
A Cooperação UE no Estado de Pernambuco 
 

 
Informações gerais: 
Superficië (km²): 98.311,616 
População (IBGE 2012): 8.931.028 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 70.411 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,718 

 
Desde 1990, um total de € 49.618.717,53 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Pernambuco (alguns projetos 
operam em mais Estados), € 30.500.000,00 na área da cooperação bilateral nacional, € 4.442.300,00 na cooperação 
regional e € 14.676.417,53 na área de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio ambiente, 
desenvolvimento sócio-econômico, direitos humanos e gênero. 
 
Cooperação bilateral nacional: 
 
1. Programa bilateral – Prioridade 1 do Documento de Orientação Estratégica para a cooperação com o 

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

Título da ação: Políticas Locais de Prevenção da Violência em Áreas Urbanas Marginais, de 2009 a 2012. 
Beneficiários: Brasil, Recife, Governo de Pernambuco, Recife.  Perú, Região Loreto.  Uruguay, Intendência 
de Paysandú, Italia, Comune di Bergamo  
Contribuição UE: € 1.942,800 

 
2. Programa: ALFA III 

Título da ação: ALFA Observatory (Lot 3: Accompanying measures), de 2008 a 2012. 
Beneficiários: Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para as Relações Internacionais 
(FAUBAI) e Universidade Federal de Pernambuco 
Contribuição UE: € 2.499.500 
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3. 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 Pernambuco (UFPE). 
 

Linhas temáticas (ONGs e ANEs): 
 
1. Programa: Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (EIDHR). 

Título da ação: Núcleo de investigação em métodos não-violentos de resolução de conflitos e DH. 
Beneficiários: Organizações Comunitárias, Instituições de ensino (escolas, universidades), OnGs, 
Habitantes de bairros de lata, Mulheres e Jovens. 
Contribuição UE: € 149.100,00 

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

Título da ação: Rede Cidadã: promoção da melhoria da qualidade de vida de adolescentes, jovens e 
mulheres pobres da Região Metropolitana do Recife 
Beneficiários: Mulheres, Jovens, crianças e adolescentes de oito comunidades pobres dos municípios de 
Olinda, Camaragibe, Moreno e Paulista em situação de pobreza. 
Contribuição UE: € 814.000 

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

Título da ação: SOS-CORPO GÊNERO E CIDADANIA: Projeto Institucional 2003 – 2006 que consiste 
em quatro programas, cada um dos quais consiste em vários projetos, totalizando quatorze projetos: 
- Programa Feminismo e Democracia: Ampliar e qualificar a ação de lideranças e de organizações de 

mulheres da defesa dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais e contra a 
exclusão social; 

- Programa Desenvolvimento e Justiça Social: Promover a incorporação da perspectiva da equidade de 
gênero como dimensão conceitual e prática das políticas, projetos e programas de desenvolvimento; 

- Programa Cidadania e Cotidiano: Promover a saúde e ampliar o conhecimento, o acesso, o usofruto e o 
exercício de direitos reprodutivos e sexuais por parte de jovens e mulheres de baixa renda; 

- Programa Desenvolvimento Institucional e Organizacional: Fortalecimento institucional do SOS Corpo.  
Beneficiários: SOS-CORPO e mulheres. 
Contribuição UE: € 1.250.000 

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

Título da ação: Mulheres Organizadas gerando novas condições de vida: 2007-2010. 
Beneficiários: cerca de 6.500 pessoas, sendo que 70% são mulheres, a maioria negra, especialmente as que 
residem no Estado de Pernambuco, situado no Nordeste brasileiro, onde 57% das mulheres não auferem 
nenhum rendimento. 
Contribuição UE: € 1.300.000 

