
3.160.748População (IBGE 2012):

A Cooperação UE no Estado de Piauí 
 

  
Informações gerais: 
Superficië (km²): 251.529,186 

  
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 16.761 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,703 

 
Desde 1990, um total de € 7.546.012,47 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Piauí (alguns projetos 
operam em mais Estados), € 2.996.491,34 na área da cooperação bilateral nacional e € 4.549.521,13 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 do Piauí (UFPI). 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. 
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Linhas temáticas (ONGs e ANEs): 
 
1. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD) 

Título da ação: Piauí - Projeto de Empoderamento da Comunidade Rural: 2007-2010 
Beneficiários: 1.358 Agrarian reform settlers and other vulnerable rural family producers , especially 
youths, women and community leaders, in the municipalities of Cajueiro da Praia, Matias Olímpio and São 
João do Arraial; 146 Community organizations, such as family producer's associations or cooperatives, 
extractivist groups, socio-environmental groups or networks, etc. 
Contribuição UE: € 380.411,13 

 
2. Programa: Florestas Tropicais e Meio Ambiente  

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

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

Título da ação: Empoderamento Local e Desenvolvimento Sustentável: Fortalecendo capacidades de 
governança entre sociedade civil e poder público na região turística do Meio-Norte do Nordeste Brasileiro 
(Também em Ceará) 
Beneficiários: A população geral dos 14 municípios em Piauí e Ceará com foco específico nos grupos mais 
vulneráveis e mulheres 
Contribuição da UE: € 669.300 
 

 
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). 


