
 

Ministras, Ministros e Altas Autoridades Ibero-
Americanas reforçam seu compromisso com o 

espaço comum de Educação Superior  
A II Reunião Ibero-Americana de Ministras, Ministros e Altas Autoridades de 

Educação Superior contou com a presença de 19 países da região em Santo Domingo 
e com a participação virtual, por motivos excepcionais, do Brasil e do Uruguai. 

O encontro foi finalizado com a adoção de uma declaração política e um comunicado 
especial nos quais os países ibero-americanos declaram seu compromisso com a 

Educação Superior como um direito humano e universal. 

 

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, 1 de abril de 2021.- A II Reunião 
de Ministras, Ministros e Altas Autoridades de Educação Superior foi realizada nos dias 
31 de março e 1 de abril na cidade de Santo Domingo (República Dominicana) e teve 
como principal objetivo responder aos grandes desafios da Educação Superior na 
região, como a transformação digital, a mobilidade acadêmica e a qualidade educativa. 

 

 

 



 
 

Estiveram presentes as mais altas autoridades de Educação Superior dos países da 
região, que trabalharam em torno de três eixos temáticos principais: a transformação 
na educação superior, a construção do espaço comum ibero-americano de educação 
superior e a preparação da III Conferência Mundial de Educação Superior da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Os membros das delegações debateram e adotaram uma declaração que reafirma seu 
compromisso com o Espaço Comum de Educação Superior e com o Espaço Ibero-
Americano do Conhecimento, especialmente em questões como a mobilidade, a 
transformação digital, o acesso igualitário ao ensino e a qualidade acadêmica. 
Adicionalmente, foi aprovada a adoção de um comunicado especial que declara a 
Educação Superior como um direito humano e universal. 

A reunião foi presidida pelo Ministro da Educação Superior, Ciência e Tecnologia da 
República Dominicana (MESCYT), Franklin García Fermín, ao lado do Embaixador 
Marcos Pinta Gama, Secretário-Geral Adjunto Ibero-Americano, e contou com a 
presença do Presidente da República Dominicana, Luis Abinader, durante o ato de 
inauguração. 

No seu discurso, Abinader salientou a necessidade de revisar as experiências e boas 
práticas na construção do Espaço Comum da Ibero-América, a começar pelo reforço 
das políticas, o acesso ao conhecimento e a formação contínua de profissionais. O 
Presidente declarou que “estamos convencidos de fortalecer as políticas em matéria de 
Educação Superior, Ciência e Tecnologia em consonância com a competitividade, com o 
objetivo de aumentar consideravelmente o número de jovens e adultos que tenham as 
competências para conseguir um emprego digno.” 

O Secretário-Geral Adjunto Ibero-Americano indicou que o lema escolhido para a 
próxima Cúpula, "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", não é uma eleição 
casual porque “Neste cenário complexo, a nossa região é a que mais conseguiu ampliar a 
educação universitária nos últimos anos. É demonstrado que cada ano que se soma à 
formação média da população, se reduzem os níveis de violência, se mitiga a desigualdade e 
se consolida o Estado de Direito, ao mesmo tempo em que o crescimento econômico 
aumenta.”, informou. 

Por sua vez, o titular do MESCYT ressaltou a necessidade urgente de se articular um 
novo paradigma educativo para o Estado de Bem-Estar do século XXI, que permita o 
avanço no cumprimento da agenda comum proposta pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Destacou “A transformação digital da educação do 
país está de acordo com a estratégia do gabinete de transformação digital e da Agenda 
Digital 2030, que é promovida pelo governo e que é um roteiro que nos guiará para onde 
queremos estar como nação.” 

Esta II Reunião de Ministras, Ministros e Altas Autoridades da Educação Superior faz 
parte do calendário oficial de atividades da Conferência Ibero-Americana, cuja 
Secretaria Pro Tempore (SPT) é ostentada pela República Dominicana e foi a primeira  

 



 
 

realizada em formato presencial, após a pandemia mundial que forçou a adoção da 
virtualidade. 

Nesse sentido, 19 países participaram de maneira presencial e os representantes do 
Brasil e do Uruguai participaram de maneira virtual, diante da impossibilidade de 
presença em Santo Domingo. 

 

Sobre a SEGIB (https://www.segib.org/) 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana, na qualidade de órgão permanente de apoio 
institucional, técnico e administrativo à Conferência Ibero-Americana, tem os seguintes 
objetivos: a) contribuir para o fortalecimento da Comunidade Ibero-Americana e 
assegurar sua projeção internacional ; b) ajudar a organizar o processo preparatório das 
Cúpulas e de todas as reuniões ibero-americanas; c) fortalecer o trabalho realizado em 
matéria de cooperação, de acordo com o Convênio de Bariloche; e d) promover os 
vínculos históricos, culturais, sociais e econômicos entre os países ibero-americanos, 
reconhecendo e valorizando a diversidade de seus povos.  

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
Secretaria Geral Ibero-Americana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Acompanhe a conversa nas redes: 
#IberoAméricaAvança 

 

    
 

 
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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. O Secretário-Geral da organização é o chileno Andrés Allamand. 
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