
A Cooperação UE no Estado de Paraíba 
 

  
Informações gerais: 
Superficië (km²): 56.439,838 
População (IBGE 2012): 3.815.171 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 25.697 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,718 

 
Desde 1990, um total de € 6.381.851,39 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Paraíba (alguns projetos 
operam em mais Estados), na área de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio ambiente, 
desenvolvimento sócio-econômico, direitos humanos e gênero. 
 
Líneas temáticas (ONGs y ANEs): 
 
1. Programa: Atores não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) 

Título da ação: Apoio à Inserção Econômica e Social das Populações Urbanas socialmente vulneráveis na 
Paraíba 
Beneficiários: Jovens e adultos responsáveis de famílias em situação de vulnerabilidade social de 4 áreas 
carentes de 4 cidades da Paraíba 
Contribuição UE: € 452.467,16 

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

Título da ação: Ação Integrada de Desenvolvimento, de 2008 a 2011.  
      Beneficiários: 

- 3 organizações parceiras, seus educadores e técnicos; 
- representantes de OSCs e governos locais nos espaços de controle social; 
- 2.400 crianças, adolescentes, jovens e familiares – participantes das ações desenvolvidas pelos parceiros 

locais; 
- 425 líderes comunitários, todos membros das 17 comunidades onde a proposta será implementada. 
- Aproximadamente 160.000 pessoas das 17 comunidades onde a proposta será implementada, incluindo 

Brasil e Colômbia; 
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- Em longo prazo, é previsto que a sociedade em geral dos 17 municípios (707.000 no Brasil e 670.000 
habitantes na Colômbia) onde o projeto será realizado seja beneficiada pela ampliação dos serviços, maior 
consciência de membros do governo de suas obrigações legais e a maior participação da sociedade civil 
nos processos políticos e espaços decisórios. 

Contribuição UE: € 633.541,12 
 
3. Programa: Atores não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) 

Título da ação: Mulheres Rurais, Autonomia e Empoderamento no Cariri paraibano 
Beneficiários: Famílias das 600 mulheres participantes (~3.000 pessoas); população dos 08 municípios 
alvos (~83.400 pessoas); as comunidades, municípios-alvo e região; e em longo prazo, população dos 08 
municípios da região do Cariri paraibano (~175.000 habitantes) 
Contribuição UE: € 535.887,80 

 
4. Programa: Programa temático para o meio ambiente e gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo 

energia 
Título da ação: Resistência e adaptação aos efeitos da desertificação por agricultores familiares no semi-
árido brasileiro: projeto demonstrativo. (2010-2014) 
Beneficiários: 18.800 famílias de agricultores familiares. A disseminação dos aprendizados da ação incidirá 
sobre 700 organizações da agricultura familiar e da sociedade civil que integram a ASA-Brasil. 
Contribuição UE: € 650.960 

 
5. Programa: DDH. Direitos Humanos e democracia  

Título da ação: Capacitação de adolescentes e jovens em comunicação comunitária e promoção dos direitos 
humanos das crianças e adolescentes 
Beneficiários: Crianças, adolescentes e jovens, e suas familias das 7 comunidades da grande João Pessoa. 
Objetivo: 
- incentivar a discussão da integridade dos direitos da criança e adolescente, vislumbrando participar da 

formação de um ambiente social que promova za legitimação dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes; 

- favorecer a participação de crianças, adolescentes, jovens de baixa renda, nos espaços públicos de 
discussão e instrumentos de proposição de politicas públicas; 

- contribuir para que a sociedade civil organizada aumente sua participação nos espaços de controle social, 
formulação de politicas públicas e monitoramento da implementação do atendimento específico à criança 
e ao adolescentes. 

Contribuição UE: € 84.000 
 
6. Programa: Contribuir para a inclusão socioeconômica de jovens em comunidades rurais da região Agreste 

da Paraíba  
Título da ação: Sementes gerando oportunidades de renda para jovens rurais do agreste da Paraíba 
Beneficiários: 300 jovens rurais, sendo 150 homens e 150 mulheres e o Pólo Sindical e as Organizações da 
Agricultura Familiar da Borborema, Bancos Comunitário de Sementes, Rede de Viveiros Comunitários, 
Prefeituras Municipais do território da Borborema, Secretaria Estadual de Agricultura, Embrapa Tabuleiros 
Costeiros e Universidade Federal da Paraíba 
Contribuição UE: € 630.000 

 
7. Programa: Continuar as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres (2012-2015) 

Título da ação: Mulheres promovendo os direitos humanos e a proteção das mulheres em situação de 
violência na Paraíba 
Beneficiários: A população feminina do Estado de Paraiba 
Contribuição UE: € 142.510,23 
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8. Programa: Contribuir para a redução da pobreza em áreas urbanas e rurais do Nordeste do Brasil e para 
melhorar o acesso aos serviços de base dos grupos socialmente vulneráveis das áreas urbanas e rurais do 
Nordeste do Brasil (2012-2015) 
Título da ação: Integração social, educacional e familiar de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social no Médio Sertão da Paraíba e no Cariri do Ceará 
Beneficiários: Famílias socialmente e economicamente vulneráveis de comunidades rurais e urbanas na 
região do Médio Sertão: Santa Luzia, São Mamede e Maturéia (PB) e na região do Cariri: Várzea Alegre, 
Caririaçu, Granjeiro (CE) 
Contribuição UE: € 895.629 
 

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


