Presidente cubano destaca
ciência e inovação na gestão de
governo
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Cuban President Miguel Díaz-Canel addresses 27th Iberoamerican Summit.

Havana, 21 de abril (RHC).- Ao falar na 27ª Cúpula Ibero-americana, nesta quarta-feira, o presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel, destacou o papel da ciência e da inovação na gestão de governo. O evento,
em Andorra, realizou-se de maneira virtual por causa da pandemia.
Díaz-Canel explicou que em Cuba a atividade científica é considerada fator chave do progresso e do
cumprimento dos objetivos de justiça social, legado do líder histórico da Revolução, Fidel Castro.
Indicou que o país conta com um vigoroso sistema científico e inovador, e uma avançada indústria
biotecnológica e farmacêutica, associadas ao sistema de saúde pública, gratuito e de qualidade.
Também, recursos humanos de alta qualificação. Mencionou as 229 entidades de ciência, tecnologia e
inovação existentes nesta Ilha, das quais 141 são centros de pesquisa.

“Tudo isso permitiu à nação enfrentar a pandemia da Covid-19 sob o impacto do bloqueio econômico,
comercial e financeiro imposto pelos EUA, e contar com cinco candidatas de vacina antiCovid-19, duas
delas em fase Três de ensaios clínicos”, assinalou o mandatário cubano. E sublinhou que o propósito é
imunizar toda a população até o final do ano, com vacinas próprias.
“O plano nacional de desenvolvimento econômico e social até 2030 concede um papel protagônico à
pesquisa científica, e se fortaleceram os vínculos das estruturas de governo com os setores do
conhecimento e a produção para potenciar o progresso”, indicou em sua fala na Cúpula Ibero-americana.
Mais adiante, denunciou os efeitos da dívida externa e defendeu uma ordem econômica internacional
justa, democrática e equitativa, para atender as causas que dão origem às desigualdades e avançar
rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Disse que para isso é necessária “vontade política, solidariedade, cooperação, transferências financeiras
e de tecnologias, e um acesso igualitário aos recursos”.
“A pandemia mostra que a saúde, a ciência e os recursos disponíveis devem ser colocados à disposição
de todos, e não só para satisfazer os interesses de uns poucos”, sublinhou Díaz-Canel.
Participaram da Cúpula online, junto ao presidente cubano, os ministros de Relações Exteriores, Bruno
Rodríguez, do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Rodrigo Malmierca, e de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, Elba Rosa Pérez.
O bloco ibero-americano agrupa 22 países da América Latina e Europa de fala espanhola e portuguesa.
Nesta ocasião, o encontro teve como lema “Inovação para o Desenvolvimento Sustentável –
Objetivos’2030. Ibero-américa ante o desafio do coronavírus”.
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