
A Cooperação UE no Estado de São Paulo 
 

 
Informações gerais: 
Superficië (km²): 248.209,426 
População (IBGE 2012): 41.901.219 
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões: 1.003.016 
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005): 0,833 

 
Desde 1990, um total de € 60.331.688,34 em projetos foram desenvolvidos no Estado de São Paulo (alguns 
projetos operam em mais Estados), € 46.602.387,34 na área da cooperação bilateral nacional, € 6.882.511,00 na 
cooperação regional e € 6.846.790,00 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: 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 – € 5.605.896.00) 

 
2. Programa: Contribuir para a inclusão social no centro de São Paulo e, incluir social, econômica e 

culturalmente os grupos mais vulneráveis, de 2005 – 2009. 
Título da ação: Projeto Inclusão Social Urbana 
Beneficiários: População do centro de São Paulo 
Contribuição UE: € 7.500.000 

 
3. Programa bilateral – Prioridade 1 do Documento de Orientação Estratégica para a cooperação com o Brasil, 

de 2010 a 2013.   
Título da ação: Instituto de Estudos Europeus 
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Beneficiários: Universidade de São Paulo (USP). Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP).  
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
(UNESP). 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. 

 
4. 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 de São Paulo (USP), Universidade Estadual de São Paulo (UNICAMP), 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal de São Paulo, 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  
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: ALFA III, de 2008 a 2011.  

Título da ação: Controle de qualidade: Políticas publicas e Gerência de universidades. 
Beneficiários: Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
Contribuição UE: € 1.610.542 

 
2. Programa: ALFA III, de 2008 a 2011.  

Título da ação: PILA Network (Rede de Propriedade Intelectual de America Latina) 
Beneficiários: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
Contribuição UE: € 2.271.969 

 
3. Programa: ALFA III, de 2008 a 2011.  

Título da ação: VERTEBRALCUE: o desenho de princípios, estrutura modelo, plano de ação, critérios de 
avaliação e verificação de condições de viabilidade para um “modelo vértebra” para a área comum de 
educação superior de America Latina e a União Européia: de 2008 a 2011. 
Beneficiários: Fundação de Apoio a Universidade de Sao Paulo, Instituto Internacional de Planejamento, 
Universidade Federal de Santa Maria 
Contribuição UE: € 3.000.000 

 
4. 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 Estadual de Campinas (UNICAMP) e a 
Universidade de São Paulo (USP). 

 
Linhas temáticas (ONGs e ANEs): 
 
1. Programa: Manejo sustentável das florestas brasileiras e comercio de produtos florestais mediante políticas 

e procedimentos para a regulamentação da produção, aquisição e controle, assegurando a conservação da 
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floresta amazônica (esta atividade também é exercida em outros Estados). No Estado de São Paulo promove 
a compra de produtos de madeira sustentável pelas empresas construtoras e os órgãos do Governo. 
Título: Apoio à produção e comercio sustentável de madeira tropical no Brasil: 2011 – 2015. 
Beneficiários: 
- 70,000 habitantes nas comunidades (ao redor das concessões florestais na Amazônia); 
- Pelo menos 5 milhões de consumidores nos Estados da Amazônia e cidades participantes; 
- Mais de 6000 trabalhadores florestais; 
- Mais de 8000 empresas (membros do Sindicato de Construção); 
- Cerca de 786000 servidores públicos nos Estados e cidades participantes. 
Contribuição UE: € 1.719.040 

 
2. Programa: Contribuir ao aumento da segurança energética no nível regional e ao aumento dos 

conhecimentos das potencialidades de interconexão energética e de produção de energia limpa no nível 
regional. Este projeto opera em 5 estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina) e 4 províncias argentinas (Santa Fé, Chaco, Missiones e Corrientes).  
Título da ação: Interconexão energética entre municípios. Inclusão da agroenergia nas estratégias de 
interconexão energética no eixo agroeconômico Brasil-Argentina: de 2011 – 2015. 
Beneficiários: 
- 5000 Famílias ligadas à agricultura familiar envolvidas diretamente nos projetos pilotos e indiretamente 

no Plano de gestão dos municípios. 
- 50 municípios em 9 estados/províncias envolvidos no Plano Intermunicipal de Gestão das Interconexões 

Energéticas, dos Recursos Ambientais e Energias Limpas PIGIE-RAEL.  
Contribuição UE: € 1.198.828 