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

Título da ação: Acesso equitável aos serviços integrados para do desenvolvimento e sobrevivência de 
crianças menores de cinco anos, uma estratégia de redução de pobreza em Brasil e Peru: 2009-2014.  
Beneficiários: 
- 52.400 crianças menores de cinco anos de populações pobres e excluídas e os seus responsáveis; 
- Atores não estatais e autoridades locais de 36 municipalidades em Pernambuco e Bahia e 4 distritos na 

província de Acomayo, Peru; 
- Redes locais, nacionais e internacionais (de Amrerica Latina e Europa) e foruns sobre desenvolvimento da 

criança, educação, direitos da criança e sobrevivência de menores. 
Contribuição UE: € 3.820.285 
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6. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) 
Título da ação: Construindo um Sertão Sustentável e Solidário: 2010-2012.  
Beneficiários: 700 famílias em situação de pobreza e marginalidade social, residentes em áreas rurais e 
urbanas dos municípios de Araripina, Ipubi, Bodocó, Salgueiro, Serra Talhada, Triunfo e Santa Cruz da 
Baixa Verde (Sertão do Estado de Pernambuco).- 350 crianças matriculadas em escolas da Rede Pública nos 
municípios-alvo. 
Contribuição UE: € 654.807 

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

Título da ação: Geração de trabalho e renda para mulheres e jovens: Uma abordagem urbano-rural no 
Nordeste Brasileiro. (também no Estado de Rio Grande do Norte) 
Beneficiários: 500 mulheres e 100 jovens, perfazendo um total de 600 famílias. Dentre o público de jovens, 
serão 60 homens/rapazes e 40 mulheres/moças 
Contribuição UE: € 1.000.000 

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

Título da ação: CIDADANIA AMBIENTAL: O direito a meios de vida sustentáveis no Semiárido 
brasileiro 
Beneficiários: População rural de 13 municípios (144.190 pessoas) do Semiárido pernambucano. As 
atividades de advocacy por políticas públicas podem vir a beneficiar, indiretamente, toda a população rural 
do semiárido (1.341.515 pessoas, IBGE 2000) 
Contribuição EU: € 721.997 
 

9. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD) 
Título da ação: Criando capacidade para a promoção de foram de vida sustentáveis para pequenos 
agricultores em Pernambuco: 2005-2008.  
Beneficiários: 345 famílias (3,200 pessoas), 3 organizações parceiras Brasileiras e 15 associações 
comunitárias.  
Contribuição UE: € 332.642 

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

Título da ação: Donation Globale 2002. 2003-2005  
Beneficiários: 300 crianças em situação de exploração laboral, 90 adolescentes de ambos os sexos, 1200 
crianças e adolescentes estudantes de primário e secundário diurno e noturno, 200 professores de primário e 
secundário diurno e noturno, 200 mães e pais de família, 150 autoridades e líderes municipais. 

      Contribuição UE: € 739.071 
 
11. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA) 

Título da ação: Redução de Pobreza de Áreas Carentes Urbanas do Município de Olinda, de 2008 a 2011. 
Beneficiários: Organizações comunitárias, Habitantes de bairros urbanos, Mulheres, Jovens, Autoridades 
locais. Sociedade civil organizada, população das comunidades de Passarinho, Caixa D´Água, Beberibe, 
Peixinhos, Azeitona e Varadouro, no município de Olinda, Prefeitura Municipal de Olinda e Governo do 
Estado de Pernambuco. 
Contribuição UE: € 700.383,06 

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

Título da ação: PROJETO PLANTANDO ESPERANÇA 
Beneficiários: com o objetivo de 
- garantir o acesso a água potável a 260 famílias (1.560 pessoas); 
- melhorar as condições de saúde, higiene e saneamento das famílias rurais com a construção de 31 

unidades familiares de “banheiros secos”; 
- priorizar a vivência de Gênero: estímulo e valorização da participação das mulheres.  
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São beneficiários diretos, 260 famílias que, numa média de 6 pessoas por família, resulta em 1.560 pessoas. 
São beneficiários indiretos, as 14 comunidades onde vivem as 260 famílias beneficiadas totalizando 
aproximadamente 9.000 pessoas.  
Contribuição da UE: € 320.881 

