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Título: Direitos das populações atingidas por barragens no 
Brasil.
Organização Contratante  (OC): HORIZONT 3000
País de origem da OC : Austria

NSAPVD/2012/
282-218

Diminuir o risco de violações dos Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais, Políticos, Culturais e Ambientais (DHESCA) e do 
empobrecimento das comunidades atingidas pelas barragens no 
Brasil com especial atenção aos riscos específicos das mulheres 
atingidas.

608.231 Austria 21-12-2012 31-12-2015

Titulo : Governança de Recursos Naturais por Pequenos 
Produtores Rurais da Amazônia.               Organização 
Contratante (OC):   University of Freiburg. Pais de origem 
da OC: Alemanha

NSAPVD/2010/
208-221

Criar condições para comunidades da Amazônia e suas 
organizações representativas desenvolverem e legitimarem junto 
autoridades governamentais sistemas de governança de recursos 
naturais elaborados de acordo com seus interesses e capacidades 
como base para a geração de renda e o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia.

953.801 Alemanha 30-11-2009 01-03-2014

Título: Mulheres do campo:contribuindo e desseminando 
conhecimentos agroecológicos para o desenvolvimento 
sustentável com segurança alimentar no Norte do Brasil 
Organização Contratante (OC):  DIAKONISCHES WERK 
DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND EV 
País de origem da OC : Alemanha

NSAPVD/2009/
224-138

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

645.375 Alemanha 26-11-2009 28-02-2013

Título: Projeto de melhora das capacidades institucionais e 
da consolidação das Autoridades Locais e redes de AL do 
Brasil e Moçambique, como atores de cooperação 
internacional descentralizada.
Organização Contratante  (OC): Organizacion Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos Asociacion 
OC: Espanha

NSAPVD/2012/
302 896

Melhora e difusão da gestão do desenvolvimento a escala local sob 
uma ótica de boa governança, sustentabilidade e participação

622.650 Espanha 28-12-2012 27-04-2012

Título:  Integração social, educacional e familiar de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no 
Médio Sertão da Paraíba e no Cariri do Ceará  
Organização Contratante (OC): ESSOR País de origem 
da OC:  França

NSAPVD/2012/
282-330

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

895.629 França 22-11-2012 31-01-2017

Projeto:  Fruta típica em cadeia e valorização das 
capacidades cooperativistas locais.                     
Organização Contratante (OC):  OXFAM - Itália.
País de origem da OC : Itália

NSAPVD/2009/
208-226

Contribuir ao fortalecimento de processos de desenvolvimento 
humano, social, econômico e ambiental, e à redução da elevada 
taxa de pobreza dos pequenos agricultores beneficiários

843.709 Itália 30-11-2009 31-10-2013

Título: Camaragibe Melhor - Projeto de redução da 
pobreza em intervenções de desenvolvimento urbano 
integrado.
Organização Contratante  (OC): AVSI
País de origem da OC : Itália

NSAPVD/2012/
282-333

Contribuir para a redução da pobreza e vulnerabilidade social dos 
moradores do município de Camaragibe, Região Metropolitana do 
Recife (RMR), Estado de Pernambuco, Região Nordeste do Brasil.

532.339 Itália 30-11-2012 31-01-2016

Título:  Formação Profissional e Geração de Renda para 
Jovens e Mulheres das periferias de Salvador Organização 
Contratante  (OC): OIKOS
País de origem da OC: Itália

NSAPVD/2012/
283-033

Contribuir para a redução da pobreza da população em situação de 
risco social, jovens desempregados e em particular mulheres das 
periferias de Salvador

531,588.00 Itália 10-12-2012 31-12-2015
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Título:  Projeto Bem-Viver - Direitos Econômicos e de 
cidadania nas comunidades indígenas e ribeirinhas do Alto 
Solimões valorizando as práticas da solidariedade e 
favorecendo as articulações com as autoridades locais.
Organização Contratante (OC): ISTITUTO SINDACALE 
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
ASSOCIAZIONE
País de origem da OC : Itália

