
A Cooperação UE no Estado de Rio de Janeiro 
 

 
  
Informações gerais: 
Superficië (km²): 43.696,054 
População (IBGE 2012): 16.231.365 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 343.182 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,832 

 
Desde 1990, um total de € 39.952.736,05 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Rio de Janeiro (alguns 
projetos operam em mais Estados), € 37.652.950,05 na área da cooperação bilateral nacional e € 2.299.786,00 
na área de cooperação nas linhas temáticas com ONGs, nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento sócio-
econômico, direitos humanos e gênero. 
 
Cooperación bilateral nacional: 
 
1. Programa: Ações dirigidas à redução da pobreza nas favelas de Rio de Janeiro (RJ) e Santo André (SP).  

Fornecimento de serviços sociais básicos (água e saneamento básico e outras obras de construção), melhoras 
no acesso ao credito para melhoras na moradia e pequenos empreendimentos, treinamento em informática, 
gerência de pequenas empresas e promoção de direitos socais.  
Título da ação: Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas nas Regiões Metropolitanas do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, de 1998 – 2004. 
Beneficiários: População local. 
Contribuição UE: € 11.459.086,05 (RJ - € 5.853.190,05; SP - € 5.605.896) 

 
2. Programa: Integração social, nos marcos do desenvolvimento sustentável, com foco no Estado do Rio de 

Janeiro.  
Título da ação: Projeto de Desenvolvimento Comunitário das Favelas do Rio de Janeiro, de 2001 – 2004. 
Beneficiários: Populações nas favelas. 
Contribuição UE: € 1.299.760 

 
3. 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 do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
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)  
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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 do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 

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

Título da ação: Acesso à justiça por grupos juvenis de favelas do Rio de Janeiro: 2009 – 2011. 
Beneficiários: Jovens de bairros urbanos e favelas do Rio de Janeiro e grupos juvenis organizados e 
mobilizados em torno de demandas por justiça. 
Contribuição UE: € 144.000  

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

Título da ação: PAX Urbana: 2007 – 2009. 
Beneficiários: Jovens da cidade do Rio de Janeiro. 
Contribuição UE: € 50.497  

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

Título da ação: Centro de Defesa Dom Luciano Mendes – Associação Beneficente São Martinho: 2007 – 
2008. 
Beneficiários: Crianças e adolescentes atendidos pela Associação Beneficente São Martinho e pelas 
instituições que formam a Rede Rio Criança. 
Contribuição UE: € 100.000 

 
4. Programa: ONG-PVD - Cofinanciamento ONG (PVD 

Título da ação: Promoção do desenvolvimento para grupos de população marginalizada - na zona portuária 
do Rio de Janeiro. 
Beneficiários: Apoio à formação profissional de grupos marginalizados na região da Baia de Guanabara. 
Contribuição UE: € 1.501.935 

 
5. Programa: Promover a inclusão social de jovens de baixa renda dos municípios de Niterói e São Gonçalo, a 

partir de sua inserção no mercado de trabalho de comunicação (2012-2016) 
Título da ação: Central Solidária de Oportunidades para a juventude 
Beneficiários: População das comunidades de baixa renda dos municípios de Niterói e São Gonçalo 
Contribuição da UE: € 361.000 

 
6. Programa: Lutar contra a pobreza, a exclusão sócio-econômica das mulheres e de seus filhos que vivem em 

zona de prostituição e garantir o respeito dos Direitos Humanos da população feminina que mora na 
Comunidade da Vila Mimosa, Rio de Janeiro (2012-2015) 
Título da ação: Inclusão Sócio-Econômica das Mulheres Moradoras da Comunidade da Vila Mimosa 
Beneficiários: 100 mulheres que moram na Comunidade Vila Mimosa 
Contribuição da UE: € 142.354 

 
 
 
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). 


