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Empreender na Ibero-América: 
 

Uma radiografia analítica sobre o empreendimento na Ibero-América 
 
Montevidéu, Uruguai, 20 de novembro de 2017 – a publicação “Empreender na 
Ibero-América” identifica pela primeira vez os principais atores e os 
instrumentos para apoiar um maior e melhor empreendimento ibero-americano, 
como parte do desenvolvimento regional. Este relatório oferece um olhar claro 
para os desafios e as oportunidades neste campo. Foi apresentada por Rebeca 
Grynspan durante a última visita oficial da Secretária Geral Ibero-americana ao 
Uruguai (16-19 de novembro de 2017). 
 
O empreendimento como ferramenta para a criação de empregos e a diversificação 
econômica são elementos centrais em qualquer estratégia nacional de desenvolvimento. Os 
países ibero-americanos contam com os instrumentos que permitem a inovação e o 
pensamento disruptivo, marcas de identidade de muitos projetos de empreendimento, e o 
estudo enumera quase 150 ferramentas identificadas na região. 
 
“Empreender na Ibero-América” representa uma tentativa de articular a grande quantidade 
de informação sobre instituições e instrumentos de apoio à atividade empreendedora, para 
que instituições e empreendedores aproveitem melhor as oportunidades existentes 
 
Apenas com esta melhora qualitativa, será possível também vincular o empreendimento 
com as oportunidades de transformação social necessárias para um desenvolvimento 
sustentável. 
 
O estudo centra-se nos instrumentos que promovem a gestação, o nascimento a expansão 
de empresas e oferece, além disso, uma contribuição ao conhecimento da temática. Assim, 
aproximam-se as vozes e recomendações de pessoas chave para o fortalecimento tanto das 
capacidades estatais como dos atores privados e sociais na região. 
 
“Empreender na Ibero-América” foi produzido no âmbito do projeto “Fortalecimento da 
integração regional, o empreendedorismo e os governos locais”, em colaboração com CAF-
Banco de Desenvolvimento da América Latina. 
 
Descarregar o relatório 
Visitar empreenderenibero-america.org 
 
Sobre a SEGIB 
 

A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo na preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de levar a cabo os 

mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países 

ibero-americanos para conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, impulsionando 
a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e 

http://segib.org/documento/emprender-en-iberoamerica/
http://emprendereniberoamerica.org/
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portuguesa na América Latina e a Península Ibérica. 

 
A XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 novembro 

de 2018, em La Antigua, Guatemala, com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva e 
sustentável”. 

 

Mais informação: http://www.segib.org  
SIga-nos: @SEGIBdigital  

Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

Contato para meios: 
Marcelo Risi, Chefe de imprensa 

MRisi@segib.org 

(+34) 91 590 1980 
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