
 
 

Ibero-América une esforços para uma educação inclusiva, 
igualitária e de qualidade  

 
• O compromisso foi feito durante a XXVI Conferência Ibero-Americana de Ministros 

e Ministras da Educação em La Antigua, Guatemala. 
 

Madri, Espanha / La Antigua Guatemala, sexta-feira, 28 de setembro de 2018 - Os governos dos 
22 países da Ibero-América concordaram em coordenar, fortalecer e renovar as suas 
políticas educacionais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015. 
 
O compromisso foi feito durante a XXVI Conferência Ibero-Americana de Ministros e 
Ministras da Educação, realizado na quinta-feira, 27 de setembro, em La Antigua, Guatemala. 
 

• Leia aqui a declaração final  
 
Os governos ibero-americanos também se comprometeram a promover o aumento da 
cobertura e da qualidade da educação nos primeiros anos e os anos de escolaridade para que 
as crianças possam alcançar um desenvolvimento integral e pleno. 
 
Adicionalmente, os países também concordaram em incorporar novos métodos educacionais 
que garantam as competências necessárias para o século XXI e facilitar o uso de novas 
tecnologias na sala de aula, a fim de reduzir a desigualdade digital no sistema de ensino. 
 

Durante a reunião, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, afirmou que uma 
educação de qualidade, inclusiva e igualitária "não só nos ajudará a ter sociedades mais 
educadas, mas também a ter menos pobreza, desigualdade e criminalidade" na Ibero-
América. 
  

As conclusões da Conferência serão traduzidas em mandatos específicos que serão levados 
para a XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que será realizada 
em La Antigua, Guatemala, nos dias 15 e 16 de novembro. Seu tema será "Uma Ibero-
América próspera, inclusiva e sustentável".  

 

MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  

 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/declaracion-xxvi-conferencia-iberoamericana-de-educacion.pdf
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
mailto:MSeitz@segib.org


 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  coesão social,  inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  
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