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DECLARA~AO DE CADIS

N6s, as Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos parses ibero-americanos, reunidos
na cidade de Cadis, nos dias 16 e 17 de novembro de 2012, sob 0 tema "Uma relacao
renovada no Bicentenario da Constltuicao de Cadis", consideramos que:

1. A Constituicao de Cadis de 1812 marca um dos marcos hist6ricos fundamentais do
acervo constitucional ibero-americano, cujos prindpios de liberdade individual,
democracia, soberania popular, separacao de poderes, legitimidade e igualdade
jurfdica nos permitem reconhecermo-nos como ibero-americanos.

2. A Constitulcao de 1812 contribuiu, em pleno processo de independencia das nacoes
ibero-americanas, para estabelecer um novo ordenamento politico que instituiu a
nocao de cidadania, determinou a submissao dos governantes as leis da Nac;ao e
estabeleceu formas de livre eleicao das autoridades.

3. Na redacao da referida Constituicao participaram ativamente, jade a lado,
representantes de ambos os hemisterios. Os conteudos e os ideais da Constitulcao de
1812 contribuirarn posteriormente para definir e enriquecer os quadros
constitucionais dos estados ibero-americanos e para consolidar os seus processos de
forrnacao.

4. Hoje, duzentos anos ap6s a aprovacao da Constitulcao gaditana, e justo destacar os
processos de consolidacao da democracia e do estado social de direito, levados
avante pelos parses ibero-americanos, que contribuem para alcancar os objetivos de
bem-estar geral, de inclusao e coesao sociais, de equidade e de solidariedade; e que
abrem novas e promissoras perspectivas para potenciar os vinculos da Comunidade
Ibero-Americana e diminuir as assimetrias existentes entre os nossos parses.

5. Partindo desses prindpios e dos valores do acervo politico, econornlco e social da
Conferencia Ibero-Americana, e necessarlo manter uma presence relevante na
agenda internacional, aproveitar eficazmente as oportunidades que oferecem os
nossos vinculos com outras areas do mundo e participar num processo de
crescimento conjunto e desenvolvimento sustentavel centrado no bem-estar, para
satisfazer as necessidades concretas das nossos povos, especialmente a erradlcacao
da fome e da pobreza extrema e a reducao da pobreza, a igualdade de
oportunidades, a dlminulcao da insequranca, 0 aumento da cobertura, a melhoria da
qualidade e 0 acesso equitativo aos services baslcos e a sequranca social, a criacao
de trabalho decente e de qualidade, a igualdade de genero e a protecao dos direitos
dos grupos mais vulneraveis,

6. As amplas, variadas e ricas expressoes culturais da nossa identidade comum sac 0

arnblto mais profundo de ligac;ao e inteqracao da Comunidade Ibero-Americana e
constituem um fator cada vez mais dinamlco e inclusivo dos nossos povos. Neste
sentido, as nossas linquas e culturas comuns constituem um grande acervo para 0

desenvolvimento e para 0 estabelecimento de um mercado ibero-americano da
cultura.
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Com a finalidade de promover a construcao desta relacao renovada, decidimos centrar os
nossos esforcos em seis eixos fundamentais: a) 0 desenvolvimento econornlco ao service da
cidadania; b) 0 desenvolvimento das infraestruturas em ambitos como 0 transporte, as
telecornunlcacoes, a energia e a unhzacao e qestao sustentavel da aqua: c) a prornocao da
micro, pequena e media empresa para aumentar a produtividade e a competitividade, assim
como para estimular os processos de lnovacao: d) 0 fortalecimento institucional; e) a
educacao e a promocao do espaco cultural ibero-americano e a sua potenciacao como
fatores de inclusao social e de crescimento econornlco: e f) a prornocao da crlacao de
trabalho decente, que e tarnbern um eixo vertebrador e transversal das nossas acoes no
ambito economico.

Por isso:

a) No arnbtto economlco, num contexto de crise econornlca e financeira mundial, no qual
grande parte dos pafses ibero-americanos conseguiram manter um crescimento
sustentavel que abre um novo ciclo de oportunidades de desenvolvimento, e tomando
em conta as significativas llmltacoes existentes atualmente na polftica fiscal de alguns
deles, acordamos realizar as acoes seguintes:

1. Promover polfticas de crescimento inclusivo, com equidade e baseadas no trabalho
decente, assim como polfticas de desenvolvimento sustentavel e ambientais para
satisfazer as necessidades das presentes qeracoes sem comprometer as futuras,
respeitando a soberania de cada pafs na lncorporacao dos seus proprios modelos de
desenvolvimento.

