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"0 apoio a micro, pequena e media empresa, uma aposta pelo
desenvolvimento econ6mico e social"

Os Ministros e Altas Autoridades dos Estados Ibero-Americanos reunidos em
Madrid, Espanha, no dia 23 de outubro de 2012, por ocasiao da I Reuniao de
Ministros da Industria e responsaveis pelas pequenas e medias empresas, no
arnbito da XXII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo
que tera lugar nos dias 16 e 17 de novembro de 2012 em Espanha, na cidade
de Cadis,

CONSIDERANDO

1. 0 papel que as micro, pequenas e medias empresas (PME) desempenham
no desenvolvirnento econ6mico e social da regiao Ibero-Americana por
representarem mais de 95% das empresas existentes, por criarem cerea de
70% do emprego e por contribufrem para 60% do PIS da regiao.

2. Que para a prosperidade futura nos nossos parses sera essencial contar
com PME mais competitivas, aproveitar 0 seu potencial para a inovacao e 0

incremento da produtividade e fomentar a sua contribuicao para 0

crescimento econ6mico e a criacao de emprego para que sejam fonte de ~
uma maior coesao econ6mica e social. ~

3. Que as Declaracoes e os Programas de A<;ao das XX e XXI Cimeiras Ibero-
Americanas de Chefes de Estado e de Governo reconheceram a
irnportancia das PME nos parses ibero-americanos, apontando os diferentes
arnbitos do trabalho futuro para melhorar a competitividade das micro,
pequenas e medias empresas da reqiao como sejam a sirnplificacao
administrativa, a melhoria das capacidades produtivas e da produtividade, 0

acesso as linhas de credito e aos services nao financeiros e a qualidade,
alinhando-se assim com os princfpios de inclusao econ6mica e social.
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4. Que, na mesma linha, a Declaracao e 0 Piano de Acao de Madrid 2010-
2012 adotados na VI Cimeira Uniao Europeia-Arnerica Latina e Caraibas
colocou a enfase na coordenacao e cooperacao mais eficaz em ciencia,
investiqacao, inovacao e tecnologia a favor do desenvolvimento sustentavel
e da inclusao social.

5. Que neste arnbito devemos destacar, como antecedente imediato da
presente Declaracao, a cooperacao que tern vindo a desenvolver os paises
da regiao centro-americana a favor das PME e dos empreendedores, que
recebeu um novo impulso no 11 F6rum Centro-americano de PME realizado
na Costa Rica no passado 24 de abril de 2012.

6. Que 0 trabalho desenvolvido pela Cooperacao Ibero-Americana a favor das
pequenas e medias empresas da reqiao, desde mead os dos anos 90,
permitiu a troca de experiencias e a difusao de boas praticas na area das
politicas publicas de apoio as PME, assim como contar com valiosos
instrumentos para impulsionar 0 processo de certificacao de qualidade das
mesmas.

7. Que fomentar 0 empreendimento, melhorar 0 enquadramento no qual as
PME operam, facilitar e impulsionar os processos de forrnatizacao,
simplificando e reduzindo os entraves administrativos para operar no
mercado e promover a extensao da certificacao da qualidade, constituem
objetivos partilhados aos quais e necessario dar um novo impulso.

8. Que 0 acesso ao financiamento, tanto atraves dos sistemas tradicionais
como de novos e inovadores mecanismos e vias de capitallzacao da
atividade empresarial, constitui um fator essencial para promover a criacao
e 0 desenvolvimento das PME e a sua incorporacao num mercado
crescentemente complexo e global.
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9. Que e fundamental impulsionar a inclusao das PME na sociedade do
conhecimento, apoiando as suas capacidades inovadoras e tecnol6gicas, a
cooperacao e assistencia tecnica em materia de transferencia de
tecnologia, e, em particular, aproveitar 0 potencial que as novas tecnologias
da informacao podem oferecer para melhorar a sua produtividade e facilitar
o acesso aos services digitais publicos e privados e a sua participacao nas
novas formas de economia digital.

10. Que e necessario apoiar 0 esforco das PME para inovar e competir em
todos os setores vinculados com 0 desenvolvimento de uma economia
sustentavel que apresentam na atualidade as melhores oportunidades para
o empreendedorismo e criacao de emprego, estimulando 0 talento e a
iniciativa empresarial, especialmente entre as mulheres, os jovens e todos
aqueles coletivos que precisem de melhorar as suas condicoes laborais e
sociais.

11. Que 0 turismo constitui, neste sentido, um setor chave para 0

desenvolvimento econ6mico e social dos parses Ibero-Americanos, no qual
a presence das PME e rnalorttaria e que por isso, resulta essencial, tal
como se reconheceu na Oeclaracao de Assuncao por motivo da XI
Conferencia Ibero-Americana de Ministros do Turismo, impulsionar e dar
prioridade aos programas de apoio as PME turlsticas, de acordo com as
politicas, os pianos e as estrateqtas de desenvolvimento dos Estados Ibero-
americanos.

12. Que aprofundar os laces e os compromissos que nos unem para definir e
implementar estrateqias e politicas em beneficia do desenvolvimento da
competitividade das PME, mediante 0 trabalho conjunto dos nossos
Governos e das empresas em toda a area Ibero-Americana, constitui uma
excelente oportunidade para impulsionar um espaco mais aberto e
integrado, capaz de potenciar e rentabilizar os esforcos e recursos
individuais de cada pais.
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ACORDAM

1. Adotar a Carta Ibero-Americana da Micro, Pequena e Media Empresa,
documento que expressa 0 compromisso de todos os Governos que
subscrevem a presente Declaracao com os objetivos de impulsionar 0

empreendedirismo, de fomentar a competitividade das PME e de apoiar 0

seu desenvolvimento num espaco regional crescentemente aberto e
integrado.

