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Os Ministros participantes na I Reuniao Ibero-Americana de Ministros da Industria,
reunidos em Madrid, Espanha, no dia 23 de outubro de 2012, acordaram em unir
esforcos para apoiar, com as polfticas publicas e os instrumentos necessaries, a
produtividade e a competitividade das micro, pequenas e medias empresas e dos
empreendedores da reqiao. Para tal efeito, decidiram aprovar 0 texto que a seguir
se transcreve e que submetem a XXII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de
Estado e de Governo (Cad is, 16 e 17 de novembro de 2012) para a sua adocao:

1. As micro, pequenas e medias empresas (PM E) sac a espinha dorsal da
economia ibero-americana e constituem um elo determinante na cadeia da
atividade econornica e na criacao de emprego e, finalmente, no processo de
inteqracao econornica e social nos paises ibero-americanos.

2. Nos parses ibero-americanos, no minimo, 95% das empresas existentes sac
PME, as quais criam cerca de 70% do emprego, e contribuem para 60% do
PIS da reqiao.

3. As PME ibero-americanas, confrontam-se, no seu desenvolvimento com
dificuldades de acesso ao financiamento, de internacionalizacao, de formacao
da sua rnao-de-obra e de criacao e aquisicao de inovacao e tecnologia.

4. Embora as PME sejam as mais sensiveis as rnudancas no contexto
empresarial e as que mais sofrem com as cargas administrativas excessivas e
desnecessarias, sac empresas com grande capacidade de adaptacao as
mudancas tecnoloqicas e do mercado global.

5. A capacidade de aproveitar 0 potencial de crescimento, a criacao de emprego
e a inovacao das PME sera decisiva para a prosperidade futura da regiao.
Criar um enquadramento favoravel ao empreendimento e potenciar t(
competitividade das PME contribuira para 0 crescimento e desenvolvimento
econornico inclusivo, sustentavel e equitativo, para a criacao de emprego de
qualidade, para a erradicacao da pobreza, bem como para 0 aumento d ~
produtividade e para a inovacao. .

6. 0 contexto internacional, nacional, regional e local no qual as PME ibero- "
americanas operam e muito heteroqeneo, assim como a sua propria natureza. j" L
Portanto, as politicas de apoio devem ter em consideracao esta diversidade, ~
concebendo acoes e estrateqias coordenadas nos diferentes niveis de ~.
atuacao (local, regional ou nacional e internacional). 'J'I

7. Com a ideia de fomentar 0 empreendimento e de melhorar 0 contexto no qual
as PME operam, os Ministros Ibero-americanos da Industria pretendem dar um
impulso decisivo com a apresentacao da Carta Ibero-Americana da Micro,
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Pequena e Media Empresa, cujas diretrizes se comprometem a desenvolver
no arnbito das suas cornpetencias.

8. A Carta reflete os compromissos adotados nas Cimeiras entre a America
Latina e Carafbas e a Uniao Europeia, que contribuem para a consolidacao
das relacoes entre ambas as regi5es, baseados na instauracao de um dialoqo
politico permanente, em acoes de cooperacao regional e no estabelecimento
de relacoes comerciais continuas e diferenciadas de acordo com as sub-
regi5es e os paises.

9. A Carta apoia-se numa serie de princfpios que orientam a concscao e a
execucao de politicas publicas para a criacao das condicoes de
competitividade das PME num grau de igualdade e de melhoria do
enquadramento fiscal, jurfdico e administrativo no qual desenvolvem a sua
atividade.

10. Os Ministros responsaveis pelas politicas publicas das PME dos paises ibero-
americanos, conscientes do papel dos Estados na definicao e estabelecimento
de estrateqias nacionais de desenvolvimento, comprometem-se a zelar, no
arnbito das suas competencias e de acordo com as politicas, pianos e
estrateqias de desenvolvimento dos seus paises, e no quadro fiscal, jurfdico e
administrativo de cada um deles, pelo desenvolvimento e pelo cumprimento
dos seguintes principios:

I. Promocao do empreendedorismo na educacao e na sociedade

• Promover 0 empreendedorismo estabelecendo um quadro adequado no
qual as PME possam prosperar e no qual se recompense a iniciativa
empreendedora.

• Favorecer 0 reconhecimento social dos empreendedores, destacando-se 0

contributo dos empresarlos para 0 desenvolvimento economico e social, e
transmitindo aos jovens 0 desafio pessoal, a oportunidade e V
responsabilidade que envolve avancar com uma iniciativa propria atraves
da criacao das suas empresas.

• Estimular a cultura empresarial, transmitindo, em todas as etapas
educativas, um conhecimento geral sobre a atividade empresarial e criando
modules especfficos de forrnacao em capacidades empresariais nos
programas educativos do ensino prirnario, secundario, de forrnacao
profissional e universitario, de acordo com as politicas educativas
estabelecidas por cada pals ..

