FOPEMIMPE
Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Conheça o
instrumento dos
empresários para
fortalecimento
de seus negócios

O que é o FOPEMIMPE?
Instituído pelo Governo Estadual em 2008 por meio do Decreto 44.853/08, o Fórum
Permanente Mineiro de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – FOPEMIMPE é a
principal ferramenta para a construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
dos pequenos negócios em Minas Gerais. Com a participação da sociedade civil organizada
e empresários, o FOPEMIMPE promove debates, diagnósticos e a proposição de ações e
projetos com o objetivo de promover o desenvolvimento sócioeconômico em nosso estado.

Quem faz parte?
Presidido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o
FOPEMIMPE é composto por instituições que representam o poder público e os setores da
indústria, do comércio e serviços e do turismo. Representantes de Secretarias de Estado,
autarquias, empresas estatais, entidades representativas e de apoio atuantes no segmento
de microempresas e empresas de pequeno porte no estado de Minas Gerais.

Como funciona?
Os membros do FOPEMIMPE se reúnem periodicamente em comitês temáticos, nos quais são
discutidos problemas e soluções de questões de interesse do segmento de microempresas
e empresas de pequeno porte. A partir dessas discussões, são elaboradas propostas de
políticas públicas que, depois de aprovadas em Assembleia, são encaminhadas ao membro
indicado como responsável para sua execução.

Sociedade

FOPEMIMPE

Membros

Debates
Envio de
demandas

Construção de Propostas

Execução

Aprovação
Encaminhamento

A participação nos comitês temáticos não é restrita aos membros do fórum. Todos podem
contribuir para a construção de propostas. Incluindo empresas e entidades representativas
não membros podem também encaminhar suas demandas para debate nos comitês
temáticos.

Principais temas debatidos
As discussões do fórum são organizadas em comitês temáticos:

Comitê de Acesso a Mercados
Ações para potencializar o
acesso ao mercado de compras
governamentais e de fornecimento
para grandes empresas.

Comitê de Comércio Exterior
Mecanismos para facilitar os
processos de exportação, melhorar
a competividade e ampliar
oportunidades no mercado
internacional.

Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora
Mapeamento das necessidades
e difusão da capacitação
empresarial e de mão de obra.

Comitê de Investimento, Financiamento e Crédito
Mudanças na legislação e nas
práticas das instituições financeiras
visando o aumento da oferta de
crédito saudável e adequado aos
pequenos negócios

Comitê de Qualidade e Inovação
Ações para promoção da
qualidade e inovação dos
pequenos negócios.

Comitê de Racionalização Legal e Burocrática
Adequação dos processos
burocráticos relacionados à
atividade empresarial.

Como posso participar?

Se você deseja encaminhar uma demanda para discussão nos comitês temáticos do
fórum, envie um e-mail solicitando instruções. Você receberá um formulário para explicar
o problema e apontar sua possível solução. Após o envio do formulário, você receberá um
número de protocolo para acompanhar o desenvolvimento da sugestão enviada.

Você também pode participar das reuniões dos comitês temáticos. Para isso, faça seu
pedido de cadastramento por e-mail. Com o cadastro, você receberá informações sobre o
cronograma de reuniões e ações do fórum.

col a b o r e @ f o p e m i m p e . m g.g o v. b r

Participe você também das ações que irão promover o crescimento das
empresas mineiras. O FOPEMIMPE é espaço para expor suas ideias e
contribuir para o fortalecimento desse segmento.

colabore@fopemimpe.mg.gov.br
(31) 3915-2901

