
 

Os 22 países ibero-americanos adotam uma Declaração para 
abordar os grandes desafios globais a partir da ciência e da 
inovação 
 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2022.- Hoje, os Ministros e Ministras da 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Ibero-América assinaram uma Declaração que visa promover a 
implementação de uma Estratégia Ibero-Americana de Inovação para abordar, a partir da ciência 
e da inovação, os grandes desafios globais como a alimentação; as mudanças climáticas e o meio 
ambiente; a digitalização e a inteligência artificial; a saúde e a transição energética, juntamente 
com um programa ibero-americano de cooperação em formação doutoral e pós-doutoral. 
 
As ministras e os ministros acordaram uma Declaração -adotada pelos 22 países- que con-templa 
os seguintes pontos: 
 
• A aprovação de um Plano de Ciência Aberta, que sirva para somar os esforços de todos os 

países da Região para poder colocar publicações científicas e dados associados à pesquisa em 
ambientes acessíveis e com processos padronizados. 

• Promover em 2023 a organização do I Fórum Digital Ibero-Americano para impulsionar a 
aprovação de uma Agenda Digital Ibero-Americana. No âmbito digital, inclui-se também o 
impulso para a aprovação de uma Carta Ibero-Americana de Direitos Digitais. 

• Incentivar e facilitar o acesso das mulheres desde a fase inicial às Ciências, à Tecnologia, à 
Engenharia e à Matemática. 

• Avançar na promoção do espanhol e do português como línguas de divulgação e comunicação 
científica e definir uma estratégia comum dado o potencial de presença e projeção de ambas 
as línguas na inteligência artificial. 

• Promover a criação do Prêmio Ibero-Americano de Ciência, em reconhecimento à trajetória, 
compromisso e notável contribuição ao conhecimento científico, bem como estabelecer o dia 
28 de novembro como o Dia Ibero-Americano da Ciência. 

 

https://www.segib.org/pt-br/?document=declaracion-v-reunion-de-ministras-ministros-y-altas-autoridades-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-juntos-por-una-iberoamerica-justa-y-sostenible


 

 

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 
iberoamericana, promovendo 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 do organismo é o chileno Andrés Allamand. 

“Os ministros e ministras, assim como as Altas Autoridades, assumem que toda a região deve 
trabalhar pela formação de uma cultura científica, tecnológica e inovadora, sob o lema “Juntos 
por uma Ibero-América mais justa e sustentável”, que é o tema da XXVIII Cúpula Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo, que acontecerá na República Domini-cana em 
março de 2023”, indicou Franklin García Fermín, Ministro de Educação Superior, Ciência e 
Tecnologia da República Dominicana. 
 
Por sua vez, a Ministra da Ciência e Inovação da Espanha, Diana Morant, salientou durante o 
encerramento que o desafio comum está em criar sociedades mais justas, prósperas e 
sustentáveis. Morant transmitiu o apoio do Governo espanhol para fazer da ciência e da ino-
vação um motor de desenvolvimento econômico e social da Ibero-América. “Queremos ser um 
vínculo estratégico entre a Ibero-América e o resto da Europa no campo da I+D+i”, afir-mou. 
 
Paralelamente à reunião ministerial, realizada em Santiago de Compostela durante dois dias, e 
dentro do Espaço Ibero-Americano, foi realizada a Reunião dos principais repositórios digi-tais 
de publicações científicas Redes; o Primeiro Encontro da Rede de Parques Científicos e 
Tecnológicos da Ibero-América e a I Edição do Fórum Ibero-América Científica, que constitui um 
espaço de participação da comunidade científica no processo preparatório para a Cúpula Ibero-
Americana de Chefes de Estado e Governo. 
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Siga a conversa nas redes: 
#CúpulaRD2022 

#SomosIberoamérica 
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