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Introdução

Este documento é o resultado de um amplo processo de consulta realizado com as Fe-

derações estaduais de indústria e associações setoriais. Ele consolida as recomendações 

do 3º. Encontro Nacional da Indústria - ENAI, realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 

2008, em Brasília.

As conclusões das Sessões Temáticas do 3º. ENAI contidas nesta publicação são acompa-

nhadas pela Carta da Indústria 2008.
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PARA A INDÚSTRIA
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