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Informações gerais: 
Superficië (km²): 148.825,602 
População (IBGE 2012): 8.606.005 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 60.099 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,723 

 
Desde 1990, um total de € 48.566.841,66 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Ceará (alguns projetos 
operam em mais Estados), € 30.500.000,00 na área da cooperação bilateral nacional e € 18.066.841,66 na área 
de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento sócio-econômico, 
direitos humanos e gênero. 
 
Cooperação bilateral nacional: 
 
1. Programa bilateral – Prioridade 1 do Documento de Orientação Estratégica para a cooperação com o 

Brasil, de 2007 a 2013.  
Título da Ação: Programa de Mobilidade Acadêmica (Ação 2 do Programa Erasmus Mundus) 
Beneficiários: Universidade Federal do Ceará.  
Estudantes, pesquisadores, professores e pessoal acadêmico participantes no programa de mobilidade  
acadêmica entre o Brasil e a União Europeia.  
Contribuição UE: 18.605.000 (1ª. Fase) + € 11.895.000 (2ª Fase).  

 
Linhas temáticas (ONGs e ANEs): 
 
1. Programa: Redução da pobreza em uma das áreas mais desfavorecidas do Estado do Ceará, sendo uma das 

regiões mais pobres do Brasil. 
Título da ação: Caju é Geração de Renda e Desenvolvimento Sustentável no Baixo Acaraú: 2010 – 2013. 
Beneficiários: 
- as famílias das trabalhadoras, pois receberão os frutos diretos do trabalho desenvolvido; 
- as suas comunidades, a través de processos de economia solidária, ecoturismo comunitário, produção e 

comercialização de artesanato, e ações com foco em juventude.  
Contribuição UE: € 300.000 
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2. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD) 
Título da ação: Formação integral e inclusão socioeconômica de jovens nas áreas menos desenvolvidas do 
Nordeste brasileiro (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí): 2006 – 2009. 
Beneficiários: 1.350 jovens socioeconomicamente excluídos em seis estados do Nordeste brasileiro.  
Contribuição UE: € 650.000 

 
3. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD) 

Título da ação: Controle social, Acessibilidade e Cidadania das Pessoas com Deficiência no Nordeste do 
Brasil: 2008-2010. 
Beneficiários: Pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil (no mínimo 20 organizações que 
atuam na área da deficiência na Bahia e no Ceará), seus membros e representantes.  
Contribuição UE: € 489.725 

 
4. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD) 

Título da ação: Desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no nordeste do Brasil: 2006-2011. 
Beneficiários: 12.600 agricultores familiares no semi-árido, com  50%  mulheres, e jovens de 16 a 21 anos 
Contribuição UE: € 749.999,97 

 
5. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD) 

Título da ação: Redefinição da aprendizagem; um projeto de educação, de formação e inserção Professional 
para os jovens excluídos de Fortaleza: 2005. 
Beneficiários: Crianças em situação de exclusão dos Estados de Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte que 
têm os seus direitos reforçados, sua vulnerabilidade à exploração diminuída e um meio ambiente 
institucional favorável.  
Contribuição UE: € 1.110.000 

 
6. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD) 

Título da ação: Estimular a reintegração socioeconômica de crianças de rua de Fortaleza mediante o 
estabelecimento de um sistema alternativo de famílias de acolhimento: 2005. 
Beneficiários: Crianças em situação de exclusão dos Estados de Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte que 
têm os seus direitos reforçados, sua vulnerabilidade à exploração diminuída e um meio ambiente 
institucional favorável.  
Contribuição UE: € 1.180.000 

 
7. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD) 

Título da ação: Estabelecimento de um sistema de defesa e proteção de direitos das crianças vítimas e de 
risco de exploração sexual mediante o reforço das capacidades dos atores na área de proteção da juventude e 
a participação das crianças e adolescentes na promoção dos seus direitos em Fortaleza: 2005. 
Beneficiários: Crianças em situação de exclusão dos Estados de Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte que 
têm os seus direitos reforçados, sua vulnerabilidade à exploração diminuída e um meio ambiente 
institucional favorável.  
Contribuição UE: € 1.180.000 

 
8. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD) 

Título da ação: Prevenção da violência contra crianças em situação de exclusão social em Fortaleza 
mediante o fortalecimento das capacidades das organizações comunitárias de base e a promoção da 
igualdade de gênero: 2005. 
Beneficiários: Crianças em situação de exclusão dos Estados de Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte que 
têm os seus direitos reforçados, sua vulnerabilidade à exploração diminuída e um meio ambiente 
institucional favorável. 
Contribuição UE: € 1.160.000 
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9. Programa: Atores não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) de 2011-
2014 
Título da ação: A Força da Mulher: Fortalecendo Política e Economicamente as Mulheres, Contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável dos municípios de Pacatuba, Ocara e Quixadá - CE 
Beneficiários: 900 mulheres que vivem em situação cotidiana de opressão e pobreza 
Contribuição UE: 739.393 

 
10. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) de 2011 

- 2015 
Título da ação: Empoderamento Local e Desenvolvimento Sustentável: Fortalecendo capacidades de 
governança entre sociedade civil e poder público na região turística do Meio-Norte do Nordeste Brasileiro 
(Também em Piauí) 
Beneficiários: A população geral dos 14 municípios em Piauí e Ceará com foco específico nos grupos mais 
vulneráveis e mulheres 
Contribuição da UE: € 669.300 

  
11. Programa: DDH Direitos Humanos e Democracia (2006 – 2010) 

Título da ação: Ação educativa de sensibilização para os direitos humanos no Estado de Ceará em prol do 
desenvolvimento do respeito para os direitos humanos no Brasil. 
Beneficiários: 4 comunidades indígenas no Ceará: Tapeba, Trémenbé, Jenipapo Kanindé e Pitaguari, aprox.  
11 800 pessoas. 
Contribuição UE: € 357.188,36 

 
12. Programa: Contribuir para a redução da pobreza em áreas urbanas e rurais do Nordeste do Brasil e para 

melhorar o acesso aos serviços de base dos grupos socialmente vulneráveis das áreas urbanas e rurais do 
Nordeste do Brasil (2012-2017) 
Título da ação: Integração social, educacional e familiar de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social no Médio Sertão da Paraíba e no Cariri do Ceará 
Beneficiários: Famílias socialmente e economicamente vulneráveis de comunidades rurais e urbanas na 
região do Médio Sertão: Santa Luzia, São Mamede e Maturéia (PB) e na região do Cariri: Várzea Alegre, 
Caririaçu, Granjeiro (CE) 
Contribuição UE: € 895.629 
 
 
 
 

Além dos projetos de cooperação bilateral e das linhas temáticas existe a possibilidade de participar em 
programas regionais e do Programa Quadro para pesquisas científicas (para mais informações veja o site da 
Delegação (http://ec.europa.eu/delegations/brazil/index_en.htm). 
 


