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O Projeto Go Local: Por uma Cidade Sustentável  tem por objetivo consciencializar e mobilizar os Municípios para a adoção de 

políticas coerentes a nível glocal de forma a prosseguir a justiça social, a inclusão económica, a redução da pobreza e o 

desenvovlimento sustentável                                                                     www.cidadesglocais.org 

 

Um Município Go Local 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 

A Câmara Municipal __(nome)__________, declara o empenho do Município 

____(nome)_____ na promoção da sustentabilidade económica, social e ambiental.  

Tendo em vista contribuir para um Mundo mais Justo e Sustentável, através da sua 

participação na Campanha Go Local: Por uma Cidade Sustentável, propõe-se manifestar o seu 

compromisso, em dar continuidade às seguintes metas: 

 

1 :: Assumir o Compromisso Local –  consolidar as metas para uma Cidade Glocal e assegurar a 

coerência das políticas de cooperação intermunicipal com os princípios de Desenvolvimento. 

2 :: Comunicar para o Desenvolvimento – privilegiar a democracia participada, a cooperação 

horizontal e a publicitação das atividades dinamizadas no quadro das políticas de cooperação e 

desenvolvimento, visando a apropriação das políticas municipais pelos cidadãos. 

3 :: Promover um Município de Oportunidades – promover a equidade social, contribuindo para 

a melhoria das condições de vida da população em particular dos Países em Desenvolvimento. 

4 :: Criar uma Economia Inclusiva – promover a gestão e distribuição de recursos com justiça, 

equidade e transparência, de forma a promover o Desenvolvimento Sustentável num mundo de 

recursos limitados. 

5 :: Gerir o Ambiente Urbano –promover boas práticas de gestão ambiental procurando combater 

as alterações climáticas através de um comportamento eco-eficiente. 

 

Juntos iremos reforçar a cidadania ativa e participativa e esbater as fronteiras entre local e o 

global. Juntos iremos caminhar para um futuro sustentável. Juntos asseguraremos que as 

Gerações Futuras herdam não só os princípios e valores da Dignidade Humana, mas um 

território sustentável, que lhes permita prosseguir um caminho de prosperidade, de justiça e 

de liberdade. 

 

__(localidade)____, _(dia)_ de __(mês)__ de 2013 

 

 

 

O/A Presidente da Câmara 

____(nome)_ e Assinatura________________ 


