
Código Sectores
1 Fortalecimiento Institucional y Desarrollo
2 Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo sustentable
3 Ganadería y Agricultura
4 Industria, PYMES, Microcrédito
5 Energía
6 Transporte
7 Comercio
8 Turismo
9 Comunicaciones
10 Vivienda
11 Salud, derechos reproductivos
12 Educación y Cultura
13 Asistencia social, pobreza y cohesión social
14 Investigacion y Desarrollo (ciencia y tecnología, TIC)
15 Justicia
16 Genero
17 Empleo
18 Descentralización, Desarrollo local, Ord. Territorial
19 Infancia y Juventud
20 Seguridad ciudadana
21 Demografía, Movimiento Poblacional, Migración 
22 Derechos Humanos 



Cooperação Financeira Versão atual 30/3/2011 Dezembro 2010
Cooperação Técnica Tipo de câmbio

Euro/$ 816.221.196
ALEMANHA Dolar/$ 1.118.223.038

Relação 1 /  1,37 Dados estatísticos 15.400.400 promedio
Resumo 4.000.000 mediana 
Quantidade de projetos 53 28.795.137 desv est 
Montante total em US$ ########### 120.000.000 maximo 
Montante 2009 em US$ 205.308 minimo
Projetos ativos 2009
Montante total projetos ativos 2009

Véase o Índice de Abreviaturas (colunas AJ- AQ)

1,2 Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas - PDPI 200065136 MMA – KfW 2, 13, 18
O programa realiza vários projetos pequenos para melhorar as perspectivas do desenvolvimento social, 

cultural e sócio-económico da população indígena em suas áreas e a preservação dos recursos naturais 
dentro dessas áreas.

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Amazônia BMZ MMA Banco do Brasil 13.290.000,00 2.550.000,00 18.917.799,60 Setembro 2002 Dezembro 2012 10 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,3 Proteção da Mata Atlântica Santa Catarina 200066340 FATMA – KfW 2

O projeto visa preservar os remanescentes da Mata Atlântica em Santa Catarina, garantindo assim as 
funções ecológicas e econômicas. O objetivo é melhorar a proteção da floresta e garantir o 

desenvolvimento sustentável das seis UCs selecionadas. O projeto desenvolve e financia atividades em 
UCs, os serviços de fiscalização relevantes e as instituções ambientais relevantes (planos de manejo, 
planos de monitoramento ambiental, infra-estrutura de turismo ecológico, como trilhas e centros de 

visitantes, comunicações e outros equipamentos, veículos, combate a incêndios, etc.).

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Estado de Santa Catarina BMZ
Estado de 

Santa Catarina

SDS (Sectretário de 
Desenvolvimento Sustentável 

Santa Catarina)
6.140.000,00 4.200.000,00 10.340.000,00 Setembro 2002 Agosto 2011 9 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,4 Corredores Ecológicos 200165092 MMA – KfW 2, 18

O projeto deve ligar áreas protegidas de modo que o intercâmbio de recursos genéticos entre si será 
possível sem impedir o uso do território pela população. Interconexão de UCs entre vários portadores 

(ICMBio, Agências Estaduais de Meio Ambiente e portadores privados) para o uso sustentável e 
ambientalmente adequado dos recursos naturais nos corredores e instalar medidas de controle. 

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Nacional BMZ
Banco Mundial, 

UE
MMA MMA 16.370.000,00 9.580.000,00 39.900.000,00 Dezembro 2005 Dezembro 2011 6 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,5 Projetos Demonstrativos PDA / Proteção da Mata Atlântica 200166561 MMA – KfW 2
Veja a descrição do PDA III - O projeto PDA local é específico para a Mata Atlântica, também promove os 
pequenos projetos na promoção de chamadas linhas nacionais de temas interessantes para melhorar o 

sistema de UCs, monitoramento e serviços ambientais.
Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Mata Atlântica BMZ MMA Banco do Brasil 17.670.000,00 1.530.000,00 19.200.000,00 Maio 2004 Dezembro 2011 7,5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 

KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,6 Áreas Protegidas na Amazônia - ARPA I 200166579
MMA, ICMBio – 

KfW 2
O programa ARPA tem como foco de criar e consolidar as Unidades de Conservação (UCs) para 

conservar/manter a biodiversidade na Amazônia. Além disso as UCs funcionam como "barreiras verdes" 
que contribuem para reduzir o desmatamento na Amazônia e para a redução das emissões de CO2.

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil O projeto se executará em três fases com duração total de 12 anos (cada fase 
é prevista de 4 anos) Amazônia BMZ

WWF Brasil, 
GEF, UE FUNBIO FUNBIO 17.669.378,22 14.800.000,00 72.400.000,00 Novembro 2004 Novembro 2008 Dezembro 2010 6 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,7 PDA III 200265512 MMA – KfW 2

O projeto visa financiar pequenos projetos ("projetos de demonstração") desenvolvidos por associações 
de usuários, organizações não-governamentais (ONGs), centros comunitários e entidades públicas para 

criar modelos e abordagens de projeto para problemas ambientais em favor da conservação e da 
utilização sustentável dos recursos naturais na Amazônia e na Mata Atlântica. Desta forma,  ganhar 

experiência intransmissível.

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Mata Atlântica BMZ MMA Banco do Brasil 10.220.000,00 5.900.000,00 16.120.000,00 Novembro 2003 Dezembro 2012 9 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,8 Fundo para Áreas Protegidas - FAP/ARPA 200566018 MMA – KfW 2

No contexto do programa ARPA foi criado o Fundo para Áreas Protegidas (FAP). O rendimento do capital 
desse fundo será utilizado a partir de 2009 para financiar os custos recorrentes e custos operacionais de 

UCs consolidadas na Amazônia através do programa ARPA. A doação de 10 mi. da cooperação 
financeira tem a função de capitalização do Fundo.

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Amazônia BMZ FUNBIO 20.000.000,00 43.500.000,00 Maio 2008 Dezembro 2014 6,5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,9 Proteção da Mata Atlântica Minas Gerais II 200766410 IEF – KfW 2

O objetivo é melhorar a proteção da floresta e garantir o desenvolvimento sustentável de 22 Unidades de 
Conservação (UCs) selecionadas. O projeto na sua segunda fase conecta a fase I concluída em 

novembro de 2007. O projeto contribui com a conservação dos remanescentes da Mata Atlântica em 
Minas Gerais e garante, assim, as funções ecológicas e econômicas. 

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Estado de Minas Gerais BMZ
SEMAD (Estado 

de Minas 
Gerais)

IEF 8.000.000,00 7.250.000,00 15.250.000,00 Dezembro 2009 Dezembro 2013 Junho 2014 4,5 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,10 Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas 200866822 SDS – KfW 2
O projeto visa o fortalecimento da política ambiental e de questões fundiárias (uso da terra) no sul e 

sudeste do estado para a proteção das florestas e o desenvolvimento regional.
Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Amazônia BMZ

Estado do 
Amazonas

fundo privado / privatrechtliche 
Stiftung 10.500.000,00 8.900.000,00 19.400.000,00 Novembro 2010 Dezembro 2015 5 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,11 Fundo Amazônia 200866830 BNDES – KfW 2
O Fundo da Amazônia criado pelo governo brasileiro e o BNDES serve para mobilizar recursos financeiros 

adicionais para combater o desmatamento e emissões de CO2 na Amazônia.
Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Amazônia BMZ BNDES 18.000.000,00 816.000.000,00 Dezembro 2010 Março 2017 7 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,12 Áreas Protegidas na Amazônia - ARPA 209810094 MMA – KfW 2

O programa ARPA tem como foco de criar e consolidar as Unidades de Conservação (UCs) para 
conservar/manter a biodiversidade na Amazônia. Além disso as UCs funcionam como "barreiras verdes" 

que contribuem para reduzir o desmatamento na Amazônia e para reduzir as emissões de CO2. 
(ARPA/BMU são somente para UCs de uso sustentável).

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Amazônia

Ministério Federal do 
Ambiente, Proteção da 
Natureza e Segurança 

de Reatores da 
República Federal da 

Alemanha (BMU)

MMA 3.700.000,00 12.000.000,00 Setembro 2009 Setembro 2012 3 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,13 Fundo de Conservação da Mata Atlântica AFCoF I 209810169 FUNBIO – KfW 2

O Fundo tem como objetivo implementar ações associadas à conservação da biodiversidade na Mata 
Atlântica como uma iniciativa global para o controle das mudanças climáticas. O projeto busca instituir um 

mecanismo financeiro ágil para a proteção da Mata Atlântica, ampliar e consolidar sistemas públicos e 
privados de áreas protegidas, promover iniciativas de uso sustentável e recuperação de recursos naturais 
e fortalecer as capacidades institucionais na gestão, no monitoramento, no controle, na fiscalização e no 

combate ao incêndio. 

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Mata Atlântica BMU MMA MMA 2.000.000,00 9.500.000,00 Dezembro 2008 Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,14 Fundo de Conservação da Mata Atlântica AFCoF II 209810524 FUNBIO – KfW 2 Veja a descrição do AFCoF I Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Mata Atlântica BMU MMA MMA 6.500.000,00 6.500.000,00 Setembro 2009 Setembro 2012 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

1,15 Fortalecimento de áreas protegidas e uso sustentável  (Fase II) 2009.2114.8 GIZ 2

O projeto atua nos temas gestão de áreas protegidas e gestão florestal. Os componentes do projeto são: 
assessoria às organizações parceiras (p.ex.: temas da gestão de qualidade, plataformas de diálogo, 

criação de “comunidades de aprendizagem”); capacitação de técnicos na conservação da natureza e das 
florestas, e de representantes dos conselhos consultivos de unidades de conservação (p.ex.: 

competências chaves na gestão de recursos naturais e na gestão de conhecimentos); assim como 
contribuições de financiamento e subsídios locais para as comunidades locais em unidades de 

conservação e as zonas de amortecimento (p.ex.: oficinas, infraestrutura e fornecimento de material).

A gestão de áreas protegidas e a gestão florestal sustentável na Amazônia brasileira é implementada pelos atores 
envolvidos de forma eficiente e eficaz.

Amazônia Legal, Áreas 
prioritárias em Acre, 

Amazônia, Pará
BMZ MMA 4.820.000,00 3.000.000,00 7.820.000,00 Novembro 2010 Outubro 2013 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 

GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,16 Demarcação e proteção de Terras Indígenas (Fase II) 2009.2113.0 GIZ 2, 22

Os temas importantes da fase “pós-demarcação” são a proteção das Terras Indígenas contra “invasores” 
e a sua auto-gestão, por meio da sua população para o seu próprio benefício. Os componentes do projeto 

são assessoria (entre outras na elaboracao e disseminacao de instrumentos e metodologias, inclusive 
desenvolvimento conceitual e acompanhamento de processos), e capacitação de pessoas em instituições 

governamentais, organizações indígenas e não-governamentais. 

Os povos indígenas recebem assessoria competente por parte de órgãos governamentais, organizações indígenas 
e não-governamentais para a proteção e gestão eficiente de suas terras.

Amazônia Legal, Áreas 
prioritárias em Acre, 

Amazônia, Pará
BMZ FUNAI 4.120.000,00 2.500.000,00 6.620.000,00 Novembro 2010 Outubro 2013 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 

GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,17 Ordenamento territorial e desenvolvimento regional na Amazônia (Fase II) 2009.2115.5 GIZ 2, 18

O projeto atua nos temas ordenamento territorial, controle e prevenção do desmatamento e 
Desenvolvimento da economia local e regional. Os componentes principais do projeto são a assessoria 

(entre outros, desenvolvimento de instrumentos, acompanhamento de processos de harmonização), 
capacitação de atores-chave, contribuições financeiras e subsídios locais para organizações de 

produtores e organizações não-governamentais.

Nas regiões chaves para a conservação das florestas amazônicas as instituições governamentais e os atores 
privados implementam estratégias para o combate ao desmatamento, o ordenamento territorial e o 

desenvolvimento local sustentável de maneira concertada e territorialmente abrangente. 

Amazônia Legal, Áreas 
prioritárias em Acre, 

Amazônia, Pará
BMZ MMA 3.000.000,00 2.700.000,00 5.700.000,00 Janeiro 2011 Dezembro 2013 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 

GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,18 Apoio à implementação do Fundo Amazônia 2009.2287.2 GIZ 2

Com o Fundo Amazônia, o Brasil criou mundialmente o primeiro mecanismo de financiamento para 
REDD em escala nacional. O projeto apóia a implementação do Fundo Amazônia, a traves das seguintes 

linhas de ação: (1) Aprimoramento da qualidade dos projetos apresentados ao Fundo Amazônia; (2) 
Desenvolvimento de modalidades de implementação e monitoramento de impacto dos projetos a serem 

financiados; (3) Gestão de conhecimentos; (4) Apoio à mecanismos financeiros e instrumentos de gestão 
do Fundo Amazônia e (5) Apoio a construção da cooperação internacional do Fundo Amazônia.

Apoio ao estabelecimento do Fundo Amazônia como mecanismo efetivo de financiamento de proteção de florestas 
tropicais e do combate às mudanças climáticas. Especificamente, visa-se melhorar a oferta de métodos e 

instrumentos para a preparação e a execução dos projetos a serem financiados.
Amazônia Legal BMZ BNDES 4.000.000,00 4.260.000,00 8.260.000,00 Janeiro 2011 Dezembro 2013 3 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,19 Proteção Florestal Mata Atlântica II 2009.9059.8 GIZ 2

O projeto terá ações complementares da cooperação técnica (GIZ) e da cooperação financeira (KfW), 
visando a ampliação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC, a proteção e recuperação 

da cobertura florestal, o estabelecimento de um sistema de monitoria do clima e da biodiversidade bem 
como o fomento de capacidades e competências de organizações ambientais públicas e privadas.

O Projeto contribuirá à proteção, ao uso sustentável e à recuperação da Mata Atlântica brasileira, considerado um 
sumidouro de carbono de significância global para o clima e com relevante biodiversidade. Mata Atlântica BMU MMA 3.100.000,00 2.000.000,00 5.100.000,00 Novembro 2009 Outubro 2012 3 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,20 Monitoramento da Biodiversidade 2010.9077.8 GIZ 2

O projeto atua nas seguintes áreas de intervenção: o monitoramento “in situ” em pelo menos 15 UC 
(Unidades de Conservação) (nos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado) com participação da 

população local; harmonização de bancos de dados e articulação das instituições participantes; 
desenvolvimento de metodologias para uma melhor e mais eficiente avaliação da dinâmica dos estoques 

naturais de carbono (entre outros para uma modelagem precisa de larga escala e de ações de 
PSA/REDD+ mais efetivas), treinamento de administrações responsáveis, representantes de ONG, do 

setor privado e da população.