• Colaborar com os meios de cornunicacao para favorecer uma imagem
positiva do empreendedorismo, contribuindo para difundir modelos de
sucesso, boas praticas de qestao empresarial e bons exemplos de~ r/ionsabilidadesocial,empresanal~~n;: ~
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11. Slmpllflcacao administrativa para a crlacao de empresas e para a
formalizacao das PME

• Promover que a elaboracao das normas tenha em conta as especiais
dificuldades com que as PME se enfrentam no empreendimento.

• Sensibilizar as adrninistracoes publicas sobre as necessidades especfficas
das PME e das iniciativas empreendedoras, garantindo a rninimizacao das
despesas e dos encargos administrativos e promovendo a adrninistracao
eletronica e os balcoes unicos empresariais como pontos de acesso e
facilitacao dos trarnites com as Adrninistracoes Publicae.

• Universalizar as acoes de assessoramento para a criacao de empresas e 0
apoio a empreendedores vinculadas aos balcoes unicos empresariais.

• Apoiar as PME no processo de forrnalizacao, sensibilizando e informando
sobre as suas vantagens, promovendo medidas de forrnacao e assessoria
e simplificando os trarnites administrativos.

Ill. Contratacao publica como oportunidade de mercado para as PME

• Facilitar a participacao das PME na contratacao publica mediante a
identificacao de oportunidades no mercado publico local, regional, estatal e
internacional, conforme apropriado, pela sirnplificacao dos procedimentos,
atraves da orientacao e do apoio especializado em todo 0 processo de
trarnitacao, 0 desenvolvimento de boas praticas nos pagamentos, assim
como mediante 0 estfmulo daquelas medidas que as ajudem a alcancar os
necessaries standards de forrnalizacao, qualidade e escala.

• Fomentar a criacao de portais eletronicos para alargar 0 acesso a
informacao sobre oportunidades de contratacao publica.

• Fomentar a existencia de observatories sectoriais para promover a
participacao das PME na contratacao publica.

• Fomentar a cooperacao empresarial e a confiquracao de plataformas de
colaboracao para a criacao de projetos em consorcio nesta area, bem
como 0 intercambio de boas praticas.
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IV. Fiscalidade para promover 0 investimento e 0 desenvolvimento das
PME

• Promover um quadro fiscal previsivel e coerente que facilite 0

desenvolvimento das PME e 0 empreendimento, colocando especial
enfase em evitar as discriminacoes de impostos e de tributacoes que as
coloquem em desigualdade relativamente as grandes empresas.

• Impulsionar a adaptacao dos regimes fiscais necessanos para
recompensar 0 sucesso e estimular a criacao e 0 desenvolvimento das
PME e dos empreendedores assim como a sua competitividade.

• Facilitar inforrnacao as PME e aos empreendedores sobre a politica fiscal
favoravel para a sua criacao e desenvolvimento (beneficios, isencoes,
etc.), assim como manter processos de assistencia tecnica especializada
que facilitem a aplicacao dos regimes simplificados.

V. Acesso ao financiamento

• Identificar as principais barreiras que as PME enfrentam, na altura de
aceder ao financiamento da sua atividade (dificil acesso a garantias,
inforrnacao deficiente, falta de adaptacao da oferta as particularidades das
PME), promovendo politicas publicas que facilitem a canalizacao de
recursos financeiros atraves tanto de sistemas tradicionais de
financiamento como de outros mecanismos de capitalizacao empresarial
(mercados de capitais, capital de risco, rnicrocreditos e emprestirnos
participativos, entre outros), e 0 desenvolvimento de sistemas de garantias
que torne viavel 0 seu acesso ao credito.

• Fomentar 0 trabalho em rede e 0 apoio e 0 assessoramento as PME e aos
empreendedores que tern projetos viaveis e nao encontram financiamento,
inclusivamente atraves da figura dos "facilitadores" crediticios, conforme
seja mais apropriado.

• Fomentar a cultura financeira das PME, atraves da formacao e da
transferencia de tecnologia para que possam planificar as suas
necessidades financeiras e conceber estruturas de financiamento
apropriadas.

5
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VI. lnternaclonatizacao

• Fomentar a sensibilizacao acerca das oportunidades que os acordos
comerciais e os mercados internacionais oferecem para 0 desenvolvimento
da actividade das PME e dos empreendedores.

• Impulsionar 0 desenvolvimento e a dfvulqacao de instrumentos de apoio a
intemacionalizacao que permitam as PME ibero-americanas crescer e
inserir-se nas cadeias de valor globais.

• Promover, de acordo com as circunstancias, a cooperacao das PME ibero-
americanas atraves de aliancas estrateqicas, incluindo 0 desenvolvimento
de projetos de inteqracao produtiva que procurem criar oferta em areas de
producao nao presentes nas cadeias globais de valor.

• Promover uma alianca publico-privada para 0 financiamento da
intemactonalizacao das PME.

• Favorecer 0 desenvolvimento da actividade das PME nos mercados ibero-
americanos com base nos principios de igualdade de oportunidades,
sirnplificacao da leqlslacao nacional, sequranca jurfdica e estabilidade
regulat6ria, necessaries para a concecao de projetos empresariais com
vocacao de permanencia, criadores de atividade, de emprego de qualidade e
de lnclusao social.

