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I am pleased to convey my warmest greetings to all those marking this first anniversary 

of the ALIANÇA ODS PORTUGAL.  I thank you for your commitment to advancing the 2030 
Agenda and the Sustainable Development Goals. 
 

The active engagement of the business community and others is critical to achieving the 
ambitious, universal and transformative 2030 Agenda.  As a unique national multi-stakeholder 
platform, the ALIANÇA ODS PORTUGAL can serve as an inspiration for the creation of 
similar national networks around the world.   
 

Humanity’s greatest challenges -- including conflict, climate change, poverty and 
inequality -- can only be addressed if we work together, share our knowledge and forge new and 
innovative solutions.  The private sector is a critical partner.  Businesses, large and small, have 
realized the opportunities to invest in new and renewable energy, expand the delivery of goods 
and services to previously unreached populations, and shift their value chains towards more 
sustainable practices.  This is what consumers are now expecting of business. 
 

But mobilizing the private sector is not enough.  We need more accountability by all 
stakeholders, including business.  I applaud the ALIANÇA ODS PORTUGAL platform for your 
ongoing efforts to evaluate the contributions of Portugal’s business sector to help achieve the 
SDGs.  For our part, the United Nations development system is strongly committed to greater 
effectiveness and partnership.   
 

I wish the ALIANÇA ODS PORTUGAL continued success.  Together, let us turn the 
aspirations of the Sustainable Development Goals into concrete action by all to help us achieve 
the future we want. 
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É com a maior satisfação que apresento as minhas sinceras felicitações a todos os que se 
associaram a este primeiro aniversário da "ALIANÇA ODS PORTUGAL.  Agradeço o vosso 
empenho em fazer avançar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 

O compromisso ativo da comunidade empresarial e de outros é fundamental para a 
realização da Agenda 2030, uma agenda ambiciosa, universal e transformadora.  A ALIANÇA 
ODS PORTUGAL, enquanto plataforma única nacional multistakeholder pode servir de 
inspiração para a criação de redes nacionais semelhantes em todo o mundo. 
 
 Os maiores desafios da Humanidade -- incluindo as alterações climáticas, a pobreza e a 
desigualdade -- só podem ser resolvidos se trabalharmos em conjunto, se partilharmos o nosso 
conhecimento e soubermos criar soluções inovadoras.  O setor privado é um parceiro crucial.  As 
empresas, grandes e pequenas, perceberam já as oportunidades em investir nas energia novas e 
renováveis, em alargar às populações antes não abrangidas a distribuição de bens e serviços e em 
mudar as suas cadeias de valor para práticas mais sustentáveis.  É isto que os consumidores 
esperam agora das empresas. 
 

Mas a mobilização do setor privado não é suficiente. Precisamos de uma maior 
responsabilização por parte de todos os stakeholders, inclusivamente das empresas.  
 

Aplaudo a plataforma ALIANÇA ODS PORTUGAL pelos esforços que vem 
empreendendo para avaliar as contribuições do setor empresarial português na ajuda à 
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  Pela nossa parte, o sistema das 
Nações Unidas para o desenvolvimento está fortemente comprometido com uma maior eficácia e 
parceria. 
 

Desejo à Aliança ODS Portugal o maior sucesso.  Juntos vamos transformar a aspirações 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em ação concreta, por parte de todos, para ajudar 
a alcançar o futuro que todos queremos. 

 
 
 