O monitoramento da biodiversidade em nível de unidades de conservação está sendo realizado de forma 
coordenada e produz informações relevantes para decisões sobre a proteção do clima 

Amazônia Legal, Mata 
Atlântica e Cerrado BMU MMA 3.500.000,00 3.000.000,00 6.500.000,00 Dezembro 2010 Outubro 2013 2 anos e 

11 meses
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,21 Programa da Consolidação da Agricultura Familiar Orgânica na Transamazônica (Produção de Cacau 
Orgânico) 

MD 1 GIZ 2
O projeto promove a agricultura sustentável (agroecologia, sistemas agroflorestais) na Regiao 

Transamazônica sustentável, fortalecendo as organizações de produtores agrícolas familiares e as 
principais cadeias de valor (p.ex. Cacau Orgânico) e protegendo a floresta.  

Contribuição da Conservação e do desenvolvimento sustentável da floresta tropical no Brasil Pará BMZ CEPLAC / 
FVPP

410.616,00 410.616,00 Março 2005 Agosto 2011 prevista 6,5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,22 Produção agroecológica e comercialização nos Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAE) do 
Lago Grande e Eixo Forte

MD 4 GIZ 2

O projeto fomenta a produção agroecológica, especialmente em sistema agroflorestais, enfatizando a 
cadeia de valor do Curauá (fibra vegetal), fortalecendo organizações dos produtores e apoiando e 

assessorando à Casa Familiar Rural como meio de mulitiplicação e diffusão de conceitos agroecológicos. 
Apoia iniciativas de manejo florestal sustentável.

O projeto visa o aumento da renda familiar oriundo da agricultura sustentável para reduzir a pressão sobre a 
floresta nativa e secundaria.

Pará BMZ CEAPAC 513.270,00 513.270,00 Novembro 2007 Julho 2011 Junho 2013 3.5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,23 Geração de renda e preservação dos recursos naturais através da produção socialmente e 
ambientalmente sustentável dos óleos vegetais para a produção de cosméticos naturais

MD 9 GIZ 2

Através da comercialização dos produtos florestais não-madereiros é visado um fortalecimento econômica 
dos pequenos produtores como também a preservação da floresta. O projeto inclui assessorias na àrea 

de desenvolvimento organizacional, mobilização de recursos, comunicação e sistematização de 
experiências. 

O extrativismo sustentável de oleaginosas gera aumento de renda para os agricultores familiares, contribuindo para 
a preservação das espécies de oleaginosas e seu ambiente natural e fomentando a inclusão social. 

Pará BMZ Cáritas Regional 
N-II

307.962,00 307.962,00 Mayo 2008 Junho 2011 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,24 Projeto Gestão de Conhecimentos e Comunicação para o Fortalecimento do desenvolvimento 
Institucional e Intervenção nas Políticas Públicas MD 26 GIZ 1, 2, 9

O projeto visa no apoio do trabalho da rede FAOR (Fórum da Amazônia Oriental) na área de gestão de 
conhecimento, comunicação e na área de sustentabilidade institucional.  

Entidades que integram a rede FAOR melhor informadas e capacitadas para desenvolver ações protagônicas e de 
controle social na proteção e uso sustentável dos recursos naturais, e na defesa dos direitos sociais. Pará BMZ FAOR 307.962,00 307.962,00 Agosto 2010 Dezembro 2012 2,5 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,25 Apoio ao Planejamento Regional sustentável de Alto Acre e Capixaba MD 28 GIZ 1, 2, 18

Apoiar o CONDIAC (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba) e as cinco 
prefeituras municipais consorciadas, na elaboração e implementação de instrumentos de planejamento e 

gestão, fortalecer a capacidade dos atores envolvidos, apoiar a elaboração e execução de projetos 
regionais e o processo de integração regional do CONDIAC.

Contribuição para o desenvolvimento regional mais sustentável dos municípios do Alto Acre e Capixaba. Acre BMZ CONDIAC 615.924,00 615.924,00 Janeiro 2006 Janeiro 2012 6 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,26 Manejos Sustentável na RESEX Verde para Sempre MD 35 GIZ 2

O projeto promove processos de desenvolvimento sustentável nas comunidades da RESEX Verde 
(Reservas Extrativistas) para Sempre (Municipio de Porto de Moz), melhorando sistemas de produção e 
extrativismo, processos de comercialização e apoiando a gestão participativa da RESEX visando o uso 

sustentável dos recursos naturais.

Manejo sustentável na RESEX Verde para Sempre: Contribuição da Conservação e do desenvolvimento 
sustentável da floresta tropical no Brasil Pará BMZ CDS e ICMBio 205.308,00 205.308,00 abril 2009 abril 2013 4 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,27 Manejo e Desenvolvimento Sustentável nas Florestas de Marajó MD 49 GIZ 2
O projeto inclui assessorias nas áreas de gestão partizipativa das RESEX (Reservas Extrativistas) em 

Marajó (Terra Grande-Pracuuba-Mapuá), elaboração de planos de gestão, manejo florestal comunitário, e 
a promoção da cadeias de valores. 

Melhoria da qualidade de vida através do Manejo Sustentável dos Recursos Naturais nas RESEX Mapuá e Terra 
Grande – Pracuúba e nas área de influencia

Pará BMZ CNS, Ideflor, 
ICMBio

307.962,00 307.962,00 Janeiro 2011 Dezembro 2013 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,28 Manejo Florestal Comunitario e Familiar sustentável na região BR 163 - Transamazonica MD 51 GIZ 2
O projeto promove o manejo florestal comunitario e familiar (FMCF) em assentamentos e comunidades 
tradicionais selecionados, assessorando aos produtores nas áreas de manejo florestal, fortalecimento 

organizacional e comercialização de produtos madereiros e não-madereiros.

O projeto visa o aumento da renda familiar oriundo do manejo florestal sustentável da floresta nativa, contribuindo à 
conservação dela.

Pará BMZ SFB 1.231.848,00 1.231.848,00 Novembro 2009 Janeiro 2013 3,3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,29 Territorios Sustentaveis - ações integradas de recuperação da floresta e construção de processos 
sustentáveis de produção, comercialização e uso dos recursos naturais no município de Santarém

MD 52 GIZ 2, 8
O projeto promove o uso sustentável das terras comunitárias através da elaboração participativa de 

planos de uso do solo e de assessoria em práticas agroecológicos. Apoia à comunidades selecionadas 
para desenvolver ofertas ecoturísticas, incluso de artesanato, e na comercializção das mesmas. 

O projeto visa o aumento da renda familiar oriundo do manejo florestal sustentável da floresta nativa, contribuindo à 
conservação dela.

Pará BMZ Projeto Saúde e 
Alegria - PSA

615.924,00 615.924,00 Julho 2007 Novembro 2011 Novembro 2013 6,5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,3 Manejo Sustentável nas RESEX da Terra do Meio MD 54 GIZ 2
O projeto visa o uso sustentável das florestas e o fortalecimento das comunidades extrativistas nas 
RESEX (Reservas Extrativistas) da Terra do Meio através da promoção da gestão participativa, da 

capacidade de organização e do fomento de cadeias de valor selecionadas.

Manejo Sustentável da Floresta e Melhoria da Qualidade de Vida das Populações das RESEX da Terra do Meio e 
entorno através do Fomento de Cadeias de Valor do Extrativismo Florestal Pará BMZ ISA e ACF 205.308,00 205.308,00 Junho 2010 Dezembro 2013 3,5 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,31 Fortalecimento de Instituições e Fomento de Parcerias para o Desenvolvimento Sustentável na 
Amazônia MD 55 GIZ 1, 2, 9, 16

O projeto inclui assessorias na àrea de mobilização de recursos, desenvolvimento organizacional, gênero 
e comunicação e visa fortalecer e apoiar as organizações parceiras de alcançar uma sustentabilidade 

institucional e financeira. 

Parceiros selecionados no ambito dos projetos da GIZ trabalham de forma estratégica e sustentável visando a  
proteção e uso sustentável das florestas Pará, Amazonas, Acre BMZ - 513.270,00 513.270,00 Março 2009 abril 2012 3 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,32 Fortalecimento de organizações locais e do manejo sustentável na RESEX Chico Mendes e seu entorno MD 56 GIZ 2
Fortalecer as organizações da sociedade civil, aproximá-las do dialogo com representantes do governo 
dentro do CTAC (Centro Técnico de Artes Cênicas), fortalecer as cadeias produtivas madeireiras e não-

madeireiras.

Qualidade de vida das comunidades e populacões tradicionais na RESEX Chico Mendes e no entorno melhorada e 
a pressão sobre a floresta diminuida Acre BMZ CONDIAC 410.616,00 410.616,00 Julho 2010 Dezembro 2014 4,5 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,33 Fortalecimento das organizações sociais e do manejo sustentável no médio Purus - Boca do Acre/AM MD 57 GIZ 2

O projeto visa a fortalecer organizações sociais na região do rio Purus no município de Boca de Acre, 
como também o fortalecimento de cadeias produtivas comunitárias de produtos não-madeireiros e 

madeireiros. Os grupos destinatários são associações de populações extrativistas e indígenas, 
cooperativas e o sindicato dos trabalhadores rurais, como também os próprios técnicos do IDAM (Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas) no município de Boca 

do Acre.

As populações locais nas regiões selecionadas protegem a floresta através do seu manejo sustentável e/ou de 
sistemas agroecologicos nas áreas limítrofes . Amazonas BMZ IDAM 205.308,00 205.308,00 Janeiro 2011 abril 2013 2 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

1,34 Manejo Sustentável em Unidades de Conservação no Estado do Acre MD 58 GIZ 2

Através do projeto deve se atingir uma economia de base florestal no estado do Acre, permitindo que as 
comunidades florestais, empresas e governo estadual maximizarem os serviços ambientais, mitigar a 

mudança climática, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento econômico em longo prazo. Uma 
ação é o fortelecimento da relação das comunidades com empresas que seria fundamental para o 

sucesso do setor florestal da região, principalmente para as cadeias de castanha-do-Pará, borracha 
natural e madeira.

Melhoria da qualidade de vida das populações locais através do uso responsável dos Recursos Naturais e 
conservação da biodiversidade em unidades de conservação selecionadas no estado do Acre

Acre BMZ WWF Brasil 205.308,00 205.308,00 Dezembro 2010 Novembro 2012 2 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

2 Energias Renováveis / Eficiência Energética

2,1 Empréstimo Energias Renováveis / Programa PCH - BNDES (4E) 200666230 BNDES – KfW 5 Financiamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) através do BNDES. Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Nacional BMZ / KfW BNDES BNDES 52.000.000,00 10.000.000,00 77.000.000,00 Dezembro 2010 (O contrato ainda 
não assinado)

Dezembro 2012 2 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,2 Programa de Investimento Energia Renováveis Elerobrás I - III 200566234 Eletrosul – KfW 5 Construção de quatro pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Estado de Santa Catarina com uma 
capacidade total de 53 MW. 

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Santa Catarina BMZ / KfW Eletrobras Eletrobras Eletrosul 65.164.069,74 90.940.000,00 até 
156.100.000,00

Dezembro 2008 (contrato a seguir 
ainda não assinado)

Dezembro 2012 4 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,3 Programa Eólico 200865097 BNDES – KfW 5 Financiamento para a geração eficiente de energia elétrica utilizando Usinas Eólio-Elétricas. Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Nacional BMZ / KfW BMU BNDES BNDES 100.329.200,00 20.000.000,00 120.329.200,00 Março 2009 Dezembro 2011 2 ,5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,4 Modernização de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) - CEMIG 200966226 CEMIG – KfW 5
Modernização de até 12 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) de subsidiárias da Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG Holding) cujos desempenhos podem ser aumentados de forma 
significativa.

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Minas Gerais BMZ / KfW CEMIG CEMIG 120.000.000,00 140.700.000,00 260.700.000,00 contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,5 Estadios Solares Copa 2014 Mineirão (CEMIG) 2009 CEMIG – KfW 5 Financiamento subsidiado para CEMIG para a implantação de usinas de energia fotovoltaicas em 
estádios de futebol, aeroportos, hotéis etc.

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Minas Gerais BMZ CEMIG 10.000.000,00 10.000.000,00 contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,6 Estadios Solares Copa 2014 (BNDES) 2010 BNDES – KfW 5 Financiamento subsidiado para o BNDES para a implantação de usinas de energia fotovoltaicas em 
estádios de futebol, aeroportos, hotéis etc.

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Rio de Janeiro BMZ / KfW BNDES 40.000.000,00 40.000.000,00 contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,7 Programa Aberto de Energias Renováveis e Eficiência Energética (Eletrobras) 2010 Eletrobras – KfW 5

O executor do projeto deverá utilizar os recursos para o financiamento da capacidade de geração de 
fontes de energia renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas, usinas de energia solar, 
etc.) ou para medidas de eficiência energética, como também para obras de modernização de PCHs 

existentes e a modernização das linhas de transmissão. 

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Nacional BMZ / KfW Eletrobras Eletrobras 100.000.000,00 até 30.000.000,00 130,000,000.00 contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,8 Projeto Piloto Solar (Eletrosul) 209810599 Eletrosul – KfW 5
Na primeira fase deve ser comprovada a eficiência da energia fotovoltaica conectada na rede no Brasil. Na 

Fase II devem ser instalados os sistemas fotovoltaicos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil em 
estádios de futebol.

Contribuição à Segurança Energética do Brasil e à Preservação do Meio Ambiente e à Proteção Climática Global Nacional BMU Eletrosul 3.000.000,00 3.000.000,00 contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

2,9 Programa Energia/ ProFREE 2007.2189.4 GIZ 5

O programa combina as principais redes brasileiras de instituições da área temática de energia, com 
tecnologias de empresas alemãs, especialistas e instituições de pesquisa na Alemanha. O programa 

utiliza 4 abordagens: eficiência energética, energia renovável, eletrificação rural e métodos de 
planejamento.

Aumentar a participação das energias renováveis no abastecimento de energia no Brasil e melhorar a eficiência  
energética da economia brasileira. BMZ Eletrobrás/ EPE 8.000.000,00 8.000.000,00 Março 2009 Fevereiro 2013 4 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

2,10 Programa 1000 Telhados Implementação de Sistemas de Aquecedores Solares 2008.9066.5 GIZ 5

O projeto inclui: a implementação de sistemas solares térmicos para a produção de água quente, no 
contexto de programas de financiamento nacional; a capacitação no planejamento, instalação, 

manutenção e reparo de sistemas solares térmicos; a introdução de normas nacionais de qualidade; a 
implementação de medidas de Parcerias com o Setor Empresarial; o apoio ao MMA (Ministério do Meio 

Ambiente), um grupo de trabalho interministerial e a CAIXA (Caixa Econômica Federal) para o 
planejamento e a implementação de estratégias nacionais.

