
 

 

 

REDE EmprendeSUR 
"Empreendedorismo e Inovação na América Latina" 

 
Reunidos em Assunção, Paraguai, na data de 31 de outubro de 2008, e durante a realização do III 
Workshop de Formação do Empreendedores Universitários do MERCOSUL, seus membros 
concordaram em rever e reforçar a sua declaração de princípios com o principal objetivo de definir tanto 
o empreendedorismo e a inovação como áreas de interesse e, ao mesmo tempo, alargar o âmbito das 
suas atividades por toda a América Latina. 
 
Assim, os membros participantes da REDE, em sua totalidade, concordam sobre a necessidade de 
reforçar essa rede temática no que toca principalmente sobre a educação para o empreendedorismo e a 
inovação, a formação de empreendedores, o desenvolvimento de novos negócios – de qualquer 
natureza e dimensão –, a difusão da cultura empreendedora e da inovação, na cooperação e 
investigação comparativa sobre estes temas. 
 
A Rede convida acadêmicos, investigadores, gestores e funcionários interessados e comprometidos 
com o desenvolvimento do empreendedorismo e a inovação em seus países. 
 
Seus objetivos específicos são  colaborar, compartilhar experiências e desenvolver um trabalho 
conjunto sobre: 
 
• Educação para o empreendedorismo e a inovação em todos os níveis da educação formal, do 

ensino básico ao ensino superior; 
• Formação de formadores para o desenvolvimento de empreendedores e gestores inovadores;  
• Formação e apoio a esses empreendedores e gestores inovadores;  
• Estudos relativos ao estado da arte do campo de estudos do empreendedorismo e da inovação na 

região; 
• Desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa, ensino e extensão; 
• Intercâmbio e mobilidade dos pesquisadores, professores, estudantes e empreendedores na região;  
• Organização de reuniões, seminários e encontros para divulgação e intercâmbio de conhecimentos 

sobre os temas do empreendedorismo e da inovação e regularmente, incluindo a realização da  
Workshop da REDE EmprendeSUR;  

• Promoção e divulgação da cultura empreendedora e inovadora;  
• Geração de propostas de políticas públicas que promovam o desenvolvimento do 

empreendedorismo e da inovação; 
• Fortalecimento de redes e parcerias dentro de cada um de nossos países e destas, para outras 

redes no âmbito internacional.    
 
A REDE EmprendeSUR entende que o empreendedorismo e a inovação que promove, vai ajudar para a 
promoção do desenvolvimento econômico e social, a solidariedade e o desenvolvimento sustentável de 
nossos povos.  
  
Assunção,  Octubro de 2008. 
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