
A REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (RICD) é composta por  
mais de 20 municípios, dotados de órgãos representativos próprios, que desenvolvem a sua ação 
numa parte definida do território, visando a prossecução de interesses próprios das populações 
aí residentes. Para além da sua natureza, outra caraterística inerente a estas autarquias locais 
membro da REDE é igualmente o envolvimento e o intuito de realizar um trabalho estruturado e 
eficaz no combate à pobreza no âmbito das competências de Cooperação Externa, pretendendo 
que se efetivem ações de Cooperação para o Desenvolvimento com entidades congéneres nos 
Países de Língua Oficial Portuguesa.

COMPROMISSO DA RICD DE INSTIGAR OS SEUS MEMBROS A TRANSFORMAR O NOSSO MUNDO  
- A AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Em setembro de 2015, os 193 Estados-membros das Nações Unidas adotaram um plano de ação 
para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, denominado Transformar o nosso Mundo: 
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A nova Agenda pressupõe uma abordagem 
holística ao processo de desenvolvimento, tendo como expoente máximo a garantia de que 
ninguém será deixado para trás. Para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e as 169 metas, todos os atores do desenvolvimento (governos, autoridades locais, 
organizações públicas e privadas, sociedade civil, entre outras entidades multilaterais e diversos 
parceiros do desenvolvimento) são chamados a participar. 

Assim, e reconhecendo o Desenvolvimento Sustentável como um dos grandes desafios mundiais 
e acreditando que só uma verdadeira parceria glocal poderá garantir um mundo mais justo, mais 
digno e mais inclusivo, a RICD manifesta o seu empenho na concretização destes objetivos, 
nomeadamente através de um conjunto de ações, projetos e atividades que amplifiquem a voz 
das autoridades locais no processo de Desenvolvimento. 

Reconhecendo que todos os atores, desde a esfera internacional à local, têm um importante 
papel na prossecução dos Objetivos; 

Acreditando que o papel da RICD, e dos Municípios que a constituem, será uma mais-valia para o 
sucesso da nova Agenda; 



Membros RICD  |  junho 2017 

CM Alfândega da Fé | CM Amadora | CM Cascais | CM Estarreja 
CM Faro | CM Fundão | CM Grândola | CM Loures | CM Maia 
CM Marinha Grande | CM Matosinhos | CM Miranda do Corvo 
CM Moita | CM Odivelas | CM Oeiras | CM Ourém | CM Palmela 
CM Seixal | CM Setúbal | CM Vila Nova Poiares

Compromisso aprovado por unanimidade em Assembleia Intermunicipal, a 19 de junho de 2017. 

EM REDE:

 Reforçamos a cidadania ativa e participativa para atenuar as fronteiras entre o local e o global;
 Caminhamos para um futuro sustentável;
 Asseguramos que as gerações presentes e futuras vivem de acordo com os princípios e valores da 

Dignidade Humana, num território sustentável.

Membros RICD  |  maio de 2020

CM Amadora | CM Cascais | CM Estarreja | CM Faro | CM Fundão 
| CM Grândola | CM Lagoa | CM Loures | CM Maia | CM Marinha 
Grande | CM Matosinhos | CM Miranda do Corvo | CM Moita 
CM Odivelas | CM Oeiras | CM Ourém | CM Palmela | CM Seixal 
CM Setúbal | CM Torres Vedras | CM Vila Nova de Poiares

O secretariado executivo da Rede é assegurado pelo IMVF – Instituto Marquês de Valle Flor.

AFIRMAMOS O NOSSO COMPROMISSO EM CONTRIBUIR ATIVAMENTE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS E DE FAZER 
DOS ODS UMA PRIORIDADE ABSOLUTA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA RICD, NOMEADAMENTE ATRAVÉS DE:

 Concertar ações de cooperação para o desenvolvimento e educação para a cidadania global, garantindo atividades ou 
projetos que priorizam o desenvolvimento das comunidades mais vulneráveis; 

 Sensibilizar as populações para a realização dos ODS até 2030, reforçando a mobilização cidadã na promoção desta 
nova Agenda; 

 Agir em prol das Pessoas – erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade; 
do Planeta – proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras, promovendo; da 
Prosperidade – garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza; da Paz – promover sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas; e das Parcerias – implementar a Agenda 2030 através de uma parceria global sólida; 

 Dignificar o papel importante dos governos locais como atores incontornáveis do Desenvolvimento; 

 Assegurar a coerência das políticas de cooperação intermunicipal com os princípios de Desenvolvimento; 

 Garantir a equidade social global, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população; 

 Promover uma Economia Inclusiva através da gestão e distribuição de recursos com justiça, equidade e transparência, 
de forma a promover o Desenvolvimento Sustentável num mundo de recursos limitados;  

 Harmonizar as boas práticas de gestão ambiental procurando combater as alterações climáticas através de um 
comportamento eco-eficiente.


