Riade, 1º de dezembro de 2019
O G20 reúne líderes e representantes de todos os continentes para tratar coletivamente dos maiores
desafios e propor soluções de impacto para todo o mundo. Na última década, este fórum
desempenhou um papel fundamental na abordagem à crise financeira mundial, implantando
reformas que promovem o crescimento e o desenvolvimento, além de dar forma a abordagens
coletivas que exigem cooperação internacional.
Hoje, estamos frente a um panorama global em constante transformação graças a mudanças
tecnológicas, econômicas, demográficas e ambientais. E em se tratando de um mundo cada vez mais
conectado, em que os países do G20 e suas populações enfrentam desafios comuns, a necessidade
de colaboração internacional é maior do que nunca. O Reino acredita fortemente no poder da
cooperação global para forjar soluções mutuamente benéficas, enfrentar os desafios e criar
oportunidades para toda a humanidade.
Nós do G20 temos a responsabilidade coletiva de fazer avançar a cooperação global. Nós temos que
empoderar as pessoas, preparar o terreno visando a um futuro melhor para todos e lutar para que
políticas econômicas sustentáveis protejam o planeta Terra. Nós também precisamos olhar adiante e
adotar uma corajosa visão de longo prazo no sentido de tirarmos o máximo de proveito da atual onda
de inovações, estabelecendo novas fronteiras. Portanto, a presidência saudita do G20 irá comandar os
trabalhos coletivos de 2020 sob o tema Realização das Oportunidades do Século XXI para todos.
Para tanto, teremos como base a sólida tradição do G20, que já demonstrou sua capacidade de
abraçar visões de longo prazo para os desafios e oportunidades futuras e tratar de maneira eficiente
de questões urgentes.
Para garantir que o processo do G20 permaneça inclusivo, faremos amplas tratativas com grupos de
interesse, incluindo a sociedade civil, empresas e think tanks de toda a região e do mundo. Vamos
buscar soluções onde o G20 pode trazer benefícios para o mundo.
Ao presidir o G20 pela primeira vez, o Reino tem o papel fundamental de apresentar para o mundo as
perspectivas da região do Oriente Médio e Norte da África, assim como os pontos de vista dos países
em desenvolvimento.
Nós aqui do Reino estamos passando pela transformação histórica da nossa Visão Saudita 2030, que
tem como meta promover uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa.
O Reino vai colaborar com integrantes do G20 para trocar experiências, solidificar a cooperação global
e encontrar soluções para os desafios mais urgentes do século XXI.
Aguardamos ansiosamente a oportunidade de receber nossos colegas líderes do G20 e outros
participantes em Riade em novembro para exibir a rica história do Reino e criar um futuro promissor
para a região e para o mundo.
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