VII. Incremento da capacidade inovadora e tecnol6gica das PME

• Conceber uma estrateqia de colaboracao que apoie 0 uso das TIC,
juntamente com a reqularnentacao, diversificacao e alargamento da oferta
dos services com politicas publlcas que favorecarn 0 seu desenvolvimento, ..,,/
incluindo os aspetos relacionados com 0 seu financiamento. r-

• Impulsionar 0 estabelecimento de acoes de difusao e sensibilizacao das
vantagens que representam 0 usa das TIC para as PME e os
empreendedores.

• Promover 0 desenvolvimento das capacidades inovadoras e tecnol6gicas
que fomentam a competitividade, em especial mediante a protecao da
propriedade intelectual e das normas de certificacao de qualidade.

Promover a difusao de avancos tecnol6gicos que apoiem 0 usa eficiente ~I
dos recursos, a melhor qestao e conservacao ambiental, a reducao dos ~
residuos e a reciclagem. ~

Promover a melhoria das capacidades nas PME e fortalecer 0 apoio a
todas as formas de inovacao. ~

•

•
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• Fomentar as iniciativas de apoio a criacao e ao fortalecimento dos
diferentes tipos de agrupamentos empresariais ou "clusters", incluindo
fomentar a cooperacao transnacional destes coma parte da estrateqla de
prornocao da sua competitividade e inovacao.

• Promover a troca e a transferencia tecnoloqica entre as empresas e
industrias dos parses ibero-americanos e as PME.

• Estimular ativamente a colaboracao entre a academia e os setores
produtivos coma instrumento facilitador do processo inovador das PME:

• Promover a qualidade coma valor empresarial que favoreca a
competitividade das PME e 0 empreendedorismo.

VIII. Economia sustentavel, novos mercados e Responsabilidade social
empresarial

• Estimular as PME e os empreendedores para que sejam capazes de inovar
e competir em todos os seta res de atividade vinculados ao
desenvolvimento de uma economia sustentavel,

• Fomentar a formacao das PME para que contribuam para enfrentar os
desafios ambientais e que ao mesmo tempo potenciem a transformacao
dos referidos desafios ambientais em oportunidades empresariais.

Promover a criacao de redes e services de inforrnacao naquelas empresas
que facilitem a sua compreensao e 0 acesso a setores de atividade ~../"f
emergentes. ,--

Evidenciar a vigencia da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e 0

papel decisivo que esta desempenha na atividade das PME, tanto pela
contribuicao empresarial para 0 desenvolvimento sustentavel nas suas tres ~
componentes economica, social e ambiental coma pela influencia positiva
na imagem que a sociedade tem dos ernpresarios. ,

IX. Desenvolvimento, potenciacao e intenelflcacao da eflcacia da
representacao dos interesses da micro, pequena e media empresa a
escala local, regional e nacional.

•

•

• Estimular 0 desenvolvimento do contacto direto e estreito entre as
instituicoes, as adrninistracoes e as orqanizacoes empresariais cam o'....::;;~~
objetivo de que na tomada de decisoes criem um quadro mais favorav...:;e;.c:;:o,;:=:::;
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• Fomentar a presence das orqanizacoes empresariais nos diferentes f6runs
de consulta e nos debates econ6micos e sociais que afetem as PME.

• Fomentar as redes de cooperacao e associacao das PME, para estimular a
melhoria do enquadramento empresarial e 0 seu acesso aos mercados.

• Estudar solucoes dirigidas a melhorar a representacao das PME mediante
a participacao na concecao das polfticas publicas, com melhorias na
coordenacao interna e nas consultas/avaliacoes.

11. Com 0 fim de dar seguimento a aplicacao da Carta Ibero-Americana, promover-
se-a a troca de boas praticas em materia de polftica de PME, mediante:

• Encontros regulares dos responsaveis nacionais ibero-americanos pelas
polfticas das PME.

• Avaliacao peri6dica dos avancos em materia de polftica de apoio as PME
na reqiao e relativamente a modelos de parses terceiros, procurando boas
praticas em todas as areas que afetam as PME e 0 empreendedorismo.

• Criacao de uma plataforma Web de troca de boas praticas, informacao dos
mercados e tecnologia, aproveitando as iniciativas ja implementadas por
alguns parses ibero-americanos.

• Desenvolvimento de atividades de aprendizagem mutua.

• Desenvolvimento de projetos conjuntos de cooperacao.

• Estabelecimento de uma semana ibero-americana das PME, como parte do
conjunto de acoes de informacao e de difusao entre as PME e os ~
empreendedores acerca das facilidades e oportunidades de apoio que as
diferentes instituicoes/orqanizacoes internacionais oferecem.

Um esforco conjunto de recornpilacao de inforrnacao estatlstica, que ~
contribua para a producao de indicadores sobre a situacao das PME e
permita a concecao de polfticas publicas de apoio as PME mais adequadas .
as suas necessidades e a sua situacao.

•

Feita em Madrid, a 23 de outubro, nas suas vers6es em portuques e espanhol, ~
ambas igualmente autenticas. '*




