
Missão e Valores

A RCDI, Rede de Competências para o Desenvolvi-
mento e a Inovação, é uma associação de direito privado 
sem fins lucrativos, constituída por uma rede de profis-
sionais de diversas especialidades, que convergem na 
promoção e gestão de actividades e iniciativas condu-
centes ao desenvolvimento sustentável, à promoção da 
inovação e ao reforço da coesão territorial. 

Elegendo como principal área de intervenção a coo-
peração transnacional, a RCDI dedica-se à dinami-
zação e gestão de projectos de cooperação, 
favorecendo a participação de cidadãos e instituições 
em iniciativas de âmbito europeu ou internacional, ao 
desenvolvimento de estudos técnico-científicos e à 
prestação de aconselhamento e apoio técnico a 
entidades públicas e privadas e aos cidadãos em geral.

    INOVAÇÃO • DESENVOLVIMENTO • COOPERAÇÃO

Tem uma ideia para um projecto?
Contacte-nos: info@rcdi.pt
 

Direcção:
Alexandra Mendonça, Licenciatura em Economia, MBA;
Ana Catita, Mestrado em Geografia; 
Ana Felício, Mestrado em Direito do Ambiente.

Sede:    
Centro Empresarial de Grândola, Fracção E - Incubadora de Empresas,
Estrada da Aldeia do Futuro - Quinta Velha, 7570-272 Grândola  
Portugal.

Delegação de Lisboa:
Praceta Prof. Dr. José Sebastião e Silva, 11-2º Esqº , 2790-133 
Carnaxide, Portugal.

Delegação do Algarve:
Largo Capitão Lino Vaz Palma Antunes, s/ número, Azinhal, 
8950-027 Castro Marim, Portugal.

Contactos: (+351) 966381355 / (+351) 962371228 | info@rcdi.pt

www.rcdi.pt



Competências e Serviços 

As competências da RCDI cobrem uma vasta gama de 
especialidades profissionais, nomeadamente: 

• Economia e inovação;

• Empreendedorismo e internacionalização de PME;

• Desenvolvimento regional;

• Gestão territorial e desenvolvimento urbano;

• Ambiente, gestão de recursos naturais e biodiver-
sidade;

• Coesão social e apoio activo a políticas de não 
discriminação.

Os associados da RCDI são profissionais qualifica-
dos com relevante experiência nas suas áreas 
específicas de intervenção e na coordenação de 
projectos interdisciplinares. 

Com uma estrutura flexível e apoiada numa bolsa de 
consultores especializados, a RCDI mobiliza os recursos 
profissionais mais adequados a cada projecto 
concreto e ao contexto de cada parceria. 

A RCDI dispõe ainda de uma rede de contactos inter-
nacionais, quer ao nível de estruturas associativas 
locais e entidades públicas, quer no meio académico 
e empresarial, que facilitam a organização de parcerias, 
o diálogo inter-institucional e a cooperação transna-
cional. 

Bolsa de Projectos / Candidaturas

A RCDI desenvolveu metodologias próprias para a 
preparação de projectos e candidaturas a programas 
comunitários, abrangendo programas de cooperação 
territorial europeia (e.g. INTERREG IV, MED, SUDOE, 
ATLANTIC AREA), programas de cooperação trans-
fronteiriça (e.g ENPI CBC MED), programas de apoio 
à aprendizagem ao longo da vida (e.g. LEONARDO, 
GRUNDTVIG), bem como programas com enfoque 
em domínios ambientais específicos, como o LIFE+ 
ou INTELLIGENT ENERGY EUROPE, para citar alguns 
exemplos. 


