
A Cooperação UE no Estado de Maranhão 
 

  
Informações gerais: 
Superficië (km²): 331.983,293 
População (IBGE 2012): 6.714.314 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 38.487 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,683 

 
Desde 1990, um total de € 23.521.989,12 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Maranhão (alguns 
projetos operam em mais Estados), na área de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio 
ambiente, desenvolvimento sócio-econômico, direitos humanos e gênero. 
 
Líneas temáticas (ONGs y ANEs): 
 
1. Programa: Fortalecimento dos órgãos estaduais do Meio-Ambiente (PPG7). 

Título da ação: Subprograma de Políticas de Recursos Naturais – SPRN: 1996 – 2008. 
Beneficiários: O governo Federal e os estados de Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, e Tocantins. 
Contribuição UE: € 16.700.000 

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

Título da ação: Formação integral de jovens com ênfase no empreendedorismo e gestão de negócio e aporte 
financeiro para iniciar negócios próprios: 2009 – 2011. 
Beneficiários: 1200 jovens entre 18 e 29 anos, 50% relação de gênero, nos estados da BA – Cidade: Senhor 
do Bonfim e MA – Cidade: Bacabal 
Contribuição UE: € 796.478,04 

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

Título da ação: Reciclando vidas: inclusão e cidadania para as catadoras, os catadores e suas famílias: 2009 
– 2011. 
Beneficiários: Catadoras e catadores de materiais recicláveis, grupos, associações e cooperativas locais de 
catadores nas regiões mencionadas acima. (Estado da Bahia - Barreiras, Macajubá e Santo Antônio de Jesus; 
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Estado do Maranhão - Balsas, Buriticupu, Imperatriz e São Mateus; e Estado do Pará - Abaetetuba, 
Bragança e Paragominas). 
Contribuição UE: € 522.416 

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

Título da ação: Projeto de apoio a comunidades de quilombos no Brasil: iniciativas inovadoras de 
desenvolvimento sustentável: 2004 – 2009.  
Beneficiários: 13.215 pessoas dentre líderes comunitários, mulheres e jovens. (Maranhão e Goiás) 
Contribuição UE: € 750.000 

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

Título da ação: Melhoramento das condições de vida das mulheres pobres quebradeiras de babaçu no 
Nordeste do Brasil: 2004 – 2009.  
Beneficiários: 8.524 mulheres quebradeiras de coco babaçu e suas famílias 
Contribuição UE: € 854.837 

 
6. Programa: Florestas Tropicais e Meio Ambiente  

Título da ação: FLORELOS: Ligações ecológicas e sociais entre as Florestas Brasileiras através da 
sustentabilidade dos meios de subsistência em paisagens produtivas. (2006-2011) 
Beneficiários: cerca de 12.000 famílias, 480 comunidades beneficiadas pelo fundo de pequenos projetos do 
GEF-SGP (250 pequenos projetos). Beneficiários Indiretos: 8 milhões de pessoas que vivem na área rural 
(extrativistas tradicionais, pequenos fazendeiros e grupos de indígenas) de 15 estados Brasileiros (Rondônia, 
Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) que são o foco do projeto/GEF, (Cerrado e transições para 
outros biomas (Amazônia, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica), etc. 
Contribuição da UE: € 3.499.810 

 
7. Programa: Reduzir a pobreza e a exclusão social de comunidades carentes promovendo o acesso aos 

direitos sociais básicos e o empoderamento econômico das famílias (2012-2016) 
Título da ação: Projeto Novos Quilombos 
Beneficiários: 90 Famílias Quilombolas nas comunidades de Santo Antônio dos Pretos, Barro Vermelho e 
Centro do Expedito, do Município de Codó 
Contribuição da UE: € 398448,08 

 
 
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). 
 
 
 


