76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
Salvador da Bahia, 8 de outubro de 2019
A agenda do desenvolvimento sustentável e a atuação de FNP: as parcerias com a
Fundação Abrinq, a União Europeia e WRI Brasil
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Bom dia a todas e todos. Em nome da União Europeia, gostaria de agradecer o convite
para participar da Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.
É um grande prazer estar aqui hoje e poder participar desta mesa cujo tema central é o
projeto “Fortalecimento da Rede Estratégia ODS” da Frente Nacional de Prefeitos
realizado em parceria com a Fundação Abrinq, e que conta com o financiamento da União
Europeia.
A Europa e o Brasil, além de laços culturais e históricos, têm compartilhado valores
comuns. A União Europeia e o Brasil criaram uma parceria estratégia em 2007 que
abrange as áreas temáticas de desenvolvimento sustentável, a cooperação econômica, a
luta contra a pobreza, os direitos humanos, a inclusão social, o meio ambiente, as
mudanças climáticas, energias renováveis, entre outras. A União Europeia tem reforçado
os laços com os governos nacionais, subnacionais e com a sociedade civil do Brasil, por
meio do apoio técnico e financeiro nos mais diversos campos.
Destaco aqui a importância dos governos subnacionais e da sociedade civil para a
implementação dos ODS. É necessário agir globalmente e localmente e que todos os
setores da sociedade se mobilizem pela Agenda 2030: a sociedade civil, o setor privado,
os sindicatos, os governos subnacionais e o governo federal. Razão pela qual a União
Europeia não hesitou em aprovar o projeto “Fortalecimento da Rede Estratégia ODS” que
tem como objetivo contribuir para a efetiva implementação dos ODS e Agenda 2030 no
Brasil.
A “Estratégia ODS” é uma rede formada por organizações da sociedade civil, setor
privado e governos locais que visa ampliar a participação e incidência da sociedade civil
na implementação dos ODS e da Agenda 2030 no Brasil, com foco na redução das
desigualdades.
Gostaria de destacar aqui uns resultados exitosos já conquistados em menos de um ano
de implementação do projeto:



Publicação de um artigo da Estratégia ODS sobre a importância das finanças
municipais para a implementação dos ODS no Brasil na publicação Anuário
Multi Cidades
(lançada durante este evento);



5 casos de boas práticas em implementação dos ODS por municípios brasileiros
em processo de sistematização, a saber: Francisco Morato (SP); Guaratinguetá
(SP); Sanatana de Parnaíba (SP); Atibaia (SP) e Carnaúba dos Dantas (RN).

Para finalizar, desejo sucesso ao projeto, agradeço mais uma vez o convite e desejo a
todos um excelente encontro! Muito obrigado.