 
13. Programa: DDH Direitos Humanos e Democracia. 

Título da ação: SIDH - Sistema de Informações em Direitos Humanos de Pernambuco 
Beneficiários: Construir, a partir da utilização de softwares interativos e demais instrumentos frutos do 
avanço das tecnologias da informação e comunicação, as condições necessárias para a viabilização  do 
acesso universal aos dados públicos relativos à promoção e defesa dos direitos humanos em Pernambuco, de 
forma contínua, permitindo não só a inserção de dados ou propostas novas, mas, principalmente, maior 
controle social e a participação da sociedade na elaboração e implantação das políticas públicas do setor A 
população do estado seria a beneficiaria do sistema instalado. 
Contribuição da UE: € 98.053,58  

 
14. Programa: EIDHR - NEW Démocracie et Droits de l'Homme 

Título da ação: Redução da violência contra crianças em instituições de cuidado e justiça selecionados em 
Pernambuco 
Beneficiários: O objetivo do projeto é de incrementar a observação das normas e padrões internacionais 
relacionadas com o direito da criança – com visto especial à violência contra crianças – em 10 instituições na 
área metropolitana de Recife. 
- 835 crianças em 10 instituições; 
- 180 membros do pessoal das 10 instituições envolvidas; 
- 100 professionais na área de cuidados e justiça de crianças; 
- 720 membros das comunidades de (300 deles crianças) nos centros de Peixinhos, Santo Amaro e 

Jaboatão. 
Contribuição da UE: € 732.867 

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

Título da ação: Justiça é um Direito Humano - Rede ARCA contribuindo para o acesso à justiça de crianças 
e adolescentes na Região Metropolitana do Recife 
Beneficiários: 500.000 meninos/as e seus familiares aproximadamente 
Contribuição da UE: € 149.992 

 
16. Programa: Contribuir para a redução da pobreza e vulnerabilidade social dos moradores do município de 

Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR) (2012-2016) 
Título da ação: Camaragibe Melhor - Projeto de redução da pobreza em intervenções de desenvolvimento 
urbano integrado 
Beneficiários: 100.000 moradores da poligonal do projeto, 60 OSC, o Programa Prometrópole II, a 
Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco e a Prefeitura Municipal de Camaragibe 
Contribuição da UE: € 532.338,89  

 
17. Programa: Contribuir para a melhoria das condições de vida das mulheres em situação de vulnerabilidade 

social na Região Metropolitana do Recife e para o fortalecimento das ações voltadas para o bem estar 
coletivo e coesão social com sustentabilidade sócio-ambiental para as populações em situação de pobreza da 
Região Metropolitana do Recife (2012-2016) 
Título da ação: Cirandas Comunitárias para superação da pobreza das mulheres 
Beneficiários: Mulheres de bairros periféricos de Recife e dos municípios de Jaboatão, Camaragibe, 
Paulista, S.Lourenço da Mata 
Contribuição da UE: € 960.000 
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18. Programa: Contribuir para a melhoria das condições de vida e geração de oportunidades de renda para comunidades 
rurais em situação de pobreza na região da Zona da Mata e Agreste de PE (2012-2015) 
Título da ação: Pernambuco Agro-ecológico - Promoção da Agricultura familiar, do consumo responsável e 
do turismo sustentável em comunidades rurais da região da Zona da Mata e Agreste do Estado de 
Pernambuco 
Beneficiários: A população de 3 municípios do Estado de Pernambuco (126.048 habitantes) e consumidores/as 
(aprox. 2.500) da Região Metropolitana de Recife (RMR), os quais se beneficiarão dos efeitos multiplicadores da 
ação, a partir da geração de renda e trabalho e da melhoria na alimentação e saúde 
Contribuição da UE: € 400.000 
 

 
 
 
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). 