2. Promover 0 cornercio atraves de um acordo ambicioso, integral e equilibrado das
neqoclacoes da Ronda de Doha da OMC, em consonancia com os seus mandatos
centrados no desenvolvimento, para potenciar 0 crescimento economico com
equidade e a melhoria da produtividade.

3. Promover polfticas que favorecam 0 comercio internacional, entre outras, a
neqoclacso de acordos comerciais e de desenvolvimento, dependendo do caso,
orientados para evitar 0 protecionismo e para reduzir as medidas que dlstorcarn e
obstaculizem 0 comerclo, com 0 objetivo de potenciar tambern as nossas economias,
baseadas no crescimento economlco com equidade e na melhoria da produtividade
com lndusao social.

·4. Potenciar os mercados regionais para promover a tnteqracao econornica entre os
pafses ibero-americanos, tendo em conta a especificidade birregional, e para
continuar a desenvolver a complementaridade, a cooperacao e a competitividade das
nossas economias.

5. Reafirmar a responsabilidade dos Estados por promover 0 desenvolvimento
sustentavel e 0 bem estar das suas populacoes, assim como 0 direito soberano sobre
os seus recursos natura is, atraves do uso sustentavel e da conservacao desses
recursos e da protecao do ambiente, com base na respetiva legisla<;ao nacional, em
consonancia com os instrumentos de direito internacional que cada Estado e parte e
de acordo com 0 documento final da Conferencia Rio+20. Do mesmo modo,
cooperam, de acordo com as suas responsabilidades comuns mas diferenciadas, para
conservar e proteger os recursos.

6. Promover - de acordo com os recursos fiscais disponfveis e as necessidades de
desenvolvimento econornlco, tnclusao social e reducao da pobreza - polfticas



contracfclicas que permitam manter e aumentar os niveis de atividade econornica e
trabalho decente.

7. Continuar participando ativamente no debate sobre a necessidade de uma reforma e
fortalecimento da arquitetura financeira internacional que promova, entre outros
aspetos, uma maior estabilidade dos sistemas financeiros, politicas de requlacao,
acesso a recursos financeiros e crescimento econornlco dos nossos parses e da
economia internacional.

8. Fortalecer regras claras, estaveis e previsiveis que ajudem a promover os
investimentos produtivos nacionais e estrangeiros, de acordo com as leis de cada
pars, e que permitam aceder a tecnologias de ponta e promover a crtacao de trabalho
decente e de desenvolvimento econornlco com equidade e indusao social.

9. Rejeitar aquelas politicas cambiais que possam ter potenciais efeitos negativos sobre
o cornerclo internacional, assim como administrar com maior rigor a entrada de
fluxos de capital para evitar a sobrevalorlzacao das moedas locais que propicia
condlcoes de concorrencia desfavoravel para a producso nacional.

10. Diversificar a estrutura produtiva para diminuir a dependencia dos produtos primaries
de exportacao e reduzir a vulnerabilidade externa das nossas economias.

11. Potenciar 0 turismo sustentavel, um dos mais importantes motores da economia
ibero-americana em termos de criacao de emprego, riqueza, desenvolvimento e
igualdade social, respeitando 0 meio ambiente e cultural, bem como os valores das
comunidades.

12. Fomentar a inovacao e 0 incremento da produtividade agrlcola, de maneira
consistente com os compromissos internacionais de cada pars; melhorar a
transparencia, evitar a especulacao e a volatilidade excessivas dos precos nos
mercados financeiros internacionais dos alimentos e garantir 0 direito a alirnentacao.
Do mesmo modo, continuar com 0 processo de reforma da agricultura acordado na
Ronda do Uruguai e ratificado nos mandatos das neqociacoes de Doha.

13. Fomentar a forrnulacao e adocao de politlcas e programas para aumentar a producao
de bens e services provenientes da agricultura familiar de maneira sustentavel e, com
isso, contribuir para 0 bem-estar das famllias rurais na ibero-america.

