NOTA DE IMPRENSA

O Rei da Espanha preside diálogo com 23
presidentes de organizações empresariais do
CEIB-OIE e a Secretaria-Geral Ibero-Americana
sobre os desafios do COVID-19 na região

Madri (Espanha), quarta-feira, 3 de junho de 2020 - O Rei Felipe VI da Espanha
presidiu hoje uma reunião com 23 presidentes de organizações empresariais do
CEIB-OIE, em um ato no qual também participaram a Secretária-Geral IberoAmericana Rebeca Grynspan; a Ministra da Indústria, Comércio e Turismo da
Espanha, Reyes Maroto; o Presidente da Confederação Espanhola de Organizações
Empresariais (CEOE), Antonio Garamendi; o Presidente da Organização
Internacional dos Empregadores (OIE), Erol Kiresepi, e o Presidente do Conselho de
Empresários Ibero-Americanos (CEIB) e da Confederação Empresarial Andorrana
(CEA), Gerard Cadena.
O encontro "Mais Ibero-América, nossa empresa comum", no qual o Rei, Grynspan,
Garamendi e Maroto se reuniram presencialmente na sede da CEOE e o restante dos
participantes se conectaram de maneira telemática, teve como objetivo fortalecer e
apoiar a rede empresarial da Ibero-América e escutar sua visão sobre os novos
desafios que a pandemia de coronavírus (COVID-19) gerou na região.
Trata-se da primeira reunião - e a de mais alto nível - realizada por autoridades e
organizações empresariais ibero-americanas desde o início da crise.
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Durante a encontro, os presidentes das patronais analisaram as prioridades das
empresas para saírem fortalecidas da crise e o papel que as suas organizações estão
cumprindo no objetivo comum de reforçar e promover a Ibero-América,
especialmente neste momento tão difícil.
Os dirigentes concordaram que é hora de unir forças e empreender uma cruzada por
investimentos promovida ao mais alto nível para sair da crise.
O Rei destacou: “Necessitamos uma Ibero-América mais unida, com uma ambição maior;
uma Ibero-América muito mais consciente de seus nexos e oportunidades como uma das
grandes regiões do futuro e devemos alcançar, com o compromisso de todos, um Espaço
Ibero-Americano mais próspero e coeso, mais inovador, e mais sustentável e inclusivo”.
De sua parte, a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, destacou a
importância da "liderança comprometida e do diálogo social" neste momento tão difícil
e pediu "um novo pacto social que sirva não apenas para sair desta crise, mas também
para entrar em um futuro mais promissor, justo e resiliente.”
Durante seu discurso, Antonio Garamendi, Presidente da CEOE, agradeceu ao Rei
pela sua presença na reunião: “o que demonstra o efetivo apoio à relação estratégica dos
nossos países e suas empresas, sempre ajudando a construir pontes entre as economias e as
culturas”.
Durante sua fala, o Presidente da OIE, Erol Kiresepi, destacou que “surgiram
oportunidades para a digitalização, a inovação, para os investimentos em pesquisa, ciência
e tecnologia, para os encadeamentos produtivos e o acesso a novos mercados”.
Por último, o presidente da CEA, Gerard Cadena, garantiu que "a cooperação, a
inovação aberta e toda a arquitetura multilateral deve sair reforçada, em outras palavras, a
Ibero-América deve sair reforçada".
Participaram do encontro os presidentes das organizações empresariais membros do
CEIB-OIE de Andorra (CEA), Gerard Cadena; Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja;
Bolívia (CEPB), Luis Fernando Barbery; Chile (CPC), Juan Sutil; Colômbia (ANDI),
Bruce Mac Master; Costa Rica (UCCAEP), Álvaro Sáenz; Equador (CIG e CIP),
Caterina Costa e Pablo Zambrano; El Salvador (ANEP), Javier Ernesto Siman;
Espanha (CEOE), Antonio Garamendi; Guatemala (CACIF), Nils Leporowski;
Honduras (COHEP), Juan Carlos Sakaffi; México (COPARMEX e CONCAMIN),
Gustavo de Hoyos e Francisco Cervantes; Nicarágua (COSEP), José Adán; Panamá
(CONEP), Julio de Lastra; Paraguai (FEPRINCO), Gustavo Volpe; Peru (CONFIEP),
María Isabel León de Céspedes; Portugal (CIP), Antonio Saraiva; República
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Dominicana (COPARDOM), Juan Alfredo de la Cruz; Uruguai (CNCS e CIU), Julio
Lestido e Gabriel Murara, e Venezuela (FEDECÁMARAS), Ricardo Cusanno.
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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 realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade iberoamericana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.
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