Ampliar o uso de sistemas solares térmicos como uma alternativa sustentável para a produção de água quente em 
algumas regiões do Brasil. BMU CAIXA 1.380.000,00 1.380.000,00 Dezembro 2008 Novembro 2011 3 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

2,11 Projeto Piloto de Energia Solar Eletrosul 2009.9053.1 GIZ 5

O "projeto-piloto solar Brasil" da empresa de fornecimento de energia Eletrosul leva a cabo a execução de 
uma planta fotovoltaica – a primeira planta fotovoltaica de larga escala na América do Sul. Com este 

projeto a capacidade dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede irá quintuplicar. Este projeto é 
financiado pela GIZ e pelo KfW .

Implementar uma planta fotovoltaica para a geração de eletricidade e preparação de outros sistemas fotovoltaicos. BMU (MCT) 700.000,00 700.000,00 Julho 2010 Junho 2012 2 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

2,12 Programa Energia/MDL 2010.9047.1 GIZ 5

O projeto inclui: a orientação para as empresas alemãs; "match making" (aproximação) de empresas 
alemãs e brasileiras; suporte para transferência de tecnologia, por ex.: por meio de Parcerias com o Setor 

Empresarial; o desenvolvimento de abordagens inovadoras de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo); e a educação continuada dos atores principais para fortalecer o mercado de MDL no Brasil.

Ampliar o uso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil. BMU Eletrosul 450.000,00 450.000,00 Novembro 2009 Dezembro 2011 2 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

3
Programa Internacional de Meio Ambiente e Proteção do Clima 

3,1 Esgotamento Sanitário Pernambuco 198966376 COMPESA – KfW 2
Estabelecimento de sistemas simples de canalizaçao em várias cidades de pequeno e médio prote de 

Pernambuco; complementando menores medidas de modernização e ampliação de redes dos sistemas 
existentes de abastecimento de água e sistemas de drenagem de águas pluviais nessas cidades.

Contribuição ao Desenvolvimento Ecológico do Meio Ambiente Urbano  Pernambuco BMZ Secretaria da Infra-Estrutura 6.650.000,00 10.200.000,00 Dezembro 2005 Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

3,2 Saneamento Básico Ceará I - II 199966169 CAGECE – KfW 2 Modernização e ampliação sustentável de sistemas de abastecimento de água e saneamento em cerca 
de 45 comunidades no interior do Ceará.

Contribuição ao Desenvolvimento Ecológico do Meio Ambiente Urbano  Ceará BMZ SDU (Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano)

8.691.961,98 17.415.799,00 Julho 2006 Junho 2011 5 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

3,3 Combate à Pobreza Piauí 200365619 SESAPI – KfW 13
O projeto faz parte do programa brasileiro "Zero Fome" e a cooperação financeira alemã financia o 

establecimento de sistemas de abastecimento de agua e saneamento no Estado do Piauí. Contribuição ao Desenvolvimento Ecológico do Meio Ambiente Urbano  Piauí BMZ SESAPI 5.000.000,00 5.500.000,00 Setembro  2007 Setembro 2011 4 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

3,4 Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba (Copasa) 200966929 COPASA – KfW 2
Medidas para melhorar a situação ambiental e as condições de vida da população na área de captação 

Paraopeba (1,3 mi. de habitantes), protegendo as águas de superfície e protegendo as nascentes contra 
a poluição.

Contribuição ao Desenvolvimento Ecológico do Meio Ambiente Urbano  Minas Gerais BMZ / KfW COPASA COPASA 100.000.000,00 44.000.000,00 até 
150,000,000.00

contrato ainda não assinado Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
KfW: kfw.brasilia@kfw.de

4 Desenvolvimento Regional Integrado

4,1 Programa (de) Desenvolvimento Regional Integrado 2007.2132.4 GIZ 13

O programa promove junto a instituições brasileiras a melhoria da competitividade de MPE (Micro e 
Pequena Empresa) e da Agricultura Familiar do Nordeste (1) pela consolidação do enfoque da criação de 
vínculos de negócios sustentáveis entre MPE e grandes empresas junto ao SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), e (2) pela promoção da otimização de políticas e programas de fomento e a 

qualificação dos agricultores para o acesso ao mercado junto ao MDA (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário). Além disso, o programa apóia a implementação do Plano Nacional para o Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN), trabalhando junto ao MMA (Ministério do Meio 
Ambiente) e os Estados afetados pela desertificação.

Promoção do desenvolvimento econômico sustentável em regiões desfavorecidas através da melhoria das 
condições políticas, institucionais e financeiras BMZ ABC 8.200.000,00 8.200.000,00 Julho 2008 Junho 2011 3 anos

Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

5 Triangulação e HIV/AIDS 2008.2232.0

5,1 Cooperação Trilateral Brasil-Alemanha 2007.2188.6 GIZ Não especificado

O objetivo da Cooperação Triangular é gerar um valor agregado para o terceiro país, conjugando os 
pontos fortes do Brasil e da Alemanha. Os projetos da Cooperaçáo Triangular são realizados de acordo 

com a demanda do terceiro país e têm como princípio a orientação na geração de impactos e de 
sustentabilidade. O Brasil e a Alemanha também se beneficiam em um processo de aprendizagem 

conjunta. O programa consiste em um projeto piloto já realizado, dois projetos em prática, dois projetos 
em planejamento e outros projetos em “pipe-line“. 

 Instituições parceiras dos terceiros países fortalizadas a traves da cooperação alemã.
Países de América Latina, 

Moçambique BMZ
Brasil, terceiro 

país ABC 2.500.000,00 2.500.000,00 Fevereiro 2009 Fevereiro 2012 3 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

5,2 Programa Regional HIV/AIDS 2008.2232.0 GIZ 11

Em conjunto com o MRE/ABC (Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores) e o MS (Ministério da Saúde) do Brasil para combater à epidemia de 
Aids com países interessados na cooperação triangular ou regional. Trata-se de uma cooperação entre 

governos, incluindo a sociedade civil. O programa consiste em 2 projetos triangulares e 3 projetos 
regionais com 5 ou mais países. A abordagem é sistêmica, fortalecendo tanto os sistemas de saúde, 
como as políticas públicas e as suas implantações locais. Todas as fases do projeto, a planificação, a 

implantação e a avaliação, estão sendo feitas juntamente pelos 3 ou mais países.

Melhorar as respostas nacionais e regionais à epidemia de HIV/Aids em países interessados em trabalhar na 
cooperação triangular ou regional com Brasil e Alemanha, como também apoiar a cooperação sul-sul entre Brasil e 

África, dando seguimento ao “Processo de Heiligendamm”, de 2008.

O projeto esta baseada na experiência dos projetos anteriores desde 2003. Os 
temas atuais dos subprojetos incluem: (1) e (2) reforma do sistema de saúde 
em Paraguai e em Uruguai, com a integração do tema HIV; (3) Harmonização 
de Politicas Publicas em Educação Sexual e Prevenção de HIV no âmbito 
escolar (Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai), (4) Fortalecendo Politicas 
Publicas na área de Saúde do Homem e qualificando serviços de saúde 
(Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai), (5) Qualificando projetos de 
saúde nos países da CPLP introduzindo sistemas de monitoramento (Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tome e Príncipe, Cabo Verde).

Países de América Latina, o 
Caribe e países da África.

BMZ MS 3.500.000,00
aprox. 

7.000.000,00 até 10.500.000,00 Julho 2009 Dezembro 2011 2,5 anos
Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de

6 Cooperação Técnica-Científica

6,1 Cooperação acadêmica e técnica entre Brasil e Alemanha 2010.2224.3 GIZ 14

O projeto é uma contribução do Governo da Alemanha para o Ano da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Brasil-Alemanha 2010/2011, e está sendo implementado pelas CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), GIZ e DAAD (Intercâmbio Acadêmico Brasil-Alemanha) 
em parceira com DCTEC/MRE (Divisão de Ciência e Tecnologia do MRE) para intensificar a colaboração 

entre a Cooperação Técnica e a Cooperação Cientifica. Os temas focais são Proteção e Gestão 
Sustentável das Florestas Tropicais e Energias Renováveis e Eficiência Energética. 

1. Implementar cooperações científicas entre o Brasil e a Alemanha, orientadas pelas demanda dos setores 
públicos e privados. 

2. Elaborar as good practices da nova colaboração entre a Cooperação Técnica, Cientifica - Tecnológica, para 
vincular a demanda e a oferta de resultados científicos.

BMZ ABC/DCTEC 2.000.000,00 2.000.000,00 Outubro 2010 Agosto 2013 3 anos Embaixada da Alemanha: wz-1@bras.diplo.de 
GIZ: giz-brasilien@giz.de



ESPANHA Tipo de cambio
Euro/$ 0
Dólar/$ 0
Relación 1/1,37 Câmbio médio de Agosto 2010 - Julho 2011.

Resumo
Quantidade de Projetos 55 Datos estadísticos: 1.372.910 promedio

Montante total em US$ 0 416.000 mediana 

3.413.966 desv est 

20.466.847 maximo 

20.000 minimo

1- Título del Proyecto

2- Descriptor  
(código de la 

fuente)

3- Organismo 
ejecutor del 

proyecto 4- Sector 5 - Breve descripción del proyecto 
8 - Área 

geográfica

12- 
Administr

ador
13 - Monto por 
Fuente

14 - Monto 
contraparte 

nacional
15 - Monto 

Total 
1 196.786,00

2 196.786,00 101.500,00

3 226.500,00

4

1. Desarrollo Institucional de la 
Escuela Nacional de Formación y 
Capacitación de Magistrados del 
Trabajo (ENAMAT)

Finalización

101.500,00 130.000,00

5

2. Programa de Capacitación y 
Educación en Derechos Humanos 
para profesionales de los sistemas de  
justicia, de seguridad y docentes 
universitarios del Estado de Bahía 
(PROCEDH). 

En ejecución

226.500,00 264.500,00

6

3. Apoyo al Fortalecimiento de 
Políticas Públicas para la población 
guarani en la región Transfronteriza 
(Brasil, Argentina y Paraguay)

Finalización

130.000,00 1.003.500,00

7 20.000,00
8 2.648.990,00
9 743.630,00

10
5. Modernización de la Gestión 
Pública 

En ejecución 1.003.500,00 156.000,00

11 20.000,00 1.655.000,00
12 20.466.847,09
13 432.000,00
14 185.000,00
15 510.500,00
16 2.648.990,00 330.000,00
17 743.630,00 588.000,00
18 156.000,00 416.000,00
19 235.000,00
20 En ejecución 1.655.000,00 815.000,00

21
Iniciando 
nueva fase 150.000,00

22 210.000,00
9. Apoyo al Programa de Cisternas En ejecución 20.466.847,09 2.800.000,00

4.200.000,00
4.200.000,00

23

10. Desarrollo de la pesca artesanal y 
la acuicultura en el Estado de Alagoas

En ejecución
432.000,00 235.000,00

40.000,00
11. Desarrollo del Turismo Sostenible 
en el Estado de Alagoas

En ejecución 185.000,00 360.000,00

360.000,00

24

12. Apoyo a la creación de la Agencia 
de Fomento de Alagoas (AFAL)

En ejecución
510.500,00 3.383.000,00

25

13. Apoyo a la creación de la Agencia 
de Fomento Estadual de São Paulo 
(AFESP)

En ejecución
330.000,00 450.000,00

26 525.000,00

27
14. Apoyo a Sistemas Regionales de 
Innovación 

En ejecución 588.000,00 550.000,00

28 759.926,00

29
15. Proyecto de valorización del 
Mundo Cultural Mbyá Guarani

En ejecución 416.000,00 350.000,00

700.000,00

30

16.Desarrollo y transferencia de un 
sistema de modelaje costero para la 
gestión del litoral

En ejecución
235.000,00 400.000,00

31 50.797.679,09

32

17. Actividades de revitalización de 
centros urbanos y elaboración de 
guías de arquitectura

En ejecución
815.000,00

33

18. Desarrollo turístico cultural en la 
Región de las Misiones Jesuítico-
Guaranís (Rio Grande do Sul)

En ejecución

150.000,00

34
35

36

37
20. Proyecto de Agua y Saneamiento En fase de 

identificación

38

39

21. Fortalecimiento del Ministerio 
Público de la República Oriental del 
Uruguay

En fase de 
identificación

40
41

42

43
23. Programa de Seguridad con 
Ciudadanía:

44

Previniendo la violencia y 
fortaleciendo la ciudadanía en 
comunidades brasileñas

45
46

47
48
49
50

51
26. Gobernanza Local para el 
Desarrollo

En ejecución 40.000,00

52

28. Inclusión de jóvenes con
discapacidad en el mercado laboral.

En fase final 
de aprobación 360.000,00

53
54
55
56
57
58

Proyecto Promoción de los
Movimientos Cooperativos del Cono
Sur como instrumentos de inclusión
social, generación de trabajo digno y
como actores de desarrollo y
profundización del MERCOSUR.

En ejecución

450.000,00

Proyecto de Integración productiva en
el MERCOSUR

En ejecución 525.000,00

Programa regional de fortalecimiento 
institucional de políticas de igualdad 
de género en la agricultura familiar del 
MERCOSUR

En ejecución

550.000,00

Proyecto de Integración Fronteriza en 
el MERCOSUR

En ejecución 759.926,00

Fortalecimiento de la Institucionalidad
de Género en el Mercosur y de la
Reunión Especializada de la Mujer
(REM).