2. Trabalhar em cada pais e conjuntamente por uma maior sensibilizacao de
todas as instancias publicas e privadas e da propria sociedade sobre a
irnportancia fundamental das PME para 0 desenvolvimento econornico e
social dos paises ibero-americanos.

3. Unir esforcos para desenvolver os instrumentos necessanos que
beneficiem as PME no arnbito dos objetivos e principios contemplados na
referida Carta, favorecendo 0 desenvolvimento da sua atividade nos
mercados ibero-americanos com base nos principios da igualdade de
oportunidades, da slrnpllflcacao da leqlslacao nacional, da sequranca
juridica e da estabilidade regulamentar, necessaries para a concecao de
projetos empresariais com vocacao de permanencia, geradores de
atividade e de emprego de qualidade, e em particular:

a) Promover a partir de cada Estado, conforme a sua leqislacao, e ~
atraves do desenvolvimento de projetos conjuntos de cooperacao, a
sirnpliticacao administrativa e a reducao das despesas e encargos
desnecessarios aos quais se encontram sujeitas as micro, pequenas
e medias empresas.

~
qualidade, assim como continuar 0 trabalho de sensibilizacao sobre ~
as vantagens da irnplantacao dos sistemas de qualidade, alargando 0

11Jt numero de empresas certificadas com as normas de qualidade ISO ~ ..
- 9001. _

<7J!i

~ctf~
~ ~~/

b) Continuar a impulsionar os processos de formalizacao das PME,
incluindo as acoes prevlas de melhoria da profissionafizacao da sua
qestao que possam habilitar a um processo de certificacao de
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c) Facilitar as PME a disponibilidade de financiamento, apoiando, a
partir das polfticas publicas, 0 acesso a todas as fontes de credito
disponfvel, tanto dos sistemas tradicionais de financiamento como de
outros mecanismos inovadores e vias de capitalizacao da atividade
empresarial.

d) Fomentar polfticas publlcas que promovam as capacidades
inovadoras e tecnol6gicas das PME, com particular atencao para os
setores mais vulneraveis, e especialmente a utilizacao do potencial
que as novas tecnologias da inforrnacao podem oferecer para
melhorar a sua produtividade, facilitar 0 seu acesso aos services
digitais publicos e privados e a sua participacao nas novas formas de
economia digital, aproveitando para tudo isto a contribuicao do
Espaco Ibero-Americano do Conhecimento e os programas que 0

integram.

e) Fomentar 0 desenvolvimento de iniciativas e instrumentos que
capacitem e apoiem as PME nas suas estrateqras de
internacionalizacao e acesso a novos mercados

4. Intensificar a colaboracao entre os Governos, os ernpresarios e 0 setor
academico da reqlao, com 0 objetivo de favorecer a transferencia de
tecnologia e a criacao de redes e de aliancas estrateqicas entre as PME
dos nossos pafses, conforme as suas leqislacoes que permitam trocar e
partilhar recursos produtivos, tecnol6gicos e comerciais em beneffcio da
sua competitividade e produtividade.

5. Promover politicas publicas que permitam 0 desenvolvimento setoria I e ./
intersetorial das PME, especialmente naqueles setores que se consideremr
chave em cada um dos nossos pafses, favorecendo a aplicacao dos
avancos tecnol6gicos, a melhor utilizacao dos recursos e a transferencia ~
cruzada de boas praticas, tecnologia e inovacoes,

,
6. Impulsionar e dar prioridade, neste arnbito, aos programas de apoio as

PME turfsticas de acordo com as polfticas, os pianos e as estrateqias de
desenvolvimento dos Estados Ibero-americanos.
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7. Continuar a impulsionar e a reforcar a utilizacao de todos aqueles
programas, iniciativas e projetos adscritos para a Cooperacao Ibero-
Americana, cujo objetivo e incrementar a competitividade da reqiao,
atraves da lnovacao e da incorporacao da Ciencia e Tecnologia em todos
os setores e especialmente nas PME. Apoiar, nesse arnbito, os esforcos
da referida Cooperacao pela prornocao da Propriedade Industrial nos
paises ibero-americanos.

8. Favorecer as trocas de boas praticas em politicas e praticas que afetam as
PME, tal como estao refletidas na Carta Ibero-Americana da Micro,
Pequena e Media Empresa, dando impulso a uma plataforma eletr6nica de
troca de boas pratlcas, solicitando para isso El SEGIB que proponha um
mecanismo apropriado para que se alcancem esses objetivos.

9. Levar a cabo um acompanhamento peri6dico da aplicacao dos principles
da Carta Ibero-Americana, promovendo a irnplernentacao das iniciativas
nela previstas, assim como quantas outras acoes a favor da
competitividade das PME nos paises ibero-americanos se puderem
acordar no futuro, para 0 desenvolvimento e a aplicacao da mesma. Neste
contexto propiciar a constituicao de um f6rum ibero-americano de PME,
com participacao publica e privada.

10. Estabelecer "A Semana das PME nos paises ibero-americanos" como
parte do conjunto de acoes de informacao e de difusao entre as PME e os
empreendedores.

Finalmente, os Ministros e as Altas Autoridades da Industria e responsaveis
pelas politicas das PME, expressam 0 seu reconhecimento ao Governo de
Espanha e ao seu Minlsterto da Industria, Energia e Turismo pela orqanizacao
deste encontro e