14. Promover 0 cornercio internacional de services, em particular em setores que tenham
efeitos concretos na criacao de emprego de qualidade e no desenvolvimento
econornlco e social da regiao.

·15. Reconhecer 0 grande impacto hurnanitario e as consequencias econornicas originadas
pelos desastres naturais que afetam os parses ibero-americanos, dada a sua alta
vulnerabilidade. Nesse sentido, fortalecer e continuar a desenvolver politicas publlcas
e estrateqias para prevenir, responder e minimizar os seus efeitos, bem como
mecanismos de coordenacao e cooperacao entre os parses para ajudar na
reconstrucao e apoiar adequadamente as populacoes afetadas atraves, entre outros
mecanismos, do voluntariado ibero-americano.

b) No ambito da infraestrutu ra, reconhecendo que os parses ibero-americanos realizaram
iniciativas nos arnbitos bilaterais e sub-regionais para formar uma plataforma loqistica
que sirva a tnteqracao ffslca dos seus territories, compreendendo que a lnterllqacao
territorial nao so agiliza 0 intercambio e 0 fluxo do cornercio e 0 turismo entre os parses,
mas tarnbern beneficia comunidades mais afastadas, integrando-as nas redes de services
basicos, a educacao e a saude: e conscientes da necessidade de aprofundar, onde for
necessarlo, 0 desenvolvimento de infraestruturas e services e responder ao desafio do



crescente intercarnblo e aumento de f1uxos transfronteiricos, salvaguardando a
securance e soberania de cada pais, comprometemo-nos a:

1. Promover politlcas nacionais e de inteqracao regional que permitam avancar a ritmos
mais acelerados nas iniciativas empreendidas nos diversos quadros de inteqracao
existentes para conseguir, no menor prazo posslvel, 0 desenvolvimento de uma
plataforma loglstica para a plena conectividade entre os paises ibero-americanos, um
intercarnblo mais f1uido entre os palses, crescimento economico, igualdade, lnclusao,
coesao e participacao social e melhoria da qualidade de vida dos seus povos.

2. Considerar 0 desenvolvimento das infraestruturas de transporte, energias tradicionais
e renovaveis, telecornunicacoes e utilizacao, protecao e qestao da aqua como uma
prioridade vital para satisfazer as necessidades humanas, tanto para rea lizar
investimentos em obras novas como para levar a cabo a modernlzacao e a
rnanutencao das existentes.

3. Solicitar as lnstitulcoes multilaterais e bilaterais de credlto que funcionam na America
Latina que garantam recursos as economias menores e vulneraveis da regiao, alern
de desenvolver instrumentos que facilitem 0 financiamento de projetos, estudos,
desenho, execucao, operacao e rnanutencao das infraestruturas de transporte,
incluindo as que se realizem atraves de associacoes publlco-privadas, assim como
medidas para mitigar os riscos associados a elas.

4. Facilitar, atraves dos canais adequados, 0 dlaloqo institucional sobre aspetos
reguladores, de planlflcacao, de respeito e utillzacao sustentavel do meio-ambiente
ou outros elementos que contribuam para acelerar 0 desenvolvimento de
infraestruturas de transporte, energia, telecornunlcacoes e a utilizacao da aqua.

c) Reconhecendo a relevancia que as micro, pequenas e medias empresas (MPME) tern no
desenvolvimento, na sustentabilidade e na recuperacao de emprego, assim como 0 papel
determinante que podem exercer nos setores publico, misto e privado para potenciar as
nossas economias, acordamos:

1. Promover a crtacao e 0 desenvolvimento das micro, pequenas e medias empresas
(MPME), pela sua contribuicao para 0 crescimento econornico e desenvolvimento
social dos paises ibero-americanos, assim como pela sua especial incidencia na
qeracao de emprego e no fortalecimento do tecido produtivo.

2. Melhorar 0 acesso ao credito e aos services financeiros das MPME, inclusivamente
atraves de aliancas publico-privadas, com a finalidade de aumentar a sua
produtividade, a sua competitividade, assim como a sua internacionallzacao e 0 seu
acesso a inovacao tecnol6gica.