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

Título da ação: A cidade como local de afirmação dos direitos indígenas: 2011 – 2013.  
Beneficiários: Povos indígenas.  
Contribuição UE: € 150.000,00 

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

Título da ação: Promoção do acesso à justiça para grupos vulneráveis e organizações da sociedade civil no 
Brasil, por meio de advocacia estratégica: 2010 – 2012.  
Beneficiários: Familiares e comunidades de grupos vulneráveis, vítimas de violações de direitos humanos; 
operadores do sistema judiciário; legisladores; agentes públicos do sistema penitenciário e sociedade civil 
organizada. 
Contribuição UE: € 144.000,00 

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

Título da ação: Mais e melhor justiça para todos: por um reforço institucional das Defensorias Públicas no 
Estado de São Paulo: 2009 – 2012.  
Beneficiários: Defensorias Públicas e organizações da sociedade civil.  
Contribuição UE: € 130.000,00 

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

Título da ação: Assessoria jurídica para a defesa dos direitos territoriais coletivos dos povos indígenas do 
Xingu e dos Quilombos do Vale do Ribeira: 2009 – 2011. 
Beneficiários: Povos indígenas e comunidades quilombolas.  
Contribuição UE: € 149.016,00 

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

Título da ação: Saúde da Mulher Negra no Brasil: 2007 – 2010. 
Beneficiários: Lideranças de Mulheres negras em comunidades carentes e organizações da sociedade civil. 
Contribuição UE: € 252.266,00 
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9. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (DDH). 
Título da ação: Educando as relações raciais na escola: 2008 – 2009. 
Beneficiários: Estabelecimentos públicos de ensino. 
Contribuição UE: € 70.000,00 

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

Título da ação: Projeto Ação Mulher: 2006 – 2008. 
Beneficiários: Mulheres em situação de violência e de risco pessoal e social. 
Contribuição UE: € 77.092,00 

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

Título da ação: Povos indígenas e comunidades quilombolas – ampliando a visibilidade e assegurando 
direitos: 2006 – 2008. 
Beneficiários: Povos indígenas e Comunidades Quilombolas. 
Contribuição UE: € 94.538 

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

Título da ação: Redução de Pobreza Urbana: Aceso a políticas publicas e a habitação na cidade de São 
Paulo para mulheres e jovens moradores de favelas e bairros pobres: 2008 – 2011. 
Beneficiários: Os grupos-alvo da ação serão mulheres e jovens de 4.230 famílias de baixa renda moradoras 
de favelas e bairros pobres na Zona Leste e Sul da cidade de São Paulo. 
Contribuição UE: € 750.000 

 
13. Programa: Investindo nas Pessoas (DCI-HUM) 

Título da ação: Apoio aos trabalhadores na economia informal e grupos vulneráveis da região central da 
cidade de São Paulo para proteção social, acesso justiça e conquista dos direitos: 2010 – 2012. 
Beneficiários: População de baixa renda que atua na economia informal e reside de forma precária na região 
central de São Paulo, em cortiços, favelas ou ocupações irregulares 
Contribuição UE: € 504.505 

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

Título da ação: PANGEA: Articulação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - 
MNCR com os organismos jurídicos federais e estaduais visando o acesso à assistência e apoio juriciário 
para a defesa dos direitos dos catadores do Brasil 
Beneficiários: Catadores de Materiais recicláveis 
Contribuição UE: € 118.105 

 
15. Programa: 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 
Título da ação: Promovendo uma cidade inclusiva e sustentável: redução de vulnerabilidades social, 
ambiental e climática das comunidades pobres 
Beneficiários: 3.950 famílias de baixa renda (60% / 2.370 chefiadas por mulheres), sem-teto ou moradoras 
em favelas, cortiços e áreas de risco desastre 
Contribuição da UE: € 866.750 

 
16. Programa: Melhora e difusão da gestão do desenvolvimento a escala local sob uma ótica de boa 

governança, sustentabilidade e participação (2012-2015) 
Título da ação: Projeto de melhora das capacidades institucionais e da consolidação das Autoridades Locais 
e redes de Autoridades Locais do Brasil e Moçambique, como atores de cooperação internacional 
descentralizada 
Beneficiários: Equipes técnicas e cargos eleitos de 10 municípios e duas autoridades locais de Moçambique 
(7+1) e Brasil (Belo Horizonte, Porto Alegre e Várzea Paulista (3+1) 
Contribuição da UE: € 622.650 
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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). 