En ejecución

700.000,00

Observatorio Mercosur de Sistemas
de Salud

En ejecución
400.000,00

UFRJ

4. Fortalecimiento de la Gestión de 
Políticas Públicas de Inclusión Social 
del Gobierno Federal Brasileño

ENAP (Escola Nacional de 
Administração Pública), 

En ejecución

MP (Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão)

6. Fortalecimiento de la Secretaría de
Relaciones Internacionales del
Municipio de Salvador (Bahía)

SECRI (Secretaría de Relaciones 
Internacionales del Municipio de 
Salvador-Bahía)

Finalizado

Servicios Sociales Básicos
Educación

Gobernabilidad Democrática 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) 2009
Fortalecimiento de la seguridad pública, el acceso a la justicia y la promoción de los derechos humanos

Cooperación Académica

MDS (Ministério de Desenvolvimento 
), MPS 

Tribunal Superior de Trabajo (TST) 
– ENAMAT

Ministério Público do Estado da 
Bahia, Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia, 
Polícias Civil e Militar, UNEB 
(Universidade do Estado de Bahia)

Ministerio Público Federal, 
colaboran Universidades de los tres 
países y de España

Fortalecimiento de las administraciones públicas

Programa Becas MAEC-AECID 2009
Programa de Cooperación Interuniversitária (PCI)
Programa de Lectorados
Patrimonio para el Desarrollo
8. Escuelas Taller en João Pessoa, 
Salvador y São Luís (Estados de 
Paraiba, Bahía y Maranhão). Fase 
actual 2006-2010

Prefeituras de São Luis, João 
Pessoa y Salvador, Min. de Cultura, 
IPHAN, Univ. Federal de Bahía, 
Gobiernos de los Estados de Bahía Agua y Saneamiento (en el ámbito del Fondo del Agua y Saneamiento)
MDS

Crecimiento económico para la reducción de la pobreza
Pesca

Innovación
Confederação Nacional da Industria 
(CNI)

Secretaría de Estado de Agricultura 
y Desarrollo Agrario (SEAGRI) de 
Alagoas 

Turismo
Secretaría de Turismo del Estado 
de Alagoas

Apoyo a agencias de fomento
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Patrimonio
Prefeitura de São Luís, Ministério 
das Cidades, Gobierno de Bahía

Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH)

C
o
o
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e
r
a

c
i
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n
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a
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a

Cultura y Desarrollo
IPHAN – Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI)

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat
MPOG/SPU (Secretaria do 
Patrimônio da União), MMA 
(Ministério do Meio Ambiente)

Secretaría de Planejamento do 
Estado de Alagoas

Ministério das Cidades

Uruguay
Ministerio Público Federal
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En ejecución
Ministerio Medio Ambiente

Bolivia

Haití
19. Manejo y Recuperación de la 
Cobertura Vegetal de la Cuenca del 
Mapou

22. Programa Interagencial para la 
promoción de la igualdad de género y 
étnico-racial

SEPPIR, SPM En ejecución 
UNIFEM
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PNUD En ejecución

24. Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para mujeres y niños y niñas 
indígenas

MDS, FUNAI, FUNASA En ejecución
UNICEF, OIT, PNUD

FONDO ESPAÑA-PNUD para el cumplimiento de los ODM

FONDO ESPAÑA-PNUD Hacia un desarrollo integrado e incluyente en América Latina
25. Fomento de la participación 
política de las mujeres y de la equidad 
racial

SEPPIR, SPM En ejecución

Prefeitura Salvador (BA)

27. Apoyo a la Agencia de Fomento 
de Alagoas -AFAL

Secretaria do Planejamento, 
Governo de Alagoas

En ejecución

FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO
29. Acceso a la red de saneamiento
básico en comunidades periféricas de
Manaus (Programa PROSAMIN)

Gobierno de Amazonas En fase final 
de aprobaciónBID

(SGT-11 “Salud”) / Ministerio de 
Salud Pública de Uruguay 

Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar (REAF)

Foro Consultivo de Ciudades  
Regiones (FCCR) 

Área de Medio Ambiente
Creación de un sistema de
información ambiental del Subgrupo
de Trabajo 6 (SGT-6) y de la Reunión 

SGT-6 En ejecución
RMMAM

360.000,00

Área de Género
REM 

Área de Salud

Área de Integración Productiva
Reunión Especializada de 

Cooperativas del MERCOSUR 
(RECM)

Foro Consultivo de Ciudades y 
Regiones (FCCR)

Área de Desarrollo Local, Rural y Fronterizo

CONAPIR

3.383.000,00

350.000,00
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264.500,00

210.000,00

2.800.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

235.000,00
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Projets conduits par l'IRD et ses partenaires 
:
Projets de recherche divers (39 projets sont détaillés ci-dessous 
de 1 à 39)

IRD  Financements propres de IRD accordés aux unités de recherche par 
nos 3 départements de recherche DME+DRV+DSS + financements 
externes confiés à l'IRD (UE- ANR-CNRS-AFD- CNES-BRG ) + 
dépenses de fonctionnement général de la Représentation IRD au 
Brésil. Les projets de l'IRD sont détaillés de 1 à 39

Brésil IRD (Régie Brasilia) UE- ANR-CNRS-AFD- 
CNES-BRG

IRD 1.055.000

Masse salariale des chercheurs expatriés au Brésil IRD (siège) Brésil IRD (siège) 3.000.000
1 Cartographie des paysages du biome Cerrado et 

fonctionnement de sols représentatifs
IRD 3, 14 Cerrado EMBRAPA-IRD EMBRAPA EMBRAPA jan/08 dez/10 36 mois Thierry Becquer

2 Observatoire spatial de l’hydrologie du bassin Amazonien IRD 2, 14 Amazonie ANA-IRD ANA ABC jan/08 dez/10 35 mois Frederique Seyler
3 Services écosystémiques et durabilité des paysages

agrosylvopastoraux d’Amazonie orientale
IRD 2, 3, 14 Amazonie CNPq-IRD UFRA CNPq-IRD 18.696 mai/07 mai/11 48 mois Michel Grimaldi

4 Stratégies moléculaires pour l’amélioration génétique de la 
résistance du caféier aux hématodes phytoparasites

IRD 2, 3, 14 Cerrado CNPq-IRD EMBRAPA CNPq-IRD 19.130 mai/07 mai/10 36 mois Diana Fernandez

5 Climat passé dans les régions tropicales d’Amérique du Sud : 
variabilité, tendances, impacts – enjeux pour le futur 
(CLIMPAST)

IRD 2, 14 Nordest - Sudest CNPq-IRD UFF CNPq-IRD
19.130

mai/07 mai/11 48 mois Abdelfettah Sifeddine

6 Nouvelles configurations du travail, savoirs professionnels et 
genre (le cas de la région métropolitaine de São Paulo)

IRD 13, 14 Sudest CNPq-IRD UNICAMP CNPq-IRD
19.130

mai/07 mai/11 48 mois Isabel Georges

7 Pêche et écologie des thons dans l’Atlantique ouest tropical IRD 2, 14 Nordest CNPq-IRD UFRPE CNPq-IRD 19.130 mai/07 mai/11 48 mois Pascal Bach

8 Les villes en tant que lieu critique du développement durable en 
Amazonie - une proposition pour la zone d'influence de la BR 
163

IRD 2, 13, 14, 18 Amazonie CNPq-IRD UFRJ CNPq-IRD
19.130

mai/07 mai/10 36 mois Philippe Lena

9 Systèmes de production durables de populations traditionnelles 
en Amazonie : la dynamique de la biodiversité et les effets des
politiques publiques

IRD 2, 14 Amazonie CNPq-IRD INPA CNPq-IRD

19.130

mai/07 mai/11 48 mois Anne-Elisabeth Laques

10 Etude et Modélisation des échanges d'eau, de sédiments et des 
éléments chimiques associés entre les zones d'inondation et le 
cours principal des fleuves amazoniens

IRD 2, 14 Amazonie CNPq-IRD UnB CNPq-IRD
26.087

ago/09 ago/13 48 mois Patrick Seyler

11 Populations, Agrobiodiversité et Connaissances Traditionnelles
Associées (PACTA II)

IRD 2, 14 Amazonie CNPq-IRD UNICAMP CNPq-IRD
26.087

ago/09 ago/13 48 mois Laure Emperaire

12 Dynamiques socio-environnementales et paludisme en 
Amazonie   

IRD 2, 11, 14 Amazonie CNPq-IRD INPA CNPq-IRD
21.739

ago/09 ago/13 48 mois Laurent Durieux / Emmanuel 
Roux

13 SERVIDIAH - Evaluation des SERVIces de prise en charge des 
DIAbétiques et des Hypertendus dans le cadre du Programme 
de Santé de la Famille, dans l'Etat de Pernambouc, Nord-Est du 
Brésil

IRD 11, 14 Nordest CNPq-IRD FIOCRUZ CNPq-IRD

19.565

jul/09 jul/13 48 mois Annick Fontbonne

14 Impact de l'expansion de l'agriculture sur les stocks de carbone 
: spatialisation et modélisation

IRD 2, 3, 14 Sudest CAPES-COFECUB CENA-USP CAPES-COFECUB jan/07 jan/10 36 mois Martial Bernoux

15 Amélioration génétique du caféier (Coffea arabica) pour une 
résistance durable aux parasites

IRD 2, 3, 14 Sudest CAPES-COFECUB EMBRAPA CAPES-COFECUB jan/07 jan/10 36 mois Diana Fernandez

16 Caractérisation des activités collectives d’approvisionnement 
chez les fourmis et termites néotropicaux et étude de leur 
impact sur les sols

IRD 2, 3, 14 Sudest CAPES-COFECUB UNESP CAPES-COFECUB jan/09 jan/12 48 mois Martial Bernoux

17 Les isotopes du fer comme nouvel indicateur de la pression 
anthropique

IRD 2, 14 Amazonie CAPES-COFECUB UnB CAPES-COFECUB jan/10 jan/13 48 mois Franck Poitrasson

18 Matière organique en Amazonie: origine, transformation et 
destin de l'Igarapé à l'Encontro das águas

IRD 2, 14 Amazonie CAPES-COFECUB UFF CAPES-COFECUB jan/11 jan/13 24 mois Marc Benedetti

19 CARBAMA_BR - Biogéochimie du carbone et échanges 
atmosphériques dans le système fluvial de l'Amazone

UFJF 2, 14 Amazonie CNPq UFJF CNPq jan/11 jan/13 24 mois Gwenaël Abril

20 Poor land use, poor health : primary prevention of human health 
through sound land

CNPq 2, 14 Amazonie CNPq UnB CNPq jan/08 jan/12 48 mois Frederique Seyler

21 Dispersion urbaine et réchauffement climatique dans la ville de 
João Pessoa (PB):  adaptation des politiques publiques 
urbaines et nouveaux outils de gestion intégrée basées sur des 
images orbitales d'haute résolution

CNPq 2, 14 Nordest CNPq UFPB CNPq jan/09 jan/11 24 mois Laurent Durieux

22 Variabilité Biogéochimique dans l'Atlantique Tropical au 
Nordeste du Brésil

CNPq 2, 14 Nordest CNPq UFPE CNPq jan/10 jan/11 12 mois Jacques Servain

23 Caractérisation Space-Temporelle de la Piscine Chaude de 
l’Atlantique Tropical Sud-ouest et sa Relation avec le Climat du 
Nordeste du Brésil

CNPq 2, 14 Nordest CNPq UFBA CNPq jan/10 jan/11 12 mois Jacques Servain

24 Dynamique fluviale du système Negro – Solimões – Amazonas CPRM 2, 14 Amazonie CPRM CPRM CPRM jan/08 jan/10 24 mois Frederique Seyler

25 Centre d’Alertes de Phénomènes Externes FINEP 2, 14 Nordest FINEP FUNCEME FINEP jan/10 jan/11 12 mois Jacques Servain
26 Les Pantanals : interactions  eau-sols dans les régions du 

Pantanal
FAPESP 2, 14 Centre FAPESP CENA-USP FAPESP jan/09 jan/10 12 mois Laurent Barbiero

27 AMAZ_BD - Biodiversité des paysages Amazoniens. 
Déterminants socio-économiques et production de biens et 
services écosystémiques

UFRA  ; ANR 2, 3, 14 Amazonie ANR UFRA ANR jan/07 jan/10 36 mois Patrick Lavelle

28 AMAZ_ES - Services écosystémiques des paysages 
agrosylvopastoraux amazoniens : analyses des déterminants 
socio-économiques et simulation des scénarios

UFRA ; ANR 2, 3, 14 Amazonie ANR UFRA ANR jan/07 jan/10 36 mois Patrick Lavelle

29 DC2MT - Dynamiques des circulations migratoires et mobilités 
transfrontalières entre Guyane, Surinam, Brésil, Guyana et Haïti

ANR ; MPEG 14, 18, 21 Amazonie ANR MPEG ANR jan/08 jan/10 24 mois Luc Cambrézy

30 BIOTEK - Nouvelles formes de socialisation du vivant au Sud : 
biotechnologies et gestion participative de la biodiversité

ANR 2, 14 Centre ANR UFG ANR jan/08 jan/10 24 mois Catherine Aubertin

31 METAL - Métropoles d'Amérique latine dans la mondialisation: 
reconfigurations territoriales, mobilité spatiale, action publique

ANR 14, 21 Sudest ANR UNICAMP ANR jan/08 jan/11 36 mois Sylvain Souchaud

32 CARBAMA - Biogéochimie du carbone et échanges 
atmosphériques dans le système fluvial de l'Amazone

ANR 2, 14 Amazonie ANR UnB, UFRJ ANR jan/09 jan/12 36 mois Patrick Seyler

33 ORE HYBAM – Observatoire hydrologique et géochimique des 
fleuves amazoniens

ORE 2, 14 Amazonie ORE ANA, UnB, UFAM ORE jan/03 jan/12 108 mois Jean-Loup Guyot / Francis 
Sondag

34 Cycle de l'eau et de la matière dans les bassons versants : de 
l'observation spatiale à la modélisation en hydrologie

RTRA 2, 14 Amazonie RTRA UnB RTRA jan/08 jan/10 24 mois Marie-Paule Bonnet

35 PROCARBAMA, impact de la production primaire 
phytoplanctonique des plaines d’inondation sur le bilan de 
dioxyde de carbone du fleuve Amazone

INSU 2, 14 Amazonie INSU UEA INSU jan/08 jan/10 24 mois Gwenaël Abril

36 REGYNA, Régionalisation des précipitations et impacts 
hydrologiques et agronomiques du changement climatique en 
régions vulnérables

GIS IPSL 2, 14 Amazonie GIS IPSL GIS IPSL jan/08 jan/10 24 mois Josiane Ronchail

37 Gestion territoriale de la biodiversité sur les frontières: une 
méthodologie intégrée de diagnostic et de suivi

CNRS 14, 18, 21 Amazonie CNRS UFRJ CNRS jan/08 jan/10 24 mois Philippe Lena

38 Suivi de la composition minéralogique des fleuves (captage 
entre spectroradiométrie de terrain, minéralogie et géochimie). 
Application au bassin amazonien

CNES 2, 14 Amazonie INSU, CNES, 
RTRA

UFAM CNES jan/09 jan/10 12 mois Jean-Michel Martinez

39 Côtes guyanaises sous influences amazoniennes : 
caractérisation des forçages et propositions de modélisation

INSU 2, 14 Amazonie INSU MPEG INSU jan/09 jan/12 36 mois

Projets conduits par le secteur de la 
coopération scientifique et universitaire de 
l'Ambassade :

40 Programa Capes-Cofecub Scac/cofecub (Comitê 
Francês de aviação da 
cooperação científica 
com o Brasil)

14 Cooperação científica entre equipes franco-bresileiras em todas as 
áreas conhecimento - edital anual.

Brésil/France Ministério da 
educação / Capes

700.000 Eric Bourland, Adido de 
cooperação científica, 
tecnológica e universitária - Tel 
: (61)3222 3880 ; 
eric.bourland@diplomatie.gouv.
fr

41 Programa Brafagri CDEFI/Scac/DGER/Mi
nistério da Agricultura

14, 3 Mobilidade de alunos engenheiros e docentes no setor das ciêcias 
agronômicas e veterinárias -  parcerias entre escolas de engenheiros 
francesas e brasileiras - edital anual. 