NSAPVD/2012/
309-170

Reduzir a pobreza e a promover uma sociedade inclusiva e 
capacitada no contexto do etno-desenvolvimento sustentável nas 
comunidades indígenas e ribeirinhas da Região do Alto Solimões

564.657 Itália 14-12-2012 29-02-2016

Título:  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.  
Organização Contratante (OC) : Fundação Abrinq -Save 
the Children
País de origem da OC : Reino Unido

NSAPVD/2009/
220-560

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

3.820.285 Reino Unido 30-11-2009 30-11-2014

Título: Construindo um sertão sustentável e solidário.
Organização Contratante (OC) : UNAIS
País de origem da OC : Reino Unido

NSAPVD/2009/
224-459

a 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, em colaboração com autoridades 
estaduais e municipais

654.807 Reino Unido 27-11-2009 31-12-2012

Título: Inclusão Sócio econômica, direitos e 
sustentabilidade para o desenvolvimento do Sudeste do 
Pará.
Organização Contratante (OC): CAFOD
País de origem da OC:   Reino Unido

NSAPVD/2011/
253-766

Contribuir para a integração socioeconômica de grupos vulneráveis   
  ambiental e do fortalecimento da sociedade civil

652.635 Reino Unido 20-12-2011 31-01-2015

Título: Geração de Trabalho e Renda para mulheres e 
jovens: Uma Abordagem Urbano-Rural no Nordeste 
Brasileiro                                                                       
Organização Contratante (OC) : TEARFUND                 
País de origem da OC:   Reino Unido

NSAPVD/2011/
253-782

Contribuir para a geração de trabalho, renda e acesso a mercados, 
em especial para mulheres e jovens no Semiárido Brasileiro, a 
partir da interação de grupos organizados com as políticas e ações 
de apoio à agricultura familiar. Desenvolver processos de 
interlocução entre organizações da Sociedade Civil e do Poder 
Público para incidência nas políticas públicas.

1.000.000 Reino Unido 10-11-2011 30-11-2014

Título: Mulheres Rurais, Autonomia e Empoderamento no 
Cariri paraibano.
Organização Contratante (OC): CONCERN UNIVERSAL
País de origem da OC:  Reino Unido

NSAPVD/2011/
253-785

Contribuir para o enfrentamento à pobreza e a melhoria das 
condições de vida das mulheres rurais do Cariri Paraibano

535.888 Reino Unido 15-12-2011 31-01-2015

Título:  Promovendo uma cidade inclusiva e sustentável: 
redução de vulnerabilidades social, ambiental e climática 
das comunidades pobres. Organização Contratante  (OC): 
CAFOD País de origem da OC : Reino Unido

NSAPVD/2012/
282-994

Contribuir para uma cidade inclusiva através da melhoria das 
condições de vida e diminuição da vulnerabilidade sócio-ambiental 
de comunidades vivendo em situação de pobreza.

866.750 Reino Unido 16-11-2012 31-12-2015

13.196.756

Budget Line: Non-State Actors and Local Authorities  (continued)

Total: Non-State Actors and Local Authorities (€)
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Título: Interconexão energética entre Municípios. Inclusão 
da agroenergia nas estratégias de interconexão energética 
no eixo agroeconômico Brasil-Argentina.
Organização Contratante  (OC):Gruppo di Volontariato 
Civile, GVC 
País de origem da OC : Itália

ENV/2010/
221-050

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

1.198.828 Itália 18-11-2010 01-01-2015

1.198.828

Título:  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.
Organização Contratante (OC):  CHRISTIAN AID
País de origem da OC : UK

HUM/2010/
237-506

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.

504.505 Reino Unido 01-01-2011 31-12-2013

Título: Centro de Serviços para as Populações Indígenas 
da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - RMBH.
Organização Contratante  (OC):GVC
País de origem da OC: Itália

EIDHR/2010/
228-256

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

149.834 Itália 22-11-2010 01-01-2013

Título:  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 
ressocialização desse público na comunidade.
Organização Contratante (OC) : FONDAZIONE AVSI
País de origem da OC:  Itália    

EIDHR/2010/
228-299

Reforçar o papel das Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados 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.

