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Comunicado à Imprensa 
 

“ESTA NÃO É A DÉCADA PERDIDA, MAS SIM A DÉCADA 
DAS OPORTUNIDADES”: PRESIDENTE DO BID 

• Assim disse Claver-Carone esta tarde hoje no colóquio que foi realizado na 
sede da OEI em Madri o colóquio O valor da transformação digital educativa na 
pós-pandemia. 
 

• Participaram do evento Mariano Jabonero, Secretário-geral da OEI; Maurício 
Claver-Carone, presidente do BID e Pilar Cancela, secretária de Estado da 
Cooperação Internacional da Espanha. 

 
• Durante o encontro, OEI e BID refirmaram o acordo de colaboração para 

concretização do projeto regional “Educação para o século XXI: prosperar, 
competir e inovar na era digital”. 

 
 
Madri, 8 de novembro de 2021 – A Organização dos Estados Ibero-americanos para 
a Educação, Ciência e Cultura (OEI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) promoveram na tarde de hoje o colóquio O valor da transformação digital 
educativa na pós-pandemia, onde foram discutidos os desafios que a região ibero-
americana enfrenta em um contexto de plena transformação digital em matéria de 
educação. O debate – assista pelo canal oficial da OEI no Youtube – moderado pelo 
jornalista espanhol Manuel Campo Vidal contou com a participação de Mariano 
Jabonero, Secretário-geral da OEI; Mauricio Claver-Carone, presidente do BID e Pilar 
Cancela, secretária de Estado de Cooperação Internacional da Espanha. 

 
Durante o evento, Mariano Jabonero afirmou que “foram registrados mais de 1 bilhão 
de horas-aulas perdidas, algo que se traduz em perda de capacidades”. Para o 
Secretário-geral da OEI antes da pandemia essas perdas seriam recuperadas em 8 
anos, com os mecanismos clássicos, “porém, com a informatização essa tarefa 
será muito mais rápida e eficiente”. Pontou ainda que “a informatização pode trazer 
benefícios que ajudem a superar o mundo das matérias primas na América Latina, em 
uma sociedade de conhecimento que aposta em habilidades mais qualificadas e com 
capacidade de inovação”. 
 
Mauricio Claver-Carone destacou que após esta pandemia não podemos aceitar outra 
década perdida, mas sim que se abra a possibilidade de “um renascimento, uma década 
de oportunidades; a questão, porém, é quem se beneficia dessas oportunidades”. O 
presidente do BID defendeu que o momento de repensar os sistemas educativos com 
vias a uma educação 4.0, é agora, aproveitando o uso da tecnologia para se melhorar 
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a qualidade e o acesso. Ainda afirmou que “é muito importante que os marcos 
regulatórios se abram para que a conectividade se desenvolva e permita, assim, com 
que esse ecossistema floresça”. 
 
Pilar Cancela destacou que em todas as ações e estratégias de cooperação da 
Espanha, uma das matérias vitais é a educação e a educação digital. “É agora o 
melhor momento para falarmos de todas aquelas oportunidades que permitam reverter 
as dificuldades instaladas no meio educacional. Dentro das instituições devemos estar 
mais atentos do que nunca”, finalizou. 
 
 
Sinergia em prol de uma Ibero-américa mais digital 
 
Ao final do encontro, o Secretário-geral da OEI e o presidente do BID reafirmaram o 
compromisso de um acordo assinado pelas duas organizações para implementação de 
um projeto regional que dará atenção à transformação digital educativa ibero-
americana. Sob o título “Educação para o século XXI: prosperar, competir e inovar na 
era digital”, o projeto busca contribuir com o desenvolvimento de modelos educação 
híbridos para que os países possam assegurar a continuidade educativa, assim como 
superar os desafios agravados pela pandemia em se tratando de dificuldades de 
acesso, qualidade e relevância educativa. 
 
Nesse sentido, as organizações esperam consolidar os processos de transformação 
digital dos sistemas ibero-americanos, apostando no diálogo interministerial e na 
implantação de projetos-piloto de educação híbrida na região. 
 
Estiveram presente no evento Antón Leis, diretor da Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional e Desenvolvimento (Aecid); Enrique Iglesias, primeiro-
secretário-geral Ibero-americano; Carlos Abella, embaixador em Missão Espacial para 
as Cúpulas e Espaços Ibero-americanos; Jessica Bedoya, chefe de Gabinete e Oficial 
Principal de Estratégia do BID; Alberto Nadal, diretor executivo da Espanha do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento; Fazia Pusterla, representante na Europa; Andrés 
Delich, secretário-geral adjunto da OEI e Matín Lorenzo, diretor do Gabinete da OEI. 
 

Acesse a galeria de fotos do evento aqui. 
 

Sobre a Organização dos Estados Ibero-americanos 

Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental de cooperação Sul-Sul do espaço ibero-americano. 
Atualmente a OEI é formada por 23 Estados membros e conta com 18 escritórios 
nacionais, além da Secretaria Geral em Madrid. 
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Com centenas de projetos ativos junto a entidades públicas, universidades, 
organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI 
representa uma das maiores redes de cooperação na Ibero-América. Entre seus 
resultados mais expressivos, a Organização tem contribuído para uma drástica redução 
do analfabetismo na região, alfabetizando e proporcionando educação básica para 
cerca de 2,3 milhões de jovens e adultos, e formação para mais de 100.000 professores. 

 

Sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem com missão melhorar vidas. Fundado 
em 1959, o BID é umas das principais fontes de financiamento a longo prazo para o 
desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe. O BID 
também realiza projetos de pesquisa de vanguarda e oferece assessorias políticas, 
assistência técnica e capacitação a agentes públicos e privados de toda a região. 
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Notícia do site 
 

Colóquio O valor da transformação digital educativa na pós-pandemia 
 

 
Secretaria-Geral 
Debates 
 
Data: 8 de novembro de 2021. 
Horas: das 14h30 às 15h30 (horário de Brasília) 
Local: evento online 
 
A organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) convidam a acompanhar este evento, onde serão discutidos os 
aspectos decisivos para o futuro da educação na Ibero-américa, como por exemplo, o 
a lacuna digital que a pandemia deixou nos chamados direitos digitais, entre outros 
temas. 
 
Programação: 
 
1. Discurso inicial: 

• Mariano Jabonero, Secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-
americanos (OEI) 

2. Debate: 
• Mariano Jabonero, Secretário-geral da OEI 
• Mauricio Claver-Carone, presidente do Bando Interamericanos de 

Desenvolvimento (BID) 
• Pilar Cancela, secretaria do BID 
• Mediação: Manuel Campo Vidal, jornalista e sociólogo espanhol 

3. Ato protocolar de assinatura do acordo de colaboração entre OEI e BID. 
 
 
 
Acompanhe o evento nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília) através 
deste link. 
 
 
 