Brésil/France Ministério da 
educação / Capes

30.000 Eric Bourland 

42 Programa Brafitec Scac/ CDEFI 
(conferencia dos 
diretores das escolas 
francesas de 
engenheiro / Dreic 
(Direção das relações 
européias e 
internacionais e da 
cooperação) / MESR 
(Ministério do Ensino 
Superior e da 
Pesquisa). 

14 Mobilidade de Alunos engenheiros e docentes no setor das 
engenharias - parcerias entre escolas de engenheiros francesas e 
brasileiras - edital anual. 

Brésil/France Ministério da 
educação / Capes

160.000 Eric Bourland 

43  Programa Refeb (Rede Francesa de Estudos Brasileiros) SCAC 14 Pesquisa em ciências humanas. Programa de bolsas. Brésil 44.692 Eric Bourland 

44 Programa St Hilaire SCAC/CAPES/IDA 14 Soutien à la réalisation (traduction/édition/diffusion) d'ouvrages sur le 
Brésil contemporain

Brésil USP/CAPES 50.171 Eric Bourland 

45 Chaires d'excellence SCAC 14 Brésil 26.000 Eric Bourland 
46 Formation scientifique en appui au Centre Franco-Brésilien de 

la Biodiversité Amazonienne (CFBBA)
SCAC 14 Formation scientifique Brésil/Guyane 400.017 Eric Bourland 

47 Animation scientifique SCAC 14 Valorisation des coopérations scientifiques et diffusion de la culture 
scientifique et technologique (expositions, cafés scientifiques..etc.)

Brésil 57.399 Eric Bourland 

48 Voyage Institut des Hautes Etudes en Amérique Latine (IHEST) SCAC/IHEST/CIRAD 14 Voyage d'étude au Brésil Brésil USP, INSTITUT 
BUTANTAN, Jardin 
Botanique, FIESP, 
FGV, UNB, Embrapa

3.395 Eric Bourland 

49 Programme de bourse Thales-Academia SCAC/THALES 14
Lancé au Brésil en 2007 pour l’année universitaire 2008/2009, le 
programme ThalesAcademia est une bourse d’aide à la mobilité 
étudiante co-financée par l’entreprise Thales et le MAEE, en 
partenariat avec un ensemble d’établissements d’enseignement 
supérieur français (10 en 2010-2011), dans des domaines liés aux 
activités de Thales. 

France 13.000 Eric Bourland 

50 Promotion de l'enseignement supérieur brésilien en France SCAC 14 Visite des recteurs brésiliens en France. France Universités 
Brésiliennes

40.820 Eric Bourland 

51 Débats d'idée/ Colloque Sécurité alimentaire SCAC/IRD/CIRAD 14 ICID+18 Fortaleza MCT, Etat du 
Ceara,FINEP,CGEE

5.000 Eric Bourland 

52 Missões e convites implementados no âmbito da cooperação 
científica, universitária e technológica

SCAC 14 Brésil 78.340 Eric Bourland 

53 Espaço CampusFrance Brasil Scac/Campus France 
(MAEE)

14  Promoção dos Estudos França Brésil 48.000 Eric Bourland 

54 Rede Franco-brasileira de pesquisa e formação em matemática CNRS/MESR/Scac 14 Brésil 16.000 Eric Bourland 

55 Rede Franco-brasileira de pesquisa e formação em 
nanotechnologia

CNRS/MESR/Scac 14 Brésil 4.000 Eric Bourland 

Projets de coopération conduits par l'INRIA 
et ses partenaires : 

56 Programa regional  MATH AmSud: 2 projets INRIA/MAEE 14 cooperação científica entre a França e os países do cone sul e o 
Brasil, nos setores das ciências e tecnologias da informação e da 
comunicação ; e das matemáticas.

Financer de la mobilité entre 
les 
français et les brésiliens. 
Renforcer la coopération

Amérique Latine INRIA CAPES/IMPA 8400 8600 34000 36 Aurélie AZAR

57 Programa regional STIC AmSud: 2 projets INRIA/MAEE 14 cooperação científica entre a França e os países do cone sul e o 
Brasil, nos setores das ciências e tecnologias da informação e da 
comunicação ; e das matemáticas.

Financer de la mobilité entre 
les 
français et les brésiliens. 
Renforcer la coopération

Amérique Latine INRIA CAPES 29800 20000 80000 24 Aurélie AZAR

58 Programa de coopération INRIA-CNPq: 3 projets INRIA/CNPq 14 Coopération bilatérale entre l'INRIA & le Brésil Financer de la mobilité entre 
les 
français et les brésiliens. 
Renforcer la coopération

Brésil/France INRIA/CNPq CNPq 15000 15000 30000 jan/10 dez/12 36 Aurélie AZAR

59 Programme de coopération INRIA-FAPs: 5 projets INRIA/FAPs 14 Coopération bilatérale entre l'INRIA & le Brésil Financer de la mobilité entre 
les 
français et les brésiliens. 
Renforcer la coopération

Brésil/France INRIA/FAPs FAPEMIG/FACEPE 15000 15000 30000 24 Aurélie AZAR

60 Programme INRIA Equipes Associées 5 projets INRIA 14 Coopération bilatérale entre l'INRIA & le Brésil Financer de la mobilité entre 
les 
français et les brésiliens. 
Renforcer la coopération

Brésil/France INRIA -- 100000 0 100000 36 Aurélie AZAR

Projets de coopération conduits par le 
secteur de la coopération éducative de 
l'Ambassade : 

61 Cooperação educativa SCAC 12 La priorité de la coopération éducative pour l'Ambassade de France 
au Brésil reste la qualification académique et la formation continue 
des enseignants. Elle est organisée autour de sessions de formation 
et concerne l'attribution de bourses (bourses de doctorat, bourses de 
stages et de formation de français de spécialité) et l'animation des 
réseaux des licences de français et des associations de professeurs. 
Une session de formation en France pour des responsables 
d'associations de professeurs est également programmée. Par 
ailleurs pour répondre à la demande des Instituts de technologie 
(IFET), des voyages ont été inscrits en programmation pour des 
stagiaires dont la prise en charge est partiellement assurée par les 
établissements brésiliens. 
La formation des personnels de gestion et des chefs d'établissement, 
ainsi que les échanges d'expertise sont encouragés. L'effort 
d'accompagnement pour l'enseignement professionel est maintenu. 

Brésil SCAC -- 475.360 Maud de Bortoli

Projets de coopérations conduits par le 
CIRAD

62 Activités menées par le CIRAD au Brésil (Agronomie, 
Biodiversité, Filière bois, Bioénergies, Eau, 
Environnement et développement local, coopération 
tripartite avec l'afrique,…)

CIRAD Coûts des chercheurs en poste Universités,  CNPq, 
Capes, Embrapa, USP, 
ABC...

3.320.000

Bernard Mallet

63 Missions d'appui au Brésil realisees en 2010 CIRAD Universités,  CNPq, 
Capes, Embrapa, USP, 
ABC...

300000 Bernard Mallet

64 Appui au fonctionnement de la recherche CIRAD Universités,  CNPq, 
Capes, Embrapa, USP, 
ABC...

180000 Bernard Mallet

Projets conduits par le secteur de la 
coopération technique de l'Ambassade :

65 Environnement et développement local                                                                                                                  Scac/Cirad/FFEM 2 Environnement et développement local: Demande prioritaire du brésil, 
l'environnement constitue le dossier de la coopération technique 
française. Le Cirad mène plusieurs projets en Amazonie, sur un 
financement de l'Union européenne. Le FFEM finance les projets; le 
dernier porte également sur la gestion forestièreCette coopération 
intervient également dans le domaine de la gestion des aires 
protégées.  

Brésil/France MAEE Cirad FFEM MMA 1.000.000 Caroline Delelis, Assitante 
Technique Aires Protégées. 
Tél: (61) 3322 2550 
carlo.cds.unb@gmail.com

66 La santé (sang-Hémodérivés et lutte contre le Sida) Scac/ANRS/Inserm/Pl
usieurs ONG et 
associations

11   2 séminaires sang et hémodérivés                                                            
7 bourses pour des stages en France sur le Sida                                   
1 visite technique en France en sécurité transfusionnelle                   1 
visite technique en France en coopération hospitalière

La coopération se traduit 
par un ensemble de 
séminaires, de formations, 
de missions, d'invitations et 
de recherches conjointes de 
haut niveau. La France et le 
Brésil sont partenaires sur 
des initiatives de grande 
envergure, comme la 
facilitation internationale 
pour l'Achat de 
Médicaments, UNITAID.

Brésil MAEE PN DST/AIDS            
MINISTERE DE LA 
SANTE 
(Coordination du 
sang et 
hémodérivés)

89600 (SCAC) Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

67 Echange sur le droit et la réforme judiciaire Scac/ENM/STF/Enfam
/STJ/Ordre des 
Avocats de Paris/ 
Ordre des Avocats de 
Sao Paulo/ 

15 9 bourses ENM                                                                                                   
3 bourses de stage Barreau de Paris                                                                                                                                                              
2 visites en France (ENFAM, OAB)                                                             
6 séminaires

Coopération entre les 
écoles de magistrature 
françaises et brésiliennes 
pour la réalisation de stages 
et de formations et pour 
l'organisation de séminaires 
internationaux au Brésil sur 
le droit de l'environnement, 
le droit commercial 
international et le droit 
international.    

Brésil France ENFAM / ABMP / 
MINISTERIO 
PUBLICO / STJ / 
TCE / OAB / CEDIN / 
UNIVERSITE 

104570 (SCAC) Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

68 Modernisation de l'Etat Scac/ENA/STF/IGPDE
/ IEP de Paris/  
Ministère du Plan du 
Budget et de la 
Gestion/ Institut Rio 
Branco/ 

1                                                                                                                                     
11 bourses ENA                                                                                                      
5 Séminaires                                                                                                            
7 visites techniques ou institutionnelles                                                     
Activités SCTIP  

Formation de diplomates et 
de hauts 
fonctionnaires/cadres. 
Elaboration des politiques 
publiques, Echanges sur la 
réfomre du service public,  
Plusieurs partenariats 
participent à cette 
coopération.    

Brésil France ENAP / ESAF / OGU 
/ MINISTERIO 
PUBLICO / Escola 
ENAP da Bahia

129687 (SCAC) Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

69 Appui à la coopération décentralisée DAECL/ SAF/ 
Plusieurs Etats et 
communes

18 Participation au sémainaire annuel sur les aires protégées 
(financements inclus dans la rubrique environnement)

Brésil France nc nc Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

70 Développement et transport urbain Dunkerque Grand 
Littoral Communauté 
Urbaine(Nord-Pas-de-
Calais)/ Paris/ Conseil 
Général de Charente-
Maritime (Poitou-
Charentes)/ Nantes et 
Communauté de 
Nantes (Pays de la 
Loire)/ Vitoria (Espirito 
santo)/ Rio de Janeiro/ 
Etat de la Bahia/ 
Recife (Etat de 
Pernambucco)

6 Suivi des actions des collectivités territoriales Brésil France nc nc Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

68 Démocratie participative, budget participatif, échanges 
institutionnels et citoyenneté

Nanterre (Île-de-
France) / marne de 
Chateraine (Île-de-
France) / Le Genest 
St Isle (Pays de la 
Loire) / Montreuil sous 
Bois / Guarulhos (Etat 
de Sao Paulo) / Porto 
Alegre / Commune 
d'Herval do Sul, en 
relation avec les 
communes de Pedras 
Atlas, Arroio Grande 
et pedra Osorio (Etat 
de rio Grande do Sul) / 
Diadema

1 Suivi des actions des collectivités territoriales Brésil France nc nc Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

71 Coopération tranfrontalière : Brésil-Guyane française) SCAC 2,11 aires protégées en zone de forntière France 24400 (SCAC) Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

72 Coopération avec le Brésil et l'Afrique en matière 
d'environnement, d'agriculture et de santé

SCAC/Cirad/IRD 2 1 séminaire sur la coopération croisée avec l'Afrique et Haïti France 8000 (SCAC) Marina Felli, Attaché de 
coopération technique et 
institutionnelle. Tél: (61) 3222 
3863 Fax: (61) 3222 3897 
marina.felli@diplomatie.gouv.fr

Projets de coopération conduits par 
l'INSERM et ses partenaires : 

73 Trois accords de coopération de l'Inserm avec des institutions 
brésiliennes: le CNPq (depuis 1981), la Fiocruz (depuis 1991) et 
la FAPESP (depuis 1997)

INSERM/CNPq/Fiocru
z/FAPESP

Accords permettant le financement d'échanges et séjours de courte 
durée de chercheurs sur projets conjoints de recherche de 2 ans ainsi 
que l’organisation d’ateliers et de colloques scientifiques bilatéraux.

France/Brésil CNPq/Fiocruz/FAPE
SP

74918 euros = 
18 093€ 
(FAPESP) + 
51 462€ 
(Fiocruz) + 5 
363€ (CNPq). 

Philippe ARHETS 
[philippe.arhets@inserm.fr]

74 Trois laboratoires internationaux associés 1/ Christian Trépo/Alan Kay (unité Inserm/Université Claude Bernard 
Lyon I, U1052, Lyon) et Raymondo Parana de l’Université Fédérale de 
Bahia sur les hépatites virales - 

2/ Ivan Moura (unité Inserm/Université Paris VII, U699, Paris) et Niels 
Olsen Saraiva Camara de l’Université de Sao Paulo sur les maladies 
rénales -  56 000 euros en  2010 

3/Gillian Butler-Browne (unité Inserm/UPMC, U974, Paris) et Wilson 
Savino de l’Institut Oswaldo Cruz sur la dystrophie musculaire de 
Duchenne - 64 000 en 2010

France/Brésil Universités 
Brésiliennes

176000 Philippe ARHETS 
[philippe.arhets@inserm.fr]

Projets de coopération conduits par l'AFD et 
ses partenaires : 

75 Programme municipal de Curitiba pour l’environnement 
urbain et les transports CBR 3005 Municipalité de 

Curitiba 6, 18

Financement de l'amélioration de l’environnement et de 
l'extension de la capacité du réseau de transport intégré de 
Curitiba par renforcement du système de transport public 

(BRT) et création d'un corridor écologique sur les berges du 
Rio Barigüi. 