142.500 Itália 19-11-2010 03-01-2013

Título: Uma rede de organizações da sociedade civil para 
promoção de direitos humanos dos condenados no Brasil: 
expansão e consolidação do modelo APAC
Organização Contratante (OC):  Fundação AVSI
País de origem da OC: Itália

EIDHR/2012/
280-715

Contribuir para a promoção dos direitos humanos dos condenados 
e a diminuição dos atos de violência contra a população carcerária 
e ex-carcerária

149.900 Itália 12-12-2012 01-02-2015

Título: ECA - BUNA - A implantação do ECA nas 
Comunidades com altos índices de violência e de 
vulnerabilidade social de Itabuna.
Organização Contratante (OC):  Ai.Bi. Amici dei Bambini
País de origem da OC: Itália

EIDHR/2012/
280-773

Reduzir os índices de violência contra crianças e adolescentes em 
situação de abandono e/ou de vulnerabilidade social que moram na 
cidade de Itabuna-BA e contribuir para o fortalecimento de uma 
cultura de respeito dos direitos infanto-juvenis.

150.000 Itália 06-12-2012 06-06-2014

Total: Human Rights (€)

Budget Line: Environment and sustainable management  of natural resources, including energy

Total: Environment and sustainable management of na tural resources, including energy (€)

Budget Line: Human Rights

Budget Line: European Instrument for Democracy and Human Rights
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Título:  Reducing violence against children in selected care 
and justice institutions in Pernambuco. Organização 
Contratante (OC ):SAVE THE CHILDREN
País de origem da OC : Reino Unido

EIDHR/2010/
204-418

Redução de todas as formas de violência contra crianças nas 
instituições envolvidas no Estgado de Pernambuco.

732.867 Reino Unido 24-11-2010 19-11-2013

Título:  A cidade como Ambiente de Afirmação dos direitos 
indígenas.
Organização Contratante (OC):  OXFAM GB LBG
País de origem da OC : Reino Unido

EIDHR/2010/
228-291

Contribuir para a garantia do exercício dos direitos indígenas no 
contexto urbano por meio do fomento à elaboração e 
implementação de políticas públicas que garantam o direito à 
cidade e o direito à moradia aos povos indígenas que vivem em 
áreas urbanas

150.000 Reino Unido 16-11-2010 01-08-2013

1.475.101

Título: Itineris: Protection of migrants’ rights from 
exploitation, from Brazil to the European Union.
Organização Contratante (OC):  INTERNACIONAL 
CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT 
(ICMPD)
País de origem da OC: Austria

MIGR/2011/
229-177

Proteção dos direitos dos migrantes, particularmente contra 
exploração, abuso e trafico humano

1.077.946 Austria 24-05-2011 30-11-2013

Título: IMigrações Transfronteiriças": strengthening the 
capacity of the Brazilian Federal Government to manage 
new migratory flows.
Organização Contratante (OC):  INTERNACIONAL 
CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT 
(ICMPD)
País de origem da OC: Austria

MIGR/2012/
282-725

Strengthen the capacity of the Brazilian Federal Government to 
better manage migratory flows, focusing on assistance and labour 
integration of vulnerable groups, such as returnees, migrants and 
actual and potential victims of trafficking.

1.245.238 Austria 10-12-2012 30-12-2014

2.323.184

8.917.737

Total: Migration and Asylum (€)

Budget Line: European Instrument for Democracy and Human Rights (continued)

Total ONGs do Reino Unido (€)

Total ONGs de Itália (€) 37.317.766

Total ONGs de Espanha (€) 622.650

Total ONGs de França (€) 895.629

Total: European Instrument for Democracy and Human Rights

Budget Line: Migration and Asylum

Total ONGs de Alemanha (€) 1.599.176

Grand Total Thematic Lines (€) 18.698.373

Total ONGs de Austria (€) 2.931.415
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