
 

 
  
 
 
 

Nota de imprensa (português) 

O Confederação Empresarial Andorrana (CEA) assumirá a Presidência 

pró-témpore do Conselho de Empresarios Ibero-Americanos (CEIB) e 

organizará o XIII Encontro Empresarial Ibero-Americano em Andorra.  

OS PRESIDENTES DAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS IBEROAMERICANAS SE REUNEM 
NA XXX EDIÇÃO DO SEU ENCONTRO – 17 DE JUNHO DE 2019 
 
Coincidindo com a celebração pela organização internacional do trabalho (OIT) do seu 

primeiro centenário, e a reunião, em Genebra, do fórum da organização internacional dos 

empregadores (OIE), nos dias 17 e 18 Junho, acontecerá a XXX edição da reunião dos 

presidentes de organizações empresariais Ibero-Americanas.  

Nesta importante reunião, os presidentes das organizações empresariais ibero-americanas 

fazem uma análise da situação económica e empresarial dos seus países, analisando as 

preocupações e os desafios que enfrentam as comunidades empresariais que representam. 

Durante a sessão de hoje, 17 de junho, será formalizada a transferência da presidência 

pró-témpore do CEIB para a Confederação de negócios Andorran-CEA, que será 

responsável da organização do XIII Encontro Empresarial Ibero-americano, 

coincidindo com aXXVII Cúpula Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo. 

Em seu discurso de aceitação, presidente do CEA, e desde hojo Presidente do CEIB pro-

Témpore, Gerard Cadena, agradeceu a confiança depositada na Organização andorrana e 

destacou a ‘’oportunidade para o tecido empresarial andorrano de fortalecer as 

relações comerciais e de cooperação com os outros países Ibero-Americanos.’’ 

A próxima Cúpula será realizada em novembro de 2020, em Andorra, e vai ter como 

tema principal a "inovação para o desenvolvimento sustentável". 

Assim, Cadena afirmou que "a inovação deve melhorar a competitividade dos setores 

económicos atuais e ao mesmo tempo abrir o caminho para novas atividades que 

trazem mais valor. " 

Ele acrescentou que ‘’os desafios da comunidade internacional -e os desafios da 

Comunidade Ibero-americana em particular- são também os desafios de Andorra. 

O CEIB, cuja Secretaria Permanente reside na Confederação Espanhola de Organizações 
Empresariais (CEOE), tem como principal objetivo representar os empresários ibero-
americanos na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, bem como perante as  



 

 

 

 

principais instituições multilaterais e regionais, especialmente antes Secretaria Geral 
Ibero-Americana, com quem mantém um estreito vínculo de colaboração. 

Representa, com as 22 organizações empresariais mais representativas da região, 

Andorra, Espanha e Portugal, uma plataforma inigualável na Comunidade de nações 

Ibero-americanas, permitindo fortalecer os laços empresariais, compartilhar boas práticas 

e desenvolver iniciativas conjuntamente. 

A Confederação empresarial Andorrana, também conhecida pelas suas siglas CEA, é 
uma organização empresarial andorrana, nascida com o objectivo de representar, 
promover e defender os interesses gerais e comuns das organizações empresariais e 
profissionais do Principado de Andorra. 

Destina-se a fornecer aos seus membros os meios necessários para a plena realização e 
realização dos seus propósitos associativos. 

A CEA foi fundada em 2006, fruto da necessidade de constituir em Andorra, uma 
associação que integrasse todo o tecido empresarial do país. 

Foi promovido pela Empresa Familiar Andorrana (EFA) com o objetivo de vertebrar os 
interesses setoriais das empresas e associações com atividade no Principado de 
Andorra. 

Desde 2006, tem sido participes de projetos nacionais e internacionais sendo as 
empresas andorranas o tema central. Atualmente, um dos membros da CEA é o 
representante dos empresários e trabalhadores independentes no Conselho de 
administração da Seguridade Social Andorrana. 

Actualmente, mantém relações internacionais com diferentes entidades empresariais e 
assinou acordos de colaboração com associações como a organização internacional de 
empregadores (OIE), a Associação das PME europeias (SME United) , a Confederação 
Espanhola de organizações empresariais (CEOE) ou a Organização das pequenas e 
médias empresas da Catalunha (pimec) e a Confédération des PETITES et moyennes 
Entreprises (CPME), entre outras.  

 

Mais informações: www.cea.ad 

 