3. Apoiar e facilitar a criacao de novas empresas publicas, mistas ou privadas, atraves
de programas concretos de empreendimento juvenil, do estabelecimento de
condicoes favoraveis a consecucao do primeiro emprego, do fortalecimento da
orlentacao vocacional e da crlacao de emprego de qualidade.

4. Fortalecer as aliancas estrateqicas para a complementaridade produtiva, tecnol6gica
e comercial entre as MPME do espaco ibero-americano e estender a formalizacao
empresarial, 0 financiamento e a certiflcacao de normas de qualidade nas MPME.

5. Promover 0 lntercarnblo de boas pratlcas em todas as areas de politica publica para
as MPME, com desenvolvimento de projetos conjuntos de cooperacao que favorecarn
a reducao de obstaculos administrativos e a abertura e igualdade de acesso a
mercados das MPME a nlvel ibero-americano.



6. Adotar estrateqias para a forrnacao de MPME que facilite as mulheres, assim como
aos jovens, as populacoes indfgenas, aos afrodescendentes e as pessoas com
deficiencia 0 acesso ao credito, a forrnacso profissional, a utlnzacao de novas
tecnologias, com 0 fim de propiciar as condicoes que favorecarn a crlacao de
emprego e novos empreendimentos.

d) No ambito do fortalecimento institucional, imprescindfvel para acompanhar 0

desenvolvimento sustentavel e 0 crescimento economlco e para gerar maior igualdade,
indusao e coesao social, e com fundamento nos acordos alcancados na XXI Cimeira
Ibero-Americana de Assuncao, acordamos:

1. Promover polfticas que fortalecarn as nossas instituicoes atraves do aumento da
confianca, da eflciencia administrativa, do desenvolvimento do governo eletronlco, da
qualidade na prestacao de services, da transparencia, da prestacao de contas, da
coordenacao interadministrativa e da prevencao e luta contra a corrupcao, de acordo
com 0 estabelecido no Codigo Ibero-Americano de Boa Governacao.

2. Partilhar os avancos legais e institucionais conseguidos em materia de fortalecimento
institucional por cada um dos nossos pafses, de forma a que seja possfvel 0
intercarnblo de boas pratlcas e valorizar as experienclas tendentes a garantir 0
respeito pela Lei e pelo Estado de Direito.

3. Adotar polfticas de transparencia que incrementem a mformacao que os estados
devem tornar publica, reconhecer direitos de acesso a lnforrnacao estatal e promover
uma aproxlrnacao das tnstltulcoes publlcas ao cidadao assim como uma maior
conflanca na qestao do Estado. Os pafses ibero-americanos que mais avancararn
nesta materia continuarao a oferecer apoio a quem 0 solicite para iniciar trabalhos
neste arnblto.

4. Fomentar 0 intercarnbio de boas praticas e a cooperacao na sirnpllflcacao de trarnltes
na melhoria da requlacao e nos processos de governo eletronico entre os pafses
ibero-americanos.

5. Reconhecer que a violencia provocada pela delinquencia organizada transnacional,
em particular pelo problema mundial das drogas, 0 traflco de pessoas, 0 traflco ilfcito
de migrantes, 0 traflco ilfcito de armas, rnurucoes e explosivos, e a lavagem de
dinheiro, representa uma grave ameaca para 0 bem-estar e a sequranca dos
cidadaos, assim como para 0 crescimento, 0 desenvolvimento economico e, nalguns
contextos, a estabilidade democratlca e 0 Estado de Direito.

Promover, por lsso, a articulacao e uma maior coordenacao dos esforcos operacionais
e de cooperacao destinados a promover 0 fortalecimento institucional relacionado
com a prevencao, a investlqacao e a persequicao criminal contra a delinquencia
organizada transnacional, em consonancla com os tratados internacionais em vigor
sobre a materia e a gararitia dos direitos humanos sem restrlcoes.

Igualmente, considerar a aplicacso de melhores pratlcas, explorar novas formas e
perspectivas no quadro dos mecanismos internacionais existentes para lutar contra
estes flagelos.

6. Analisar as consequenclas polfticas, economicas e sociais das medidas que foram
adotadas ou estao a ser debatidas nalguns pafses para legalizar 0 consumo de certas
drogas, 0 que representa uma rnudanca significativa relativamente as convencoes
internacionais em vigor.

