
 
 

 

 

A Ibero-América dará um forte impulso à ciência, 
à tecnologia e à inovação para enfrentar a 
pandemia de COVID-19 
 

 
 
Andorra la Vella (Andorra), terça-feira, 27 de outubro de 2020 - Representantes dos 22 
países ibero-americanos, que participaram hoje de forma virtual na “IV Reunião de 
Ministros, Ministros e Altas Autoridades Ibero-Americanas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação” (CTI ), acordaram dar um impulso decisivo à inovação para contribuir para 
a recuperação socioeconômica diante da pandemia de COVID-19 e promover o 
desenvolvimento sustentável na região. 
 
Os(as) delegados(as) de Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela 
aprovaram uma Declaração conjunta na qual estabelecem a Estratégia Ibero-
Americana de Inovação e solicitam à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) a 
criação do Observatório Epidemiológico Ibero-Americano, cuja missão será coordenar e 
fortalecer as redes e capacidades epidemiológicas já existentes, com o objetivo de 
enfrentar o coronavírus. 
 
Da mesma forma, em um momento em que milhões de cidadãos da Ibero-América 
são obrigados a trabalhar a distância, acordaram promover ações que contribuam, de 
forma urgente, para reduzir a exclusão digital, facilitar o teletrabalho e melhorar a 
proteção de dados. 
 

https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/pt-br/


 
 

 

 

• Leia a declaração 
 
As autoridades reiteraram a importância de aumentar os investimentos em CTI e 
instaram a esforços conjuntos para alcançá-los. Para isso, recomendaram promover o 
intercâmbio entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, de Economia e 
Fazenda e as Câmaras de Comércio da Ibero-América, com a participação de 
organismos financeiros multilaterais e do setor empresarial. 
 
Na inauguração, a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, afirmou: 
“Com a crise de COVID-19 enfrentamos o maior desafio que já vivemos como 
geração. A ciência, a tecnologia e a inovação estão convocadas a cumprir um papel 
urgente, profundo e complexo. Temos que desenhar uma agenda de trabalho 
transversal que inclua as ciências da saúde, mas também as sociais; que inclua as 
tecnologias industriais, mas também as digitais; que tornem a inovação em um 
esforço aberto e democrático. Somente assim não deixaremos ninguém para trás”. 
 
Por sua vez, o Ministro da Presidência, Economia e Negócios de Andorra, Jordi 
Gallardo, destacou: “A pandemia mostrou que a preparação de diferentes países em 
termos de tecnologia e inovação influi de maneira significativa na gestão da crise 
sanitária, e este fato é aplicável a qualquer temática: econômica, social ou 
educacional. É fundamental pactuar uma estratégia ibero-americana para que a 
região possa superar a exclusão digital e vencer as diferenças no acesso à ciência e à 
tecnologia de toda a população”. 
 
Este encontro faz parte do calendário de reuniões preparatórias para a XXVII 
Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada em 
Andorra nos dias 21 e 22 de abril de 2021 com o tema “Inovação para o 
desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030. A Ibero-América diante do desafio do 
coronavírus”. 
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A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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