
3.228.198População (IBGE 2012):

A Cooperação UE no Estado de Rio Grande do Norte 
 

  
Informações gerais: 
Superficië (km²): 52.796,791 

  
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 25.481 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,738 

 
Desde 1990, um total de € 4.619.666,80 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Rio Grande do Norte 
(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: Geração de renda e fortalecimento das dinâmicas de economia solidária no semi-árido do 
Estado do Rio Grande do Norte. 2010-2012 
Beneficiários: 1200 agricultores, agricultoras e pequenos empreendimentos de economia solidária (70% são 
mulheres), organizados em 60 grupos. 
Contribuição UE: € 496.126 

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

Título da ação: Segurança alimentar, renda e inclusão social de famílias agricultoras pobres de uma micro-
região no semi-árido brasileiro. 2008-2010 
Beneficiários: 540 famílias agricultoras 
Contribuição UE: € 685.843 

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

Título da ação: Apoio aos agricultores familiares vulneráveis no semi-árido brasileiro e fortalecimento das 
organizações locais. 2007-2009 
Beneficiários: 
- 1050 agricultores familiares e suas famílias; 
- 6 ONGs locais: CEACRU, Cooperativa de trabalho multidisciplinar Potiguar (TECHNE), 

COOPERVIDA , PRO-ELO,  SERTÂO VERDE, - Centro TERRA VIVA. 
Contribuição UE: € 559.345 
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4. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD) 
Título da ação: Estabelecimento de um dispositivo de prevenção, educação, proteção e inserção econômica de 
crianças e jovens da cidade de Natal contra os riscos sociais inerentes do desenvolvimento turístico: 2005. 
Beneficiários: Crianças e jovens em situação de exclusão dos Estados de Bahia, Ceará e Rio Grande do 
Norte que têm os seus direitos reforçados, sua vulnerabilidade à exploração diminuída e um meio ambiente 
institucional favorável. 
Contribuição UE: € 1.050.000 

 
5. 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 Pernambuco) 
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 

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

Título da ação: Promovendo a Inclusao Social e Econômica das Mulheres das Comunidades Pesqueiras 
Periurbanas do Semiárido Potiguar 
Beneficiários: Famílias das mulheres alvo da ação: terão sua situação de saúde alimentar e nutricional 
melhorada através do autoconsumo de produtos agroecólogicos e da renda extra obtida via comercialização, 
que poderá ser investida na satisfação de outras necessidades, melhorando assim os direitos econômicos e 
sociais básicos de pelo menos 7.870 pessoas. 1.950 crianças e adolescentes: de 12 escolas municipais terão 
acesso a alimentos à base de peixe na merenda escolar, melhorando sua dieta do ponto de vista nutricional. 
Consumidores/as das feiras de economia solidária: terão acesso a produtos agroecológicos e do comércio 
justo, fortalecendo a relação entre os/as consumidores/as urbanos/as de baixa renda e as mulheres das 
comunidades pesqueiras periurbanas. 
Contribuição UE: 828.352,80 

 
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). 
 