7. Apoiar tarnbern a realizacao de uma sessao especial da Assembleia Geral das Na<;5es
Unidas sobre 0 problema mundial das drogas, 0 mais tardar, em 2015, com 0
objetivo de avaliar as reallzacoes e as llmitacoes das atuais polfticas para combater



esse problema, em particular, a vlolencla provocada pela producao, 0 traflco e 0

consumo de drogas em todo 0 mundo, assim como identificar as acoes que permitam
incrementar a eflcacia dessas estrateqlas e dos instrumentos com que a comunidade
internacional enfrenta 0 desafio que 0 problema mundial das drogas e as suas
consequencias coloca.

8. Reafirmar 0 compromisso comum para 0 avanco no fortalecimento das polfticas e
programas nacionais destinados a ampliar a cobertura de assistencla integral de
qualidade a primeira infancla, a educacao, a sauce, nutricso e bem-estar em geral,
envolvendo todos os setores e atores sociais de cada nacao,

e) Sublinhando a irnportancia da cultura e da educacao como fatores de indusao e coesao
social e de desenvolvimento sustentavel, decidimos:

1. Promover 0 Espaco Cultural Ibero-americano, afirmando 0 valor singular da cultura
que compartilhamos e a sua diversidade, velando pelos direitos culturais e facilitando
a circulacao e 0 intercarnbio de bens e services culturais na reqiao.

2. Promover a producao cultural e as industries culturais da regiao e aumentar 0

intercarnblo de bens e services culturais, potenciando 0 seu valor, com base na
criatividade, no conhecimento da lnovacao. favorecendo 0 acesso a cultura como
fator de desenvolvimento e de inclusao social e estimulando as iniciativas tanto de
carater publico como privado no ambito cultural.

3. Proteger 0 acervo cultural dos nossos parses, adotando as medidas juridicas,
administrativas e praticas necessarlas para prevenir 0 espolio e 0 trafico illcito de
bens culturais. Programar, tarnbern, campanhas de dlfusao e estrateqias de
cooperacao bilateral e multilateral que preservem e salvaguardem 0 patrim6nio
cultural, material e imaterial para as futuras qeracoes e que permitam beneficiar-se
dele em harmonia com a qloballzacao do conhecimento e as novas tecnologias da
tnforrnacso e das cornunlcacoes.

4. Redobrar os esforcos orientados para cumprir os objetivos estabelecidos no
"Programa Metas 2021: A educacao que queremos para a qeracao dos Bicentenarios"
adotado na XX Cimeira Ibero-Americana do Mar del Plata de 2010.

5. Aprofundar 0 desenvolvimento de politicas educativas de carater inter-setorial com
equidade e lnclusao que permitam diminuir as desigualdades em materia de acesso e
qualidade da educacao em todos os seus nivels,

6. Continuar promovendo 0 acesso universal dos alunos e docentes as tecnologias da
lnforrnacao e cornunlcacao (TICs) que garanta uma educacao de qualidade e uma
inteqracao plena na Sociedade de Inforrnacao e Conhecimento. Neste ambito,
promover uma maior aproxlrnacao entre as mstltulcoes responsavels por gerar
conhecimento e fomentar a cooperacao entre os paises ibero-americanos.

7. Fomentar 0 lntercarnbio educativo, em particular a nfvel superior e tecnol6gico;
promover a participacao e atualtzacao de uma oferta acadernica de qualidade no
sistema educative, especialmente nas universidades e noutros centros de educacao
superior; e neste quadro, estimular esquemas de cooperacao e entendimento que
possibilitem 0 efetivo reconhecimento redproco de graus e tftulos,

8. Estimular uma maior partlcipacao das empresas na forrnacao tecnlco-proflsslonal
atraves de contratos de forrnacao e aprendizagem e programas de capacltacso, para
conseguir uma maior preparacao dos jovens, promover 0 seu espfrito empreendedor,
o seu acesso e inteqracao produtiva no mercado de trabalho e a utilizacao das novas
tecnologias.



f) Dado que um dos principais desafios dos nossos Governos e a criacso de emprego
sustentavel e de qualidade, acordamos:

1. Fortalecer os servicos publlcos de emprego a fim de reforcar 0 mercado laboral e
gerar emprego produtivo de qualidade, com um salario digno e uma protecao social
adequada.