Intervenir en appui à une 
politique publique 

d’aménagement durable 
du territoire dans une 

perspective de protection 
des biens publics 

mondiaux.

Curitiba, 
Paraná France AFD Municipalité de 

Curitiba AFD 36.150.000 36.150.000 72.300.000 dez/07 78 mois
Marie-Pierre Bourzai Tel 
+33153443801 e-mail: 

bourzaimp@afd.fr 

76 Programme de développement intégré du réseau de 
transports collectifs de Brasilia CBR 1010 District Fédéral 6 Financement partiel des infrastructures de la première ligne de 

VLT (Section W3 sud).  

Amélioration de la 
mobilité urbaine et du 
cadre de vie dans le 
District fédéral et la 
région urbaine de 

Brasilia, réduction des 
pollutions locales et des 
émissions de gaz à effet 
de serre générées par la 
circulation automobile, 

grâce à l’efficacité 
fonctionnelle et 

énergétique du système 
de transports urbains.

District Fédéral France AFD District Fédéral AFD 134.000.000 1.239.000.000 ########## dez/08 72 mois
Xavier Hoang Tel: 

+33153443830 e-mail: 
hoangx@afd.fr 

77 Programme d'assainissement de villes secondaires de 
l'Etat de Santa Catarina CBR 1036 CASAN 2

Financement de la mise en place de systèmes de collecte et 
de traitement des eaux usées dans huit villes secondaires de 

l’Etat de Santa Catarina.

Préservation 
environnementale des 
ressources hydriques 
des régions du Rio do 

Peixe et du Litoral Centro 
Sul de l'Etat du Santa 

Catarina.

Etat du Santa 
Catarina France AFD CASAN AFD 100.000.000 11.000.000 111.000.000 dez/10 48 mois

Avmeric Blanc Tel: 
+33153444057 e-mail: 

blanca@afd.fr 

78 Programme de développement environnemental durable 
de la ville de Toledo CBR 1031 Municipalité de 

Toledo 2

Financement partiel du programme de développement 
environnemental durable de la ville de Toledo : conservation 
des sols, préservation des ressources en eau, gestion des 

déchets solides, biodiversité urbaine, mobilité urbaine durable, 
bio-énergie. 

Préserver 
l’environnement local, 

lutter contre les 
changements climatiques 

et préserver la 
biodiversité.

Toledo, Paraná France AFD Municipalité de 
Toledo AFD 9.463.000 10.537.000 20.000.000 dez/10 48 mois

Marie-Pierre Bourzai Tel 
+33153443801 e-mail: 

bourzaimp@afd.fr 

79 Appui technique pour la Gestion durable de la forêt en 
Amazonie brésilienne CBR 1017

FRM, GRET, ONFI, 
Pereni Soluções 

Sustentáveis
2

Suivi de la mise en œuvre des concessions forestières fédérales et de 
niveau de l’Etat; définition des besoins de financement pour la gestion 
durable des ressources forestières; définition et mise en œuvre d’une 
approche programmatique en matière de gestion durable des forêts, 

incluant la régularisation foncière; secteur des plantations (filière 
charbon de bois), du MDP, du marché carbone volontaire et de 

REDD; promotion du financement bancaire des initiatives concourant 
à une gestion durable de la forêt. 

Assurer le suivi de la 
mise en oeuvre de la loi 
de gestion durable de la 

forêt; apporter une 
expertise technique; 

contribuer au 
développement du 
dialogue entre les 

acteurs publics, les 
opérateurs

privés, et le secteur 
bancaire; préciser les 

opportunités 
d'intervention de l'AFD, 

notamment dans le 
domaine du

bois énergie.

Etats du Para, 
de l’Amapá, de 
l’Amazonas et 

du Mato 
Grosso

France AFD AFD 567.000 567.000 jul/09 24 mois
Guillaume Ernst Tel: 

+33153443062 e-mail: 
ernstg@afd.fr

80 Appui technique au District Fédéral en matière de 
transports urbains CBR 1016 TAM Montpellier 6, 18

Coopération décentralisée entre la Communauté 
d'Agglomérations de Montpellier et le Gouvernement du 

District Fédéral dans les domaines de l'amélioration de la 
chaine complète de transport public, de la gestion des 

transports collectifs et de l'intégration des modes 
complémentaires de transport urbain.

Conforter la faisabilité de 
la ligne de VLT et les 
orientations du plan 
directeur de mobilité 
urbaine du District 

fédéral.

District Fédéral France AFD AFD 350.000 350.000 dez/08 72 mois
Xavier Hoang Tel: 

+33153443830 e-mail: 
hoangx@afd.fr 



Fuente PORTUGAL (IPAD DSP/DPP) Tipo de cambio
Euro/$ 5.045.744
Dólar/$ 6.912.669
Relación 1/1,37 Câmbio médio de Agosto 2010 - Julho 2011.

Resumen
Cantidad de proyectos 32 Datos estadísticos: 
Monto total en US$ 5.045.744 157.742 promedio
Monto 2009 en US$ 16.576 mediana 
Proyectos activos 2009 397.264 desv est 

2.093.739 maximo 
439 minimo

1- Título del Proyecto
2- Descriptor  
(código de la 

fuente)

3- Organismo 
ejecutor del 

proyecto 
4- Sector 6 - Objetivo general del proyecto

7 - Comentarios 
sobre el 
proyecto

15 - Monto 
Total 

Desenvolvimento de Recursos Humanos 8820 2.000
Formação de Professores/Monitores 8196 1.668
Bolsas de Estudo 3242 1.500

Cátedras - Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo 4659 58.400

Instituições Apoiadas 5741 107.216
Curso Bilogia Molecular 8819 4.000
Rede de Docência 8901 2.070
Centro Língua Portuguesa 8902 63.376

Simpósio/Exposição Saúde Medicina - Brasil Portugal 200 anos 8435 295.913
Formação no ambito do processo de adesão do Brasil à PIC\S 8839 11.282
Práticas terapêuticas, sistemas e políticas de saúde em contextos 
multiculturais: imigrantes africanos e brasileiros. 8020 52.148

Projecto ESTHER (Combate e prevenção HIV/SIDA) 8434
Políticas 

Reprodutivas 6.509

Tribunal de Contas - Cooperação Brasil (global) 7780
Gorverno e Soc. 

Civil 439

Centro Cultural Português de Brasília e Pólo em S.Paulo 3280

583.776

Protocolo Luso-Brasileiro - Apoio à produção de obras cinematográficas e 
audivisuais e promoção das obras 3891 415.477

Apoio a Iniciativas Institucionais e da Sociedade Civil (actividades culturais) 4118 75.759

Assistência técnica na área das contas financeiras, prestada ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em Brasília 6509 13.459

Cooperação com o Banco Central do Brasil 5793
2.526

Acções de Cooperação entre o ISP e o SUSEP 8801 1.312

Centro de Conhecimento em Biodiversidade Tropical
8885 6.500

O fogo na Amazónia Brasileira: Cartografia multi-anual da área queimada e 
estimativa de emissões pirogénicas usando detecção remota.

7646 133.091

Convénio GRICES/CAPES - Gabinete de Rel. Int. da Ciência e do Ensino 
Superior de Portugal e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior do Brasil.

6213 797.000

Convénio GRICES / CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Brasil 6218 121.800

Convénio GRICES / FAPESP - Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de 
S. Paulo 6219 13.100

Convénio GRICES / FAPRJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 6701 8.000

A Imagem do Brasil Colonial na Imprensa da Europa Ilustrada (séc. XVIII - 
inícios do séc. XIX). 8015 19.693

Práticas terapêuticas, sistemas e políticas de saúde em contextos 
multiculturais: imigrantes africanos e brasileiros. 8020 71.239

Associativismo feminino em contextos multiculturais: género, etnia e 
estratégias sociais, políticas e económicas. 8046 40.871

Formação Avançada de Licenciados do Brasil 8225 2.093.739
Acordo Bilateral no âmbito CAPES 8818 3.000

Envio de material - Malas diplomáticas 4722

Custos 
administrativas 27.808

ONGD IMVF - Saber de Experiência Feito: Práticas de Responsabilidade 
Social e Comércio Justo 8468 N/A 13.073

Educação

Saúde

998 - NÃO AFECTADO/NÃO ESPECIFICADO

Infra-estrutura + 
serviços sociais

Bancsos + 
Serviço 

financeiros

Multisetorial/Tra
nsversal

160 - OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS

240 - BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

400 - MULTISECTORIAL/TRANSVERSAL

910 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES

110 - EDUCAÇÃO

120 - SAÚDE

130 - POLÍTICAS EM MATÉRIA DE POPULAÇÃO/ SAÚDE REPRODUTIVA

150 - GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL



Tipo de cambio
Euro/$ 149.092.560

Fonte União Europeia Dólar/$ 204.256.807
Relación 1/1,37 Câmbio médio de Agosto 2010 - Julho 2011. Datos estadísticos 1.971.745 promedio

Resumo 700.383 mediana 
Quantidade de Projetos 55 3.985.088 desv est 
Montante total em US$ 204.256.807 22.000.000 maximo 

130.000 minimo

1- Título del Proyecto 2- Descriptor  (código de la fuente)

3- Organismo ejecutor del 
proyecto 

4- Sector

5 - Breve 
descripción del 

proyecto 6 - Objetivo general del proyecto
7 - Comentarios sobre el 

proyecto 8 - Área geográfica
9- Fuente de 

financiamiento
11- Contraparte 

Nacional
13 - Monto por 

Fuente

14 - Monto 
contraparte 

nacional
15 - Monto 

Total 

16 - Inicio del 
proyecto (mes 

y año)

17 - 
Finalización del 
proyecto (mes 

y año)

18 - 
Ampliaciones 

otorgadas (mes 
y año)

19 - 
Duración Verificación

22 - Técnico 
DCI que sigue 
este proyecto

1 Municipal Agreement for reduction of deforestation ALA/2010/252-497
Food and Agriculture 

Organisation of the United 
Nations - FAO

1, 2, 3, 18 Gestão ambiental e 
territorial. Contribuir à redução do desmatamento na região Amazônica e para a diminuição das emissões brasileiras de gases de efeito estufa.

Município de São Félix 
do Xingu, Estado do 

Pará, Amazônia, Brasil
EU - bilateral

Ministério do 
Meio Ambiente - 

MMA
4.910.000 1.866.538 6.796.538 jan/11 dez/15 48 m. Cristina 

Carvalho

2 Management of Forests, Support to Sustainable Production and Strengthening of Civil 
Society in the Brazilian Amazon ALA/2006/131-047

Food and Agriculture 
Organisation of the United 

Nations - FAO
1, 2, 3, 18

Manejo florestal, 
agricultura 
sustentável e 
fortalecimento da 
sociedade civil.

Contribuir à prevenção do desmatamento e destruição do meio-ambiente em uma área sob pressão por causo do pavimento de uma 
estrada na Amazônia Brasileira. Distiro Federal, Pará EU - bilateral

Ministério do 
Meio Ambiente - 

MMA
5.880.000 2.800.000 8.680.000 out/08 dez/13 50 m. Cristina 

Carvalho

3 Appui à l'insertion internationale des petites et moyennes entreprises brésiliennes ALA/BRA/2004/006-189
Agencia Brasileira de 

desenvolvimento Industrial 
(ABDI)

4

Melhorar a 
competitividade e a 
capacidade 
exportadora das 
PME brasileiras

Contribuir para a Inserção Internacional Competitiva do Brasil na Economia Mundial, particularmente ao fortalecimento das relações 
econômicas e de comercio entre Brasil e a União Européia. Brasil EU - bilateral

Ministério do 
Desenvolvi-

mento, Indústria 
e Comércio 

Exterior - MDIC

22.000.000 22.000.000 44.000.000 jul/07 dez/11 54 m Rita Cauli

4 Erasmus Mundus External Cooperation Window ALA/BRA/2007/019-471 Universidades Européias e 
Brasileiras 12

Foster the inclusion 
of higher education 
institutions from 
different Brazilian 
regions

Contribute to improve the Brazilian higher education system, through establishing stronger links between European and Brazilian academic 
institutions, and to improve employability of Brazilian youths, by encouraging and enabling Brazilian students to complete graduate and 
postgraduation studies.

Brasil EU - bilateral 18.605.000 - 18.600.000 Maria Cristina 
Araujo

5 Institute of European Studies ALA/BRA/2008/020-247    

Universidade de São Paulo em 
parceria com UNICAMP, 

UNESP, UFMG, UFSC, UFGO, 
UFPI e UFPA

12, 14 Fortalecer a 
educação superior 

Contribuir para fortalecer a educação superior no Brasil e promover o conhecimento mútuo entre as instituições e sociedades do Brasil e da 
União Europeia, por meio de uma ação cooperativa envolvendo atividades de estruturação e operação, de dialogo, acadêmicas, de 
pesquisa e de extensão à comunidade.

Brasil e UE EU - bilateral 3.050.000 out/10 dez/13 38 m. Maria Cristina 
Araujo

6 EU-Brazil Sector Dialogues Support Facility DCI-ALA/2007/018-698 Brazil e EU 1 Bilateral negotiation 
Brasil - EU

Contribuir para o progresso e aprofundamento da Parceria Estratégica UE-Brasil e das relações bilaterais entre as partes, através do apoio 
ao desenvolvimento de diálogos setoriais em temas de interesse mútuo. Brasil EU - bilateral 6.100.000 3.300.000 9.400.000 out/08 mar/14  66 m. Rita Cauli

7 Strengthening Institutional Capacities of Selected Municipalities to Reduce Poverty                                                                         ALA/2006/131-056 Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID 13

Desenvolvimento 
das capacidades 
institucionais dos 
municípios e 
promoção de 
parcerias 
intermunicipais.

Aumentar a efetividade e os impactos das políticas públicas na redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão social. Principalmente no Norte 
e Nordeste do País EU - bilateral 7.500.000 7.500.000 15.000.000 dez/06 dez/11  +10m (abril 

2010) 60 m. Rosana Correa 
Tomazini

8 Nuclear Safety cooperation with the nuclear operator of Brazil (Eletrobras Eletronuclear) 
and with the regulatory authority of Brazil (CNEN) NSI/2009/021-880 Eletrobrás - Eletronuclear e 

CNEN 5
Cooperação na 
geração de energia 
nuclear.

Contribuir a maior segurança na geração e usa da energia nuclear.
EU - Nuclear Safety 
Operations - Action 
Programme 2009

5.000.000 jan/10 Cristina 
Carvalho

9 Formação de jovens em empreendedorismo e gestão de negócio e financiamento de 
empreendimentos                                                     DCI-NSAPVD/2008/168-852  Obra Kolping 4, 13 Geração de 

emprego e renda. Contribuir para a inserção socioeconômica de jovens empreendedores a trabalho e renda nos estados da Bahia e Maranhão. Senhor do Bonfim - BA 
e Bacabal - MA

EU - None State 
Actors em Paises em 

Via de 
Desenvolvimento

796.478 88.498 884.976 abr/09 abr/12 36 m. Ana Lucia 
Almeida

10 Reciclando vidas: inclusão e cidadania para as catadoras, os catadores e suas famílias DCI-NSAPVD/2008/168-984 Caritas 13 Geração de 
emprego e renda. Contribuir para a inclusão social e melhoria de qualidade de vida das catadoras e catadores de materiais recicláveis e de suas famílias Estados da Bahia, 

Maranhão e Pará idem 522.416 174.139 696.555 fev/09 fev/12 36 m. Ana Lucia 
Almeida

11 Construindo uma sociedade inclusiva no semi-árido baiano                      DCI-NSAPVD/2008/169-244 
Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas 
(CAA)

13 Desenvolvimento 
humano 

Redução das desigualdades sociais que ocorrem nos municípios de Irecê, Central, Lapão e São Gabriel, contribuindo para o 
desenvolvimento humano sustentável no Semi-árido baiano e o alcance dos ODM

Zona Semi-Árida no 
Estado da Bahia. idem 560.114 62.235 622.349 mar/09 mar/12 36 m. Ana Lucia 

Almeida

12 Desenvolvimento integrado na política urbana nacional: um direito dos municípios peri-
urbanos da Amazônia Oriental e do Nordeste brasileiro                                                                                                             DCI-NSAPVD/2008/169-843 OXFAM - Itália 1, 2, 16 Planejamento e 

gestão
Contribuir para redução das desigualdades socio-territoriais e de gênero, para reformulação do Marco Legal da reforma urbana, para a 
consolidação dos sistemas de planejamento e gestão democrática em municípios peri-urbanos da Amazônia e do Nordeste.

Regiões Norte e 
Nordeste prioridade: 

Estados do Pará, 
Maranhão e Bahia

idem 637.661 212.554 850.215 fev/09 fev/12 36 m. Ana Lucia 
Almeida

13 Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável no Sertão do São Francisco DCI-NSAPVD/2009/208-031
Serviço de Assessoria a 

Organizações Populares Rurais 
- SASOP

2, 13 Politicas públicas e 
geração de renda

Os(as) agricultores(as) familiares rurais e urbanos(as) e pescadores(as) aumentam sua renda através do acesso aos mercados e a 
políticas públicas inclusivas Estado da Bahia idem 818.023 90.891 908.914 jan/10 jan/14 48 m. Ana Lucia 

Almeida

14 Construindo um sertão sustentável e solidário                                                                                                                            DCI-NSAPVD/2009/224-459 International Service - UNAIS 2, 13 Inclusão social Redução da pobreza e o fortalecimento da coesão social entre as populações urbanas e rurais de 7 municípios do Sertão de Pernambuco 
com base na Economia Solidária com Sustentabilidade Ambiental Estado de Pernambuco idem 654.807 218.270 873.077 jan/10 jan/13 36 m. Ana Lucia 

Almeida

15 Equitable access to integrated basic services for the development and survival of 
children under five, as a strategy for poverty reduction in Brazil and Peru                                                                                          DCI-NSAPVD/2009/220-560 Save the Children 11, 13 Combate à 

mortalidade infantil.
Improve the development and survival of children under five in poor and excluded populations in North-Eastern Brazil and the highlands of 
Peru.

Brazil (Northeast) and 
Peru (Cuzco) idem 3.820.285 1.273.428 5.093.713 dez/09 dez/14 60 m. Ana Lucia 

Almeida

16 Geração de renda e fortalecimento das dinâmicas de economia solidária no semi-árido 
do estado do Rio Grande do Norte                                                                                                  DCI-NSAPVD/2009/207-994

Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo do 

Rio Grande do Norte – 
AACC/RN

13 Melhorar a produção 
agrícola Melhorar de forma sustentável as condições de vida dos agricultores e agricultoras familiares  no semi árido do Rio Grande do Norte. Estado do Rio Grande 

do Norte idem 496.126 55.739 551.865 mar/10 mar/13 36 m. Ana Lucia 
Almeida

17 Resistência e adaptação aos efeitos da desertificação por agricultores familiares no 
semi-árido brasileiro: projeto demonstrativo ENV/2010/222-244

AS-PTA - Assessoria e 
Serviços a projetos em 
Agricultura Alternativa

2, 3 Combate à 
desertificação

Contribuir para a reversão e prevenção dos processos geradores da desertificação e do empobrecimento da população no semi-árido 
brasileiro Estado da Paraíba

EU - Environment 
and sustainable 
management of 

natural resources, 
including energy

770.322 192.000 962.322 fev/10 fev/15 60 m. Cristina 
Carvalho

18 FLORELOS: Ecological and Social Links among Brazilian Forests through Sustainable 
Livelihoods in Productive Landscapes ENV2005/114-622  Instituto Sociedade, População 

e Natureza - ISPN
1, 2, 13, 17, segurança 

alimentar
Sustainable 
livelihoods

Saving and/or building ecological and social links (elos, in Portuguese) among Brazilian forests (florestas), scaling-up and consolidating 
sustainable use of native biodiversity in the Cerrado and neighboring forests (Amazon, Pantanal, Caatinga, Atlantic) through promotion of 
sustainable livelihoods at the landscape level, providing income generation, food security, community empowerment, gender equity and 
cultural survival and keeping forests and woodlands standing, maintaining their ecosystem functions and interconnections, instead of 
conversion to cropland or pasture.

Cerrado and 
neighboring Amazon, 
Caatinga, Atlantic and 

Pantanal forests. States 
involved: Rondônia, 
Acre, Amazonas, 

Roraima, Pará, Amapá, 
Tocantins, Maranhão, 
Piaui, Bahia, Minas 

Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Goiás 

and Distrito Federal.

EU - Environment 
and sustainable 
management of 

natural resources, 
including energy

3.499.810 2.599.980 6.099.790 fev/07 fev/12 60 m. Cristina 
Carvalho

19 Redução da Pobreza Urbana: Acesso a políticas públicas e à habitação na cidade de 
São Paulo para mulheres e jovens moradores de favelas e bairros pobres ONG-PVD2007/134-070    Catholic Agency For Overseas 

Development- CAFOD 13, 17 Melhorar condições 
de vida nas favelas

Melhorar as condições de vida de famílias de baixa renda moradoras de favelas e bairros pobres na zona Leste e Sul da cidade de São 
Paulo

Favelas e bairros 
pobres na Zona Leste e 
Sul da cidade de São 

Paulo

EU - NGOs Paises 
em Via de 

Desenvolvimento
750.000 338.148 1.088.148 jan/08 jan/12 48 m. Denise Verdade

20 Apoio à inserção econômica e social das populações urbanas socialmente vulneráveis 
na Paraíba DCI-NSAPVD/2008/168-854 ESSOR 13, 21, 22 Diminuição 

migração
Geração do trabalho e renda buscando impactar sobre outras problemáticas como a diminuição do processo migratório, a diminuição do 
trabalho infantil, o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e municípios Estado da Paraíba

EU - NGOs Paises 
em Via de 

Desenvolvimento
452.467 150.823 603.290 fev/09 fev/12 24 m. Denise Verdade

21 REDE CATABAHIA – Rede de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do 
Estado da Bahia.                                                                                                              DCI-NSAPVD/2009/207-933 PANGEA 13, 17

Combate da 
pobreza de 
catadores de lixo

Contribuir para a diminuição da miséria extrema e melhoria da qualidade de vida de 1000 catadores de materiais recicláveis que atuam nos 
lixões e nas ruas de 08 cidades da Bahia Estado de Bahia

EU - NGOs Paises 
em Via de 

Desenvolvimento
772.884 85.876 858.760 jan/10 jan/13 36 m. Denise Verdade

22 Promoção da melhoria da qualidade de vida de adolescentes, jovens e mulheres pobres 
da Região Metropolitana do Recife                                                          DCI-NSAPVD/2009/208-177 Casa de Passagem 13, 16

Melhorar condições 
de vida nas favelas 
de Recife

Promover a melhoria da qualidade de vida de 4000 crianças, adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social de 
comunidades pobres da Região Metropolitana do Recife (Olinda, Paulista, Moreno e Camargibe). Recife - PE idem 814.000 151.000 965.000 jan/10 jan/14 36 m. Denise Verdade

23
Fronteiras Florestais - Promovendo a inclusão socioambiental das populações em 
zonas de ocupação da Amazônia brasileira por meio da gestão territorial e adoção de 
práticas de manejo sustentável dos recursos florestais

ENV/2008/152-459 Instituto Internacional de 
Educação do Brasil - IEB, 2

Deter o 
desmatamento na 
fronteira florestal

Promover o desenvolvimento sustentável de base socioambiental em duas regiões do Arco de desmatamento na Amazônia brasileira Sul de Amazonas e São 
Felix de Xingu Pará

EU - Environment 
and sustainable 
management of 

natural resources, 
including energy

2.498.103 772.950 3.271.053 jan/09 jan/13 48 m. Hans Dorresteijn

24 Apoio aos trabalhadores na economia informal e grupos vulneráveis da região central da 
cidade de São Paulo para proteção social, acesso justiça e conquista de direitos                                                                                DCI-HUM/2010/237-506 Christian Aid 13, 16, 17 Economia informal Apoiar os trabalhadores e trabalhadoras do setor informal da região central da cidade de São Paulo que residem em habitações precárias 

para a melhoria das suas condições de vida
Região Central da 

cidade de São Paulo
EU - Human 
Development 504.505 126.126 630.631 jan/11 jan/13 36 m. Denise Verdade

25 Canaçari- Preservação ambiental, desenvolvimento de atividades produtivas e turismo 
sustentável nas comunidades tradicionais do Médio Rio Amazonas, Brasil.                                                                                           ONG/PVD/2007/133-942

Istituto Cooperazione 
Economica Internazionale - 

ICEI
2, 8 Turismo Promover um modelo participativo de desenvolvimento sustentável que integre preservação ambiental, atividades produtivas e turismo 

comunitário a benefício das populações amazônicas do Médio Amazonas. Amazonas
EU - NGOs Paises 

em Via de 
Desenvolvimento

750.000 263.825 1.013.825 fev/08 jul/11  +6m (janeiro 
2011) 42 m. Hans Dorresteijn

26
Fortalecida a gestão integrada da bacia hidrográfica do rio Apa para o desenvolvimento 
sustentável da população dos departamentos de Concepción y Amambay, República do 
Paraguai e do estado de Mato Grosso do Sul.                                   

DCI-NSAPVD/2009/201-790 Municipalidade de Ponta Porã 
(MS) 1, 2, água Manejo integrado da 

bacia do rio APA
Mejorada la condición del ambiente y la calidad de vida de la población asentada en la cuenca hidrográfica del río Apa de los 
departamentos de Amambay y Concepción, República del Paraguay y del estado de Matto Grosso del Sur, República Federativa del Brasil”.

Mato Grosso do Sul, 
Abancay e Concepción, 

Paraguai

EU - NGOs Paises 
em Via de 

Desenvolvimento
1.998.000 226.892 2.224.892 fev/10 fev/13 36 m. Hans Dorresteijn

27 Caju é Geração de Renda e Desenvolvimento Sustentável no Baixo Acaraú (Ce) DCI-NSAPVD/2009/207-946 Associação Civil Alternativa 
Terrazul 13, 16, 17 Processamento de 

frutas Redução da pobreza em uma das áreas mais desfavorecidas do Estado do Ceará, sendo uma das regiões mais pobres do Brasil. idem 300.000 45.000 345.000 fev/10 fev/13 36 m. Hans Dorresteijn

28
Empoderamento das Organizações Sociais de Base Florestal na Região Leste do 
Amazonas. DCI-NSAPVD/2009/207-956

Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável 

do Amazonas – IDESAM
1, 2, 13 Empoderamento da 

sociedade civil
Fortalecer a capacidade coletiva das organizações em defender e consolidar os seus interesses sociais e econômicos na criação e 
implantação da política florestal. idem 499.950 55.742 555.692 jan/10 mar/12 26 m. Hans Dorresteijn

29 Fortalecimento Institucional de Barcarena-PA DCI-NSAPVD/2009/208-043 Instituto Internacional de 
Educação do Brasil - IEB, 2, 13 Empoderamento da 

sociedade civil

Fortalecimento da sociedade civil e dos movimentos sociais e a criação de espaços institucionais promotores de diálogo, visando o 
gerenciamento de recursos, conflitos e a redução de impactos socioambientais, causados por empresas mineradoras no município de 
Barcarena-PA.

idem 368.082 42.944 411.026 jan/10 jan/13 36 m. Hans Dorresteijn

30 Fruta típica em cadeia e valorização das capacidades cooperativistas locais DCI-NSAPVD/2009/208-226 OXFAM - Itália 2, 13 Fortalecimento de 
cooperativas

Contribuir ao fortalecimento de processos de desenvolvimento humano, social, econômico e ambiental, e à redução da elevada taxa de 
pobreza dos pequenos agricultores beneficiários. idem 843.709 281.237 1.124.946 jan/10 jan/13 36 m. Hans Dorresteijn

31 Enfrentamento à violência contra as Mulheres DCI-NSAPVD/2008/153-524 Regione Piemonte 16
Empoderamento das 
organizações de 
mulheres

Incrementar as boas práticas públicas sobre o tema ''Enfrentamento à violência contra as mulheres'' através da consolidação da rede e de 
ações de cooperação descentralizadas sobre os direitos das mulheres entre as instituições e administrações públicas

Belo Horizonte e 
Contagem (MG), Recife 

(PE), Araraquara e 
Santos (SP), Barra do 

Garças (MT); Argentina: 
Rosário - Argentina; 

Montevidéu - Uruguai; 
Assunção - Paraguai

idem 717.635 240.000 957.635 dez/08 dez/11 36 m. Ana Lucia 
Almeida

32 Ação Integrada de Desenvolvimento. DCI-NSAPVD/2008/150-365 Concern Universal 13
Melhorar condições 
de vida em áreas 
pobres

Contribuir para melhorar a qualidade de vida de comunidades marginalizadas no Estado da Paraíba/Brasil e no Departamento de 
Tolima/Colombia

Estado da Paraiba e o 
Departamento de 
Tolima - Colombia

idem 633.541 211.181 844.722 nov/08 nov/11 36 m. Maria Cristina 
Araujo

33 Projeto de Redução da Pobreza de Áreas Carentes Urbanas do Município de Olinda DCI-NSAPVD/2008/168-392 Associazione Volontari per il 
Servizio Internazionale - AVSI 13

Melhorar condições 
de vida em áreas 
pobres

Contribuir para a redução da pobreza urbana e da vulnerabilidade social dos moradores do município de Olinda Olinda - PE idem 700.383 236.282 936.665 jan/09 jul/11 30 m. Maria Cristina 
Araujo

34 Governança de Recursos Naturais por Pequenos Produtores Rurais da Amazônia. DCI-NSAPVD/2010/208-221 Universidade de Freiburg 2, 13 Desenvolvimento 
comunitário

Criar condições para comunidades da Amazônia e suas organizações representativas desenvolverem e legitimarem sistemas de 
governança de recursos naturais Estado do Pará idem 953.801 320.360 1.274.161 mar/10 mar/14 48 m. Maria Cristina 

Araujo

35 Brasil Assessoria Jurídica e formação das lideranças dos povos indígenas no Brasil EIDHR/2008/167-765 Horizont 3000 22 Povos indígenas e 
políticas púbicas Garantia dos direitos dos Povos Indígenas pelo Estado brasileiro e o exercício de autonomia dos Povos Indígenas do Brasil Brasil

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

149.974 405.484 555.458 jan/09 jan/12 24 m. Rita Cauli

36 Promoção da Cultura Pataxó para o Etnodesenvolvimento DCI-HUM/2010/207-560 Instituto Tribos Jovens 
Associação 12, 22 Promover a cultura 

Pataxó.

Promover a cultura Pataxó através da potencialização do processo de afirmação cultural, do fortalecimento das experiências de 
etnodesenvolvimento e do intercâmbio intercultural, de forma a possibilitar a geração de trabalho e renda nas aldeias, fortalecendo 
alternativas de desenvolvimento sustentável para as comunidades indígenas

Sul do Estado da Bahia EU - Human 
Development 499.212 55.468 554.680 abr/10 abr/12 24 m. Rita Cauli

37 Curauá- Fibra de Desenvolvimento Sustentável para o Baixo Amazonas no Estado do 
Pará DCI-NSAPVD/2009/208-176 Centro de Apoio a Projetos de 

Ação Comunitária - CEAPAC 13 Geração de trabalho 
e renda

Gerar trabalho e renda para aproximadamente 130 famílias rurais em 15 comunidades pertencentes a 03 municípios (Santarém, Belterra, 
Juruti) do Baixo Amazonas do Estado do Pará, através do fortalecimento da cadeia produtiva do curauá

Norte, Oeste do Pará, 
Baixo Amazonas

EU - None State 
Actors em Paises em 

Via de 
Desenvolvimento

373.186 106.891 480.077 fev/10 fev/14 48 m. Rita Cauli

38 Mulheres do campo: contribuindo e disseminando conhecimentos agro-ecológicos para 
o desenvolvimento sustentável com segurança alimentar no Norte do Brasil DCI-NSAPVD/2009/224-138

Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in 

Deutschland AVP
Segurança alimentar Segurança alimentar Pelo menos 80% dos domicílios no norte do Brasil em situação de segurança alimentar até 2040. 

Estados: Acre; Amapá; 
Amazonas; Pará; 

Rondônia e Roraima
idem 645.375 215.125 860.500 mar/10 mar/13 36 m. Rita Cauli

39 Centro de Serviços para as Populações Indígenas da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte EIDHR/2010/228-256 Gruppo di Volontariato Civile - 

GVC 12, 13, 22

Melhorar condições 
de vida das 
populações 
indígenas

Contribuir para o reconhecimento e fortalecimento do direito das populações indígenas residentes em área urbanas aos serviços básicos da 
saúde, educação, cultura e, particularmente, de formação profissional para inserção no mercado de trabalho regional, permitindo assim 
uma melhor inserção na vida urbana.

Belo Horizonte - MG
EU - Instrument for 

Democracy and 
Human Rights 

149.834 15.000 164.834 jan/11 jan/13 24 m. Rita Cauli

40 Reducing violence against children in selected care and justice institutions in 
Pernambuco Organização Contratante EIDHR/2010/204-418 Save the Children 22

Combate á violência 
contra crianças e 
adolescentes

Increase the compliance to international norms and standards related to the rights of the child -with specific reference to violence against 
children- in ten care and justice institutions in the Recife Metropolitan Area Recife - PE idem 732.867 183.217 916.084 nov/10 nov/13 36 m. Rita Cauli

41
Fortalecimento das capacidades e das competências das organizações da sociedade 
civil, promovendo a dignidade humana no cumprimento da pena dos condenados em 
Minas Gerais, visando a re-socialização desse público na comunidade

EIDHR/2010/228-299 Fondazione AVSI 22 Recuperação de 
condenados

Reforçar o papel das Associações de Proteção do Condenado (APAC’s) de Minas Gerais na promoção dos direitos humanos dos 
condenados, fomentando a ampliação da participação, da representação política e do diálogo com os atores públicos, privados e a 
sociedade civil.

Estado de Minas Gerais. idem 142.500,00 17.352 159.852 jan/11 jan/13 24 m. Rita Cauli

42 Plantando Esperança DCI-NSAPVD/2009/207-967 Centro Diocesano de Apoio ao 
Pequeno Produtor - CEDAPP 13 Combate à pobreza 

rural
Reduzir a reprodução do ciclo de pobreza e miséria a que está submetida uma parcela significativa da população rural e favorecer a 
convivência digna com o território semi-árido. Estado de Pernambuco.

EU - None State 
Actors em Paises em 

Via de 
Desenvolvimento

320.881 56.627 377.508 fev/10 fev/13 36 m. Rita Cauli

43 Inclusão econômica e social da população indigena EIDHR/2011/228-638 Planet Finance Brasil 4,13,15, 22

Combate à exclusão 
social e pobreza de 
comunidades 
indígenas

Combater a exclusão sócio-econômica e situação de pobreza  das  comunidades  indígenas  que  habitam nas áreas  urbanas. Melhorar  
as  condições de vida pelo acesso a ferramentas de desenvolvimento financeiros e não financeiros. Belém - PA

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

148.871 9.536 158.407 jul/11 jul/13 24 m. Rita Cauli

44 Título: SOS FAMÍLIA Serviço de Orientação Sócio-Jurídica a Famílias em Situação de 
Risco Social EIDHR/2011/228-348

Cooperação para o 
Desenvolvimento e Morada 

Humana -CDM
13,15, 22

Resolução de 
conflitos/Direitos 
Humanos

pobreza  das  comunidades  indígenas  que  habitam  áreas  urbanas. Melhorar  as  condições  de  vida pelo acesso  a  ferramentas  de  
desenvolvimento  financeiro e não financeiro.

Salvador, Bahia, 
Peninsula de Itapagipe 
e suburbio ferroviario.

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

130.000 70.000 200.000 jun/11 jun/13 24 m. Rita Cauli

45 Mais e Melhor Justiça para todos: por um reforço institucional das Defensorias Públicas 
no Brasil EIDHR/2008/168-167 Comissão Justiça e Paz/SP 22

Fortalecimento das 
defensorias públicas 
do País.

Contribuir para maior abrangência e efetividade das Defensorias Públicas no Brasil. Brasil
EU - Instrument for 

Democracy and 
Human Rights 

130.000 32.500 162.500 jul/09 jan/12 30m Rosana Correa 
Tomazini

46 Rede de apoio sócio-jurídica em defesa da convivência familiar comunitária EIDHR/2008/168-298 Amici dei Bambini - AiBi 22

Contribuir para a 
melhoria das 
condições das 
crianças e 
adolescentes em 
situação de abrigo.

Promover o exercício efetivo do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes institucionalizados nos abrigos 
da ASOM em Belo Horizonte, estipulado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e estimulado no Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes á Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC)".

Belo Horizonte, MG
EU - Instrument for 

Democracy and 
Human Rights 

149.512 69.233 218.745 fev/09 ago/11  + 6m (nov 
2010) 30m Rosana Correa 

Tomazini

47 Promotion and defence of the rights of children in care and justice institutions in the 
State of Pará, Brazil EIDHR/2009/223-394 Christian Aid 22

Contribuir para a 
garantia dos direitos 
humanos das 
crianças e contra 
toda e qualquer 
forma de violência 
contra as mesmas.

Fortalecimento da cooperação e articulação entre as organizações da sociedade civil e entidades públicas do Pará,  de forma a aumentar a 
efetividade dos sistemas de direitos das crianças, bem como a redução da violência contra as mesmas. Estado do Pará

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

731.268 182.817 914.085 dez/09 dez/12 36m Rosana Correa 
Tomazini

48 Ser-Tão Brasil: CRIAndo diálogos interculturais para fortalecimento da cidadania e 
promoção da diversidade                                                      DCI-HUM/2009/224-361 Centro de Referência Integral 

de Adolescentes - CRIA 12

Promoção dos 
processos de 
formação cultural, 
principalmente dos 
jovens.

Implementar processos de formação e criação artística, e promover a fruição cultural a partir da atuação criativa de pessoas, grupos e 
instituições, urbanas e rurais.

Salvador, BA e Semi-
árido baiano

EU - Human 
Development 445.500 49.500 495.000 jan/10 jan/12 24m Rosana Correa 

Tomazini

49 A cidade como Ambiente de Afirmação dos direitos indígenas EIDHR/2010/228-291 OXFAM 22
Promoção dos DH 
das populações 
indígenas urbanas.

Impulsionar o protagonismo dos povos indígenas que vivem em áreas urbanas na defesa dos seus interesses, por meio da produção de 
subsídios e informações que lhes permitam demandar medidas que reduzam a própria exclusão.

Região Metropolitana de 
São Paulo - SP

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

150.000 66.030 216.030 fev/11 ago/13 30m Rosana Correa 
Tomazini

50 Promoção do acesso à justiça para grupos vulneráveis e organizações da sociedade 
civil no Brasil por meio de advocacia estratégica EIDHR/2010/228-305 Associação Direitos Humanos 

em Rede - CONECTAS 22

Assistência jurídica 
a grupos 
vulneráveis, vítimas 
de violações de DH.

Promover o acesso à justiça de grupos vulneráveis, vítimas de violações de direitos humanos, por meio da litigância estratégica tanto nos 
tribunais como em outras instâncias e por meio da prestação de serviços jurídicos pro bono  no Brasil. Brasil

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

144.000 143.264 287.264 nov/10 nov/12 24m Rosana Correa 
Tomazini

51 NUIDH - Núcleo de Investigação e Formação em Métodos Não-Violentos de Resolução 
de Conflitos em Direitos Humanos EIDHR/2010/255-021

Gabinete de Assessoria 
Jurídica às Organizações 

Populares - GAJOP
22

Promoção de uma 
cultura de DH e 
prevenção de 
violência.

Colaborar para a construção de políticas públicas, visando a promover uma cultura de Direitos Humanos e prevenção da violência, 
fortalecendo as dinâmicas de trabalho entre a Sociedade Civil e os atores jurídicos locais. Recife, PE

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

149.100 8.400 157.500 abr/11 abr/13 24m Rosana Correa 
Tomazini

52
Justiça é um Direito Humano - Rede ARCA contribuindo para o acesso à justiça de 
crianças e adolescentes na Região Metropolitana do Recife EIDHR/2011/228-498

Centro Dom Helder Camara de 
Estudos e Ação Social 

(CENDHEC)
15, 22

Fortalecimento da 
sociedade civil na 
defesa dos Direitos 
Humanos.

Fortalecer a capacidade da sociedade civil e dos atores dos órgãos de Justiça e Segurança, de refletirem e debaterem sobre o direito 
humano ao acesso à Justiça e sobre os entraves e obstáculos que vêm dificultando este acesso nos quatro municípios atendidos pelo 
Projeto. 

Recife, Olinda, Cabo de 
Santo Agostinho e 

Jaboatão dos 
Guararapes - PE

EU - Instrument for 
Democracy and 
Human Rights 

149.992 16.000 165.992 jun/11 jun/13 24m Rosana Correa 
Tomazini

53 Itineris: Protection of migrants’ rights from exploitation, from Brazil to
the European Union. DCI-MIGR/2011/229-177

Internacional Centre for 
Migration Policy Development 

(ICMPD) - Austria
15, 21, 22 Direitos Humanos 

de imigrantes. Proteção dos direitos de imigrantes, particularmente contra exploração e trafico humano.
Brazil, Portugal and 

Spain (in particular the 
region of Galicia) 

EU - Migration and 
Asylum programme 1.007.946 267.003 1.274.949 jun/11 nov/13 30m Rosana Correa 

Tomazini

54 Interconexão energética entre Municípios. Inclusão da agro-energia nas estratégias de 
interconexão energética no eixo agro-econômico Brasil-Argentina ENV/2010/221-050 Gruppo di Volontariato Civile - 

GVC 5 Interconexões da 
rede elétrica

Contribuir a aumento da segurança energética no nível regional e dos conhecimentos das potencialidades de interconexão energética e de 
produção de energia limpa no nível regional.

Brasil, nos estados de 
Bahia, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná e 

Santa Catarina
Argentina, nas 

províncias de Santa Fé, 
Chaco, Missiones e 

Corrientes.

EU - Environment 
and sustainable 
management of 

natural resources, 
including energy

1.198.828 299.707 1.498.535 jan/11 jan/15 48 m. Hans Dorresteijn

55 Towards enhanced sustainable tropical timber production & trade in Brazil ENV/2010/221-188 WWF - Brasil 2

Produção 
sustentável de 
madeira e controle 
de cadeias. 

By 2020, management of Brazilian forests and trade of Brazilian wood products occur in a sustainable fashion, through policies and 
procedures regulating wood production, purchase and control, thereby ensuring the conservation of the Amazon rainforest.

Brasil, nos estados de 
Acre, Pará, Rondônia, 
Bahia, Minas Gerais e 

São Paulo, e as 
Cidades de Rio Branco 

(AC), Salvador (BA), 
Belém (PA) e São Paulo 

(SP).

idem 1.719.040 429.760 2.148.800 jan/11 jan/15 48 m. Hans Dorresteijn
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