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Comunicado à imprensa 

 
 

  XIV ASSEMBLEIA GERAL DA OEI COMEÇA EM SÃO 

DOMINGOS  

 

 

• O Ministro da Educação da República Dominicana, Ángel Hernández, abriu 

a sessão, na qual os presidentes da Espanha, Portugal, Argentina e Cuba 

e o Papa Francisco enviaram mensagens de apoio. 

 

• Mariano Jabonero, atual secretário-geral da OEI e candidato do governo 

espanhol, apresentou sua candidatura à reeleição para os próximos 4 anos. 

 
 

São Domingos, 25 de novembro de 2022 – Nesta manhã, teve início a XIV Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), com a presença de uma dezena de ministros e 

ministras e de representantes de alto nível de delegações de 23 países ibero-

americanos. 

Sendo a República Dominicana o país que atualmente preside o Conselho de 

Administração da OEI, o encontro é realizado em Santo Domingo, no Hotel El 

Embajador, e tem como anfitrião o Ministro da Educação, Ángel Hernández. 

Durante a cerimônia de inauguração, Mariano Jabonero, secretário geral da OEI, fez 

ato de memória ao Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra à Mulher, 

dia lembrado hoje pelo assassinato brutal às irmãs Mirabal na República Dominicana 

em 1960 durante a ditadura de Trujillo. O Ministro Hernández, por sua parte, desejou o 

fortalecimento da OEI como um mecanismo de integração ibero-americana. 

A abertura do evento também contou com a participação virtual dos presidentes Pedro 

Sánchez, da Espanha; Alberto Fernández, da Argentina; Miguel Díaz-Canel, de Cuba 

e Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, que, por meio de mensagens em vídeo, 

expressaram o apoio de seus Governos para o desenvolvimento dos acordos e 

metas que, em nível ibero-americano, são estabelecidos em termos de cooperação 

educacional, científica e cultural na Assembleia. Também se deu a leitura da carta de 

apoio do Papa Francisco, com quem o Secretário Geral manteve um encontro na Santa 

Sede no dia 14 de novembro. También se leyó la carta de apoyo del Papa Francisco, 

con quien el secretario general mantuvo un encuentro en la Santa Sede el pasado 14 

de noviembre. 

A Assembleia Geral da OEI é a máxima autoridade da organização e funciona como 

seu órgão legislativo. Entre suas missões está eleger o secretário-geral da organização 
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para um mandato de quatro anos e decidir o país que irá sediar a próxima reunião da 

Assembleia. Nesta ocasião, Mariano Jabonero, atual secretário-geral da OEI, 

candidata-se à reeleição como candidato do governo espanhol para os próximos  

quatro anos.  
 

A jornada continuará com a apresentação do Relatório Institucional 2019-2022, que 

presta contas da atividade cooperativa da organização neste período. Também contará 

com a participação do renomado psicólogo e especialista em educação Howard 

Gardner, que proferirá sua palestra Inteligências Múltiplas e a Mente Sintética. 

Nesta Assembleia Geral também serão ratificados como entidades associadas da 

OEI a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Sistema de 

Integração Centro-Americana (SICA) e a Fundação UE-ALC. Também participam 

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 Assembleia Geral da OEI é composta por delegações oficiais de seus 23 

Estados-Membros, que compõem a Comunidade Ibero-Americana de Nações: 

Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Espanha, Uruguai e Venezuela. 

 

 

➢ Clique aqui para assistir ao vídeo com a mensagem dos presidentes ibero-

americanos.  

 

➢ Clique aqui para o vídeo da cerimônia de inauguração da XIV Assembleia Geral 
da OEI.  
 

➢ Clique aqui pelas fotografias.  
 

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 Secretária-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. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5KlMqM3XAGo
https://www.youtube.com/watch?v=cg9-5S20pMc
https://www.flickr.com/photos/130768081@N07/albums/72177720303976294
https://oei.int/
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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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