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Comunicado à imprensa 

A OEI REALIZARÁ SUA XIV ASSEMBLEIA GERAL NA 

REPÚBLICA DOMINICANA EM 25 DE NOVEMBRO 

• Mariano Jabonero, atual secretário-geral da Organização de Estados Ibero-

Americanos e candidato do governo espanhol, candidata-se à reeleição 

para os próximos quatro anos. 

 

• Durante a Assembleia, organizada com o apoio do Ministério da Educação 

da República Dominicana, será apresentado o relatório de atividades 

marcantes da OEI durante os últimos quatro anos. 

 

• A Assembleia Geral da OEI é a autoridade máxima da organização e é 

composta por representantes e delegações oficiais de seus 23 Estados-

Membros.   

 

Madri/Santo Domingo, 22 de novembro de 2022 – A Organização de Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) realizará na próxima sexta-

feira, 25 de novembro, na República Dominicana, a XIV Reunião Ordinária de sua 

Assembleia Geral na qual Mariano Jabonero, candidato do Governo da Espanha e 

atual secretário-geral da organização, apresentará sua candidatura à reeleição ao 

cargo para o próximo quadriênio 2023-2026. 

O ato terá como anfitrião o ministro da Educação da República Dominicana, Ángel 

Hernández —na qualidade de presidente do Conselho Diretivo da OEI— e contará 

com a participação do presidente da República, Luis Abinader, e de ministros da 

Educação dos países da região, entre eles, Pilar Alegría, da Espanha. Também será 

escolhido o país que ocupará a próxima presidência do Conselho Diretivo, sendo o 

anfitrião da próxima Assembleia Geral da OEI. 

No encontro, também será apresentado o relatório da OEI sobre suas atividades 

nos últimos quatro anos, um período marcado principalmente pela crise da covid-19 

e, consequentemente, pelo fechamento dos estabelecimentos educacionais na região, 

que afetou cerca de 180 milhões de estudantes. Os progressos realizados na 

transformação digital da educação na Ibero-América, o fortalecimento de um espaço de 

educação superior compartilhada, a promoção de indústrias criativas e culturais e a 

consolidação do espanhol e do português como línguas científicas são alguns dos 

pontos marcantes que podem ser encontrados neste relatório, que descreve as linhas 

de ação e atividades da organização durante este período. 

No decorrer da XIV Assembleia Geral da OEI, o renomado pesquisador e psicólogo 

norte-americano Howard Gardner proferirá a conferência magna Inteligências 

múltiplas e a mente sintética, que enfocará a capacidade de melhorar as habilidades 

dos estudantes ibero-americanos em diferentes áreas, com uma visão abrangente e 

inclusiva. 

mailto:eva.mateo@oei.int


 

CONTATOS Eva Mateo Asolas   
Chefe de Comunicação OEI 
eva.mateo@oei.int  
(+34) 696 40 18 21 

Rafael Alonso Rodriguez 

Director General de Comunicaciones 
Ministerio de Educación de 
República Dominicana 
(+1829) 344-1307 

 

 

A Assembleia Geral da OEI, que é realizada a cada quatro anos, é a autoridade 

máxima da organização e funciona como seu órgão legislativo. É constituída por 

delegações oficiais de seus 23 Estados-Membros (Andorra, Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 

Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela). 

O encontro contará com a participação dos observadores da OEI: a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Sistema de Integração Centro-Americana 

(SICA) e a Fundação UE-ALC. Também participarão entidades convidadas como o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Unesco, o Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF), a Secretaria-Geral Ibero-Americana 

(SEGIB) e o Organismo Internacional da Juventude para a Ibero-América (OIJ). 

A última Assembleia Geral da organização foi realizada em 2018 na Cidade do México, 

onde Mariano Jabonero, candidato do governo espanhol, foi eleito como secretário-

geral para o período 2019- 2022, sucedendo o brasileiro Paulo Speller. 

Sobre a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) 
 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. 
Atualmente, fazem parte do organismo 23 Estados-Membros e tem 19 escritórios 
nacionais, além da Secretaria-Geral sediada em Madri.  
 
Com mais de 400 acordos e convênios ativos com entidades públicas, universidades, 

organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais — 
como a União Europeia, o Banco Mundial, BID, CAF, a Unesco e a CPLP—, a OEI 
representa uma das maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus 
resultados, a organização tem atualmente mais de 17 milhões de beneficiários diretos 
de seus projetos. 
 
Sobre o Ministério da Educação da República Dominicana  

O Ministério da Educação da República Dominicana (MINERD) tem a missão 

fundamental de garantir aos dominicanos e dominicanas uma educação de qualidade 

por meio da regulação do serviço educacional nacional, sua proteção e desenvolvimento 

integral ao longo da vida para a formação de homens e mulheres livres, éticos, críticos 

e criativos, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

Da mesma forma, busca alcançar uma educação de qualidade que forme seres 

humanos éticos, competentes, respeitosos com o patrimônio público, que exerçam seus 

direitos e cumpram seus deveres, gerando oportunidades legítimas de progresso e 

prosperidade para a todos. 

Coloca, assim, em prática, valores como Identidade, Justiça e Equidade, Qualidade e 

busca pela excelência, Desenvolvimento integral, além de compromisso e 

responsabilidade. 
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