
                                                  
 Ibero-América acorda fortalecer o sistema regional de comércio por 

meio da cooperação não discriminatória 

 

• Após a II Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros da Indústria e 
Comércio, aproxima-se a celebração da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo, a ser realizada em março na República Dominicana. 

Santo Domingo, 26 de janeiro de 2023.- As ministras e ministros da Indústria e 
Comércio e Altas Autoridades dos 22 países ibero-americanos encerraram a II 
Conferência Ibero-Americana do setor com uma declaração ministerial adotada por 
aclamação para promover a transformação da indústria com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e inclusivo do comércio. 

A declaração exorta os países a "continuar os esforços de recuperação pós-pandemia" 
por meio do intercâmbio de estratégias e da promoção da cooperação ibero-americana. 
Conscientes de que a recuperação econômica também requer uma transformação 
digital, os responsáveis pelas pastas da Indústria e Comércio acordaram "promover os 
processos de transformação digital das empresas e indústrias ibero-americanas" com o 
fim de melhorar "sua competitividade, desenvolvimento e impacto no bem-estar da 
região." 

Os ministros e ministras também acordaram promover a economia do conhecimento, 
colocando-a nos objetivos estratégicos da cooperação, e implementar ações concretas 
para facilitar uma maior integração das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
na economia formal e na internacionalização. 

Também expressaram seu compromisso com a "formulação e execução de políticas e 
comércios como um eixo fundamental para alcançar o desenvolvimento 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-ii-conferencia-iberoamericana-de-ministras-y-ministros-de-industria-y-comercio


                                                  
socioeconômico" dos países da região, "favorecendo os novos empreendimentos, a 
criação de fontes de emprego, o crescimento e a modernização do setor produtivo." 

Nesse sentido, o Ministro da Indústria, Comércio e MPMEs da República Dominicana, 
Víctor (Ito) Bisonó Haza, expressou que esta reunião constitui uma grande 
oportunidade para avançar rumo a um objetivo comum de crescimento para todos os 
países da Ibero-América. 

Por sua parte, o Secretário Adjunto Ibero-Americano, Marcos Pinta Gama, afirmou que 
"este setor não apenas ilustra a velocidade das mudanças que estamos enfrentando, mas 
também o que podemos ganhar se potencializamos a difusão e o acesso às tecnologias 
existentes; se facilitamos a introdução da tecnologia e da digitalização não apenas em 
nossos lares, mas também em nossos processos produtivos e em nossas cadeias de 
valor." 

Durante a Conferência, foi apresentado o próximo Encontro Empresarial Ibero-
Americano, ato oficial da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo 
que espera reunir em Santo Domingo mais de 1.000 líderes empresariais dos 22 países 
da região. O evento, que acontecerá nos dias 23 e 24 de março no Centro de Convenções 
Sans Souci, será organizado pela SEGIB em conjunto com o Conselho de Empresários 
Ibero-Americanos (CEIB) e as principais associações patronais dominicanas 
(Copardom-Conep). 

A XI Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros da Indústria e Comércio, 
realizada nos dias 25 e 26 de janeiro, foi convocada pela Secretaria Pro Tempore da 
República Dominicana e faz parte das reuniões preparatórias para a XVIII Cúpula 
Iberoamericana de Chefes e Chefas de Estado e de Governo, a ser realizada em março 
em Santo Domingo. A respeito deste importante evento, a República Dominicana se 
prepara para liderar o diálogo que os líderes manterão para avançar "Juntos por uma 
Ibero-América justa e sustentável." 

 

Sobre a SEGIB (https://www.segib.org/) 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana, na qualidade de órgão permanente de apoio 
institucional, técnico e administrativo da Conferência Ibero-Americana, tem como 
objetivos: a) contribuir para o fortalecimento da Comunidade Ibero-Americana e 
assegurar-lhe uma projeção internacional; b) contribuir para a organização do processo 
preparatório das Cúpulas e de todas as reuniões ibero-americanas; c) fortalecer o 
trabalho realizado em matéria de cooperação, em conformidade com o Convênio de 
Bariloche; e d) promover os vínculos históricos, culturais, sociais e econômicos entre os 
países ibero-americanos, reconhecendo e valorizando a diversidade de seus povos. 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

https://encuentroempresarialiberoamericano.com/
https://encuentroempresarialiberoamericano.com/
https://www.segib.org/)


                                                  
Secretariia-Geral Ibero-Americana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Siga a conversa nas redes: 
#SomosIberoamérica 

 

    
 

 
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 pelo fortalecimento da comunidade iberoamericana, 
promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. O Secretário-Geral do organismo é o chileno Andrés Allamand. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Perú - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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