Quem
somos?

O primeiro
organismo
multilateral
de cooperação
na Ibero-América

A Organização de Estados Ibero-Americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é o organismo
intergovernamental decano do espaço ibero-americano
e o primeiro a promover a cooperação multilateral
na região, atividade que tem desempenhado
ininterruptamente ao longo de seus 70 anos de vida.
Atualmente, 23 Estados membros e 7 países
observadores fazem parte da OEI, os quais compõem
a maior rede ibero-americana de criação e intercâmbio
de conhecimento, projetos e programas nas áreas da
educação, ciência e cultura. A OEI possui 18 escritórios
nacionais e sua Secretaria-Geral, com sede em Madri.
Desde 1949 trabalhamos de mãos dadas com os
Ministérios de Educação, Ciência e Cultura em toda
a Ibero-América por meio de programas e projetos
desenvolvidos nos âmbitos nacional, sub-regional e
regional. Também cooperamos com outros organismos
internacionais, fundações, ONGs, universidades e
entidades públicas e privadas.
Desde a I Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo, realizada na cidade de Guadalajara
(México), em 1991, a OEI tem convocado e organizado,
ao lado da Secretaria-Geral (SEGIB), as Conferência de
Ministros de Educação e de Cultura, além de assumir
a execução de programas educacionais, científicos e
culturais aprovados pelas Cúpulas Ibero-Americanas.
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Países observadores: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Luxemburgo, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Temos
a maior rede de
cooperação no
espaço ibero-americano

A OEI, devido aos seus 18 escritórios nacionais distribuídos
por dois continentes, tem a maior rede de cooperação
existente na Ibero-América, arraigo que representa um dos
pontos mais fortes de nossa organização: uma ampla presença
territorial propicia uma grande capacidade de coordenação
e de acompanhamento dos projetos realizados, bem como
o estabelecimento de respostas adequadas às necessidades
das diferentes políticas públicas educacionais, culturais e
científicas.

Algumas entidades colaboradoras

EDU
CA
ÇÃO
Uma nova
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O direito a uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva
é um dos eixos centrais da OEI, uma meta que converge com
a agenda global 2030 e, em especial, com o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável número 4.
Neste sentido, a OEI aposta decididamente na garantia da
universalização de uma educação infantil de qualidade e,
como resultado, assegurar oportunidades futuras iguais para
os meninos e as meninas. Trabalhamos também para tornar
a formação ao longo da vida uma realidade, bem como para
alcançar um ensino superior de qualidade, com maiores
oportunidades de mobilidade e mais ligação à investigação.
Num momento em que as profissões do futuro ainda
não existem ou desconhecemos quais serão elas, o
desenvolvimento de novas competências comunicativas,
científicas, digitais ou de cidadania é especialmente
importante para que nossos jovens enfrentem o futuro com
confiança e resiliência. Além disso, a OEI promove a formação
em direitos humanos, cidadania ibero-americana e valores
democráticos. Acreditamos que, por meio destes valores,
seremos mais solidários, respeitosos e fortaleceremos nossos
sentimentos de pertencer à comunidade ibero-americana.
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A sociedade e a economia do conhecimento exigem um
domínio amplo das competências do século XXI. A OEI
atua nessas áreas com uma abordagem integradora para
promover a ciência e a tecnologia na Ibero-América: melhorar
seu ensino, coletar e oferecer informações e estudar seu
impacto graças ao seu Observatório Ibero-Americano da
Ciência, Tecnologia e Sociedade (OCTS).
Na OEI também trabalhamos para intensificar a mobilização
de recursos para o I&D ou P&D, assim como para fomentar
parcerias entre universidades e empresas ibero-americanas,
a fim de vincular a ciência ao sistema produtivo, ao
aumento da competitividade da região e às necessidades da
sociedade.
Como outra de nossas prioridades, promovemos as vocações
pelas carreiras científicas e tecnológicas, cuidando da
perspectiva de gênero e colocando uma ênfase especial nas
meninas, para garantir assim a igualdade de oportunidades.
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A OEI trabalha em uma das regiões linguísticas mais
extensas do mundo, onde 800 milhões de pessoas
comunicam-se em espanhol ou português, assim como
em centenas de línguas nativas. A língua, mas também
as manifestações culturais associadas a ela, é a espinha
dorsal que gera coesão na Ibero-América, ao mesmo tempo
em que reafirma os valores de convivência e respeito pela
diversidade.
A riqueza cultural e a diversidade da Ibero-América estão
refletidas na Carta Cultural Ibero-Americana, aprovada na IX
Conferência Ibero-Americana de Cultura (Montevidéu, 2006)
e impulsionada pela OEI, uma Carta que há mais de 10 anos
tem sido considerada como referência para a integração da
região.
O trabalho da OEI em matéria de cooperação cultural
visa garantir os direitos culturais e promover o seu
desenvolvimento, a fim de colocar a cultura no lugar que lhe
coresponde. Trabalhamos também para proteger a criação
cultural, em particular, a criação digital, em termos de
autoria, acesso e distribuição.

“Todos iguais,
todos ibero-americanos:
todos juntos,
porque representamos um vasto conjunto de nações
que compartilham raízes e um rico patrimônio
de uma cultura fundada
na soma de povos,
sangues e credos diversos.”
Carta Cultural Ibero-Americana, 2006
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