2. Promover e assegurar 0 pleno respeito pelos princfpios e 0 exercfcio dos direitos no
trabalho contidos nos principais convencoes da OlT, atraves do fortalecimento, entre
outros, dos services de inspecao, conclliacao e lnforrnacao laboral dos Ministerios ou
Secretarias de Trabalho / Emprego.

3. Incentivar 0 setor privado para que, de forma coordenada com as polfticas nacionais,
continue a contribuir para criar emprego de qualidade.

4. Fortalecer 0 dialoqo social para promover a crlacao e a manutencao de empregos
produtivos de qualidade, especialmente para as mulheres, os jovens, as populacoes
indfgenas e os afrodescendentes, assim como pessoas com deflciencla e outros
grupos vulneraveis,

5. Continuar a promover a capacitacao e formacao para favorecer e promover 0 acesso
ao mercado de trabalho dos jovens e dos grupos vulneravels e, ao mesmo tempo,
fomentar a forrnacao profissional no local de trabalho e os programas de
aprendizagens e estaqios para melhorar de forma continua as competencies e as
habilitacoes do pessoal das empresas, em consonancia com as exiqencias do
mercado laboral e, nesse sentido, facilitar a oferta modular e a distancia para
conciliar 0 trabalho e a vida pessoal.

6. Redobrar os esforcos para a insercao progressiva dos setores informais nos sistemas
de protecao laboral, de sequranca social e de tributacao para que se possam inserir
no mercado de trabalho.
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N6s, as Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos palses ibero-americanos:

1. Subscrevemos os acordos alcancados na XIV Reunlao Ibero-Americana de Ministros
da Presidencia e Equivalentes (RIM PE), na I Reunlao de Ministros Ibero-Americanos
do Fomento, na VIII Conterencla Ibero-Americana de Ministros de Emprego e
Sequranca Social, na XXII Conterencla Ibero-Americana de Educa<;ao, na XV
Conterencla Ibero-Americana de Cultura, na Reunlao de Alto Nfvel de Assuntos
Econcrnicos, na I Reunlao Ibero-Americana de Ministros do Interior e Sequranca
Publica, na I Conterencla Ibero-Americana de Ministros da Industria e responsavets
da Pequena e Media Empresa, inclufdos nas suas correspondentes Declaracoes: e
adotamos a Carta Ibero-Americana da Transparencia e 0 Acesso a Inforrnacao
Publica e a Carta Ibero-Americana da Micro, Pequena e Media Empresa, provenientes
de duas dessas reuni6es.

2. Tomamos nota, com satlsfacao, das Declaracoes e conclus6es emanadas dos F6runs,
sermnanos e Encontros preparat6rios celebrados no arnblto da XXII Cimeira Ibero-
Americana.

3. Recebemos, com interesse, as Declaracoes e conclus6es provenientes de outras
reuni6es ibero-americanas realizadas a margem da Conferencla, que saD uma
amostra da vitalidade e diversidade da Comunidade Ibero-Americana.

Os documentos especificados nos paraqrafos 1, 2 e 3 estao reunidos na publicacao
especial "Declaracoes, Conclus6es e Cartas da XXII Conferencia Ibero-Americana e
de Outras Reuni6es Ibero-Americanas 2012".
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4. Registramos com satisfacso a entrada da Republica do Haiti na Conferencla Ibero-
Americana como Observador Associado.

5. Expressamos 0 nosso maior agradecimento a Sua Majestade 0 Rei e ao Governo do
Reino de Espanha, ao povo espanhol e a cidade de Cadis pela recepcao recebida por
ocasiao desta Cimeira.

6. Destacamos os esforcos realizados tanto pela Secretaria Pro Tempore como pela
SEGIB no desenvolvimento dos Trabalhos da Conterencla Ibero-Americana 2012 e na
orqanizacao da Cimeira Ibero-Americana de Cadis,

7. Reiteramos 0 nosso agradecimento ao governo do Panama pela sua oferta para
realizar a XXIII Cimeira Ibero-Americana na Cidade do Panama.

8. Assinamos a presente Declaracao de Cadis, 0 Programa de Ac;ao que forma parte
integrante da mesma, em dois textos originais em lingua espanhola e portuguesa,
ambos igualmente validos, em Cadis, Espanha, no dia 17 de novembro de 2012.


