A Cooperação UE no Estado de Bahia

Informações gerais:
Superficië (km²):
População (IBGE 2012):
Produto Interno Bruto - PIB (2008) em R$ milhões:
Indice de Desenvolvimento Humano IDH (2005):

564.692,669
14.175.341
121.508
0,742

Desde 1990, um total de € 61.386.226,42 em projetos foram desenvolvidos no Estado de Bahia (alguns projetos
operam em mais Estados), € 31.401.000,00 na área da cooperação bilateral nacional e € 29.985.226,42 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: Treinamento do corpo médico do Hospital São Rafael de Salvador mediante cursos sobre
biotecnologia molecular, de 2000 – 2003.
Título da ação: Formação médica do Centro de Biotecnologia São Rafael.
Beneficiários: Médicos do hospital.
Contribuição UE: € 900.000
2. 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 da Bahia (UFBA).
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).

Linhas temáticas (ONGs e ANEs):
1. Programa: Long-term poverty reduction with forest conservation in southern Bahia, Brazil through the
delivery of sustainable forest and agroforestry management based on a rejuvenated and organic cocoa
system.
Título da ação: Uso Sustentável Das Florestas No Complexo Florestal Da Serra Das Lontras-Una No
Estado De Bahia: Produção De Cação Orgânica Pelas Cooperativas Agrícolas: 2009 – 2013.
Beneficiários:
- pequenos produtores familiares;
- colonos migrantes;
- famílias ribeirinhas;
- comunidades indígenas do Alto Xingu e do Sul do Amazonas.
Contribuição UE: € 2.498.103,28
2. Programa: Contribuição ao desenvolvimento sustentável de uma das áreas mais deprimidas do Nordeste,
mediante o apoio a una instancia participativa local, una cooperativa de produção, contribuindo à expansão
da produção de mel e de seus derivados.
Título da ação: Sertão doce: 2007 – 2010.
Beneficiários: 