programação 

As principais marcas de identidade da 
programação do Canal Ibero-Americano, 
serão a cooperação, atualidade, qualidade 
e participação cidadã, acompanhadas pelas 
novas tecnologias da comunicação.

Espaços Temáticos:

• Espaço informativo: no qual a atualidade 
será oferecida tanto através de noticiários sem-
anais como através de “dossiers” temáticos que 
ofereçam uma informação em profundidade.

• Espaço de cooperação ibero-amer-
icana/centro-americana e o Caribe em 
REDE: no qual se promoverá a difusão e a 
cooperação dos programas internacionais 
com as diretrizes das Cúpulas Ibero-Amer-
icanas. Será também incluído o projeto 
América Central e Caribe em Rede, uma 
oferta temática de caráter centro-america-
no e caribenho. 

• Espaço de desenvolvimento suste-
ntável e ambiente: espaço no qual será 
oferecida uma visão da biodiversidade ibe-
ro-americana fomentando a sua proteção e 
aproveitamento sustentável.

• Espaço de arte, cultura e ciências hu-
manas: espaço de reflexão sobre as difer-
entes interações humanas, a sua cultura e 
expressões artísticas.

• Espaço de educação: que prestará 
atenção tanto à educação formal como à 
não formal, através de conteúdos dinâmicos 
e divertidos.

• Jovens Ibero-Americanos: Espaço 
destinado ao envolvimento dos jovens na 
produção de conteúdos audiovisuais em 
matéria de educação, cultura e ciência.

• Infantil: Espaço para fomentar os va-
lores e a cultura no apoio ao desenvolvi-
mento infantil, através do uso de uma 
linguagem adequada às crianças e de con-
teúdos educativos.

• Sociedade: Espaço dedicado a abordar 
questões importantes para a sociedade 
ibero-americana, tais como os direitos hu-
manos, os povos originários e as línguas da 
Ibero-América.

Audiência prevista  
120.000.000



Dirección General de Televisión Educativa - Secretaría de Educación Pública
Televisión Metropolitana SA Canal 22
IDTV (TVTijuana)
Universidad Autónoma de Aguascalientes TV Universitaria
Radio y Televisión de Aguascalientes
Universidad Nacional Autónoma de México TVUNAM
Universidad Autónoma de Tamaulipas- Televisión Educativa
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Dirección General de Televisión Educativa - Secretaría de Educación Pública Red EDUSAT
Universidad de Guadalajara - Canal 44
Instituto Politécnico Nacional Canal 30 Internet (Once TV)
Cámara de Senadores: Canal de Televisión del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos

      

TV Maya - Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

Suyapa Televisión Educativa 
Universidad de San Pedro Sula Campus TV

Inst. Nicaragüense de Telecomunicaciones y correos
Canal 6

Ministerio de Educación 
CERTV Corporación Estatal de Radio y Televisión

Ministerio de Educación 

SINART - Sistema Nacional de Radio y Televisión
Universidad de Costa Rica - Canal UCR
SINART Canal 13

Televisión Nacional de El Salvador
Televisión Nacional de El Salvador Canal 10

Escuela Superior Franciscana Especializada /Agape

Sistema Estatal de Radio y Televisión 
SER TV - Sistema Estatal de Radio y Televisión
FETV Canal 5

Ministerio del Poder Popular para la Educación
VALE TV - Asociación Civil Valores 
Educativos Televisión

Universidad Autónoma de Occidente, Canal 4
Canal Universitario Nacional ZOOM TV

Teleantioquía
Telemedellín

Canal UNAD - Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Canal UNAD - Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Universidad de Ibagué TV Universitaria
Universidad del Norte TV Universitaria

Universidad del Quindío TV Universitaria
Universidad EAFIT TV Universitaria

Ministerio de Educación
Universidad Técnica Particular de Loja UTPL TV

Televisión y Radio de Ecuador. E.P.RTVECUADOR
Escuela Politécnica Nacional

Ecuador Educa
Universidad Tecnológica Equinoccial TV Universitaria

Universidad Tecnológica San Antonio de Machala TV Universitaria

Universidad Privada Antenor Orrego Canal 39
Pontificia Universidad Católica del Perú Vídeos PUCP
CANAL 33 - Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Canal Sur - Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión 
Extremeña Canal Extremadura
Canal 13 - Asociación Ojos Solidarios
Universidad de Salamanca USAL TV
Universidad Politécnica de Valencia TV Universitaria
24 Horas TVE
La 2 TVE

CANADA:
Nuevo Mundo Televisión

ESTADOS UNIDOS:
HITN TV - Hispanic Information & Telecomunications Network

Universidad de Guadalajara Señal Internacional Canal 31.2
CUNY TV

Señal Internacional (Canal 22 México)

CANALES INTERNACIONALES
TVE Internacional

Antena 3 Internacional

Canal Saúde - Fundaçao Oswaldo Cruz
TV Cultura
Canal Futura

Tevé Ciudad

Ministerio de Cultura
Universidad Nacional de Cuyo NU Noticias Universitarais
Universidad Nacional de Villa María
Conexión Educativa - Red Intercable S.A.

Integrantes do Programa de Cooperação Televisão Educativa e Cultural
e Parceiros da Rede da Televisão Ibero-Americana 


