
 

 
 

 

Investir em inovação e transformação digital é 
uma prioridade para as universidades, segundo 
Ministros(as) e Altas Autoridades de Ensino 
Superior de 19 países da Ibero-América  
 

 
 
Madri (Espanha)/Havana (Cuba), terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 - Autoridades de 
ensino superior de 19 países da Ibero-América, reunidas pela primeira vez a nível 
regional, fizeram um chamado aos países da região para afrontar os grandes 
desafios das universidades por meio de investimentos em inovação, transformação 
digital, qualidade educacional e formação de doutores e pesquisadores. 
 
A I Reunião de Ministras, Ministros e Altas Autoridades de Ensino Superior foi 
realizada em Havana (Cuba), durante os dias 10 e 11 de fevereiro e foi inaugurada 
pelo Ministro do Ensino Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi; a Ministra da 
Educação e Ensino Superior de Andorra, Ester Villarubla Escales, e a Secretária-
Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan. 
 
Esta foi a primeira reunião ministerial de ensino superior organizada pela 
Conferência Ibero-Americana, o que demonstra que investir em formação é uma 
prioridade para a região diante do rápido progresso tecnológico e das grandes 
transformações na sociedade. 
 
A declaração final do Encontro solicita aos governos ibero-americanos "promover 

https://www.mes.gob.cu/es
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ações estratégicas e orçamentárias que permitam a promoção da inovação nas 
instituições de ensino superior". 
 
"É impensável conceber a inovação sem educação, particularmente sem ensino 
superior, uma vez que são as universidades - e especialmente as universidades 
públicas - que estão e estiveram na vanguarda da inovação ibero-americana", 
afirmou Rebeca Grynspan. 
 
Adicionalmente, Grynspan anunciou a elaboração de uma estratégia para a 
transformação digital do ensino superior na Ibero-América, que incluirá a 
implementação de uma plataforma para divulgar e trocar experiências e boas 
práticas na matéria. 
 
Com relação à formação de doutores e pesquisadores, as autoridades acordaram a 
criação de um mecanismo de cooperação regional que permita “o aproveitamento 
das complementaridades entre nossos melhores programas de formação doutoral 
em benefício de toda a região”. 
 
Com o objetivo de superar a desigualdade de gênero na educação, será 
desenvolvido um plano de trabalho para promover o acesso das mulheres a estudos 
e carreiras de pesquisa nas disciplinas STEM (siglas em inglês para Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática).  
 
As conclusões do Encontro, que faz parte do calendário das reuniões ministeriais 
preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-Americana, serão apresentadas aos 
Chefes e Chefas de Estado e de Governo neste encontro, que será realizado em 
Andorra em novembro de 2020, com o tema “Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável - Objetivo 2030”. 
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Siga a conversa nas redes: 

#SomosIberoAmérica 
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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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