
A Cooperação UE no Estado de Minas Gerais 
 

 
Informações gerais: 
Superficië (km²): 586.528,293 
População (IBGE 2012): 19.855.332 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 282.522 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,800 

 
Desde 1990, um total de € 39.868.607,84 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Minas Gerias (alguns 
projetos operam em mais Estados), € 33.496.491,34 na área da cooperação bilateral nacional e € 6.372.116,50 
na área de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento sócio-
econômico, direitos humanos e gênero. 
 
Cooperação bilateral nacional: 
 
1. Programa bilateral – Prioridade 1 do Documento de Orientação Estratégica para a cooperação com o Brasil, 

de 2007 a 2013.  
Título da ação: Instituto de Estudos Europeus, de 2010 a 2013.  
Beneficiários: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estudantes de graduação e de pós-
graduação, professores e pesquisadores das universidades e centros de pesquisa brasileiros. Ainda, como 
beneficiários finais estão os especialistas, empresários e funcionários das pequenas e médias empresas, os 
gestores públicos, bem como os setores sociais pertinentes às ações das ONGs, que serão envolvidos nas 
atividades previstas pelo IEE-BR. Estima-se que dez por cento dos estudantes, pesquisadores e professores 
das universidades e centros de pesquisa participantes será beneficiado pelas atividades propostas por esta 
ação, estimando-se em 36.000 beneficiados. Deve-se considerar como beneficiária, também, a população em 
geral, uma vez que as informações serão disseminadas utilizando-se, extensivamente, meios eletrônicos 
(internet, televisão etc.). 
Contribuição UE: 2.996.491,34 

 
2. Programa bilateral – Prioridade 1 do Documento de Orientação Estratégica para a cooperação com o 

Brasil, de 2007 a 2013.  
Título da Ação: Programa de Mobilidade Acadêmica (Ação 2 do Programa Erasmus Mundus) 
Beneficiários: Universidade Federal de Minas Gerais 



 2 

Estudantes, pesquisadores, professores e pessoal acadêmico participantes no programa de mobilidade  
acadêmica entre o Brasil e a União Europeia.  
Contribuição UE: € 18.605.000 (1ª. Fase) + € 11.895.000 (2ª Fase).  

 
Cooperação regional 
 
1. Programa: Erasmus Mundus 

Erasmus Mundus é o programa da União Europeia para Bolsas de Estudos e Cooperação acadêmica. O 
programa oferece apoio financeiro para instituições e bolsas de estudo para estudantes. Tem o seu foco 
principal no melhoramento da Educação Superior. Os parceiros do programa são 8 Universidades Europeus 
e 11 Universidades Brasileiras, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 
Linhas temáticas (ONGs e ANEs): 
 
1. Programa: Contribuir ao aumento da segurança energética no nível regional e ao aumento dos 

conhecimentos das potencialidades de interconexão energética e de produção de energia limpa no nível 
regional. Este projeto opera em 5 estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina) e 4 províncias argentinas (Santa Fé, Chaco, Missiones e Corrientes).  
Título da ação: Interconexão energética entre municípios. Inclusão da agroenergia nas estratégias de 
interconexão energética no eixo agroeconômico Brasil-Argentina: de 2011 – 2015. 
Beneficiários: 
- 5000 Famílias ligadas à agricultura familiar envolvidas diretamente nos projetos pilotos e indiretamente 

no Plano de gestão dos municípios. 
- 50 municípios em 9 estados/províncias envolvidos no Plano Intermunicipal de Gestão das Interconexões 

Energéticas, dos Recursos Ambientais e Energias Limpas PIGIE-RAEL.  
Contribuição UE: € 1.198.828 

 
2. Programa: Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (EIDHR). 

Título da ação: Rede de apoio sócio-jurídico em defesa da convivência familiar comunitária: 2009 – 2011. 
Beneficiários: Crianças e adolescentes em situação de abrigo e suas famílias e operadores de instituições 
públicas defensoras dos direitos das crianças. 
Contribuição UE: € 149.512,00 

 
3. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (DDH). 

Título da ação: A Promoção do Direito das Mulheres na Região do Vale do Jequitinhonha, por meio da 
Educação de Jovens e Adultos e do Fortalecimento Institucional: 2007 – 2008. 
Beneficiários: Mulheres de baixa renda residentes nos municípios de Angelândia, Leme do Prado e Padre 
Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. 
Contribuição UE: € 84.368,00 

 
4. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (EIDHR New) de 

2010 - 2013. 
Título da ação: Centro de Serviços para as Populações Indígenas da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - RMBH 
Beneficiários: principalmente a população indígena habitante a RMBH, além de profissionais que trabalham 
com a questão indígena em diferentes setores governamentais (federais, estaduais e municipais). 
Contribuição UE: € 149.833,50 

 
5. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (EIDHR New) de 

2010 – 2013. 
Título da ação: 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. 



 3 

Beneficiários: Contribuir para a re-socialização efetiva de 1400 condenados de minas gerais, difundindo as 
modalidades de cumprimento das penas focas na recuperação do mesmo, visando sua reintegração social, 
familiar e profissional.  
Contribuição UE: € 142.500 

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

Título da ação: Projeto Biodiversidade Brasil: 2001-2006 
Beneficiários: 292 famílias de agricultores, 17 monitores, 180 alunos, 4 técnico agrário, 91 jovens 
agricultores.  
Contribuição UE: € 374.665 

 
7. Programa: Florestas Tropicais e Meio Ambiente  

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

 
8. Programa: Contribuir para a promoção dos direitos humanos dos condenados e a diminuição dos atos de 

violência contra a população carcerária e ex-carcerária (2012-2015). 
Título da ação: Uma rede de organizações da sociedade civil para promoção de direitos humanos dos 
condenados no Brasil: expansão e consolidação do modelo APAC 
Beneficiários: A população carcerária e ex-carcerária no Estado de Minas Gerais 
Contribuição da UE: € 149.900 

 
9. Programa: Melhora e difusão da gestão do desenvolvimento a escala local sob uma ótica de boa 

governança, sustentabilidade e participação (2012-2015). 
Título da ação: Projeto de melhora das capacidades institucionais e da consolidação das Autoridades Locais 
e redes de Autoridades Locais do Brasil e Moçambique, como atores de cooperação internacional 
descentralizada 
Beneficiários: Equipes técnicas e cargos eleitos de 10 municípios e duas autoridades locais de Moçambique 
(7+1) e Brasil (Belo Horizonte, Porto Alegre e Várzea Paulista (3+1) 
Contribuição da UE: € 622.650 

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


