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Comunicado de imprensa  
 

OEI E UNESCO, AS DUAS ORGANIZAÇÕES LÍDERES DE 
COOPERAÇÃO EDUCATIVA, CULTURAL E CIENTÍFICA, 
REFORÇAM SEU COMPROMISSO ESTRATÉGICO E 
GLOBAL COM A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. 

 
• Cumprir a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável na Ibero-

América é o principal objetivo das duas instituições. 
 
• O acordo foi assinado num momento crítico em que é necessário unir 

forças para superar os efeitos da pandemia.  

 
Paris, 8 de janeiro de 2021. - A Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) assinaram hoje, em Paris, um acordo de 
cooperação que tem como eixo central o cumprimento da Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável, aprovada pelas Nações Unidas em setembro de 2015. 
 
O acordo foi assinado na sede da UNESCO (Paris) e contou com a presença da 
Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, e do Secretário-Geral da OEI, Mariano 
Jabonero.    
 
Além da Agenda 2030, o acordo destaca o apoio a iniciativas destinadas a melhorar 
a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável, bem como a 
promoção de indústrias culturais e criativas na Ibero-América. 
 
No campo educacional, o acordo ressalta a importância de facilitar e fortalecer a 
implementação do ODS4, o objetivo do desenvolvimento sustentável dedicado à 
educação, através de diversos mecanismos de coordenação internacional e regional.   
Da mesma forma, o documento destaca o apoio a iniciativas em prol da inclusão e 
equidade como princípios básicos de uma educação de qualidade, a promoção de 
iniciativas que posicionam a primeira infância como uma etapa fundamental da 
aprendizagem, o fomento a processos de formação para a democracia e a cidadania, 
bem como o desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.   
 
Também mostra o compromisso de ambas as instituições em apoiar iniciativas voltadas 
para o fortalecimento do ensino superior na região ibero-americana, colaborando 
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estreitamente com o Instituto de Educação Superior da Unesco na América Latina 
e no Caribe (IESALC).   
 
 
Finalmente, no campo da ciência, as duas organizações comprometem-se em cooperar 
para promover e fortalecer a cooperação científica e o avanço da ciência, tecnologia e 
inovação na região; posicionando a OEI como principal entidade parceira da UNESCO 
no próximo Fórum Aberto de Ciências da América Latina e Caribe (CILAC). 
 
 
Com este convênio, a UNESCO, organismo de cooperação mais importante do mundo, 
e a OEI, a organização de cooperação mais importante da Ibero-América, reforçam seu 
compromisso com o desenvolvimento de ações e iniciativas no campo da 
educação, ciência, cultura, comunicação e informação na Ibero-América.   
 

Acesse as imagens da assinatura do acordo aqui. 

 

Sobre a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) 
A Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) é o primeiro organismo intergovernamental de cooperação do espaço ibero-
americano. Desde 1949, trabalha na promoção da cooperação em suas três áreas de 
atuação. Atualmente, 23 Estados membros fazem parte da OEI, contando com 18 
escritórios regionais e sua Secretaria-Geral, sediada em Madri. 

 
Sobre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) é o 
principal organismo especializado das Nações Unidas nos campos da educação, 
ciência e cultura. Foi fundada em 16 de novembro de 1945 com o objetivo de contribuir 
para a paz e a segurança no mundo através da educação, ciência, cultura e 
comunicação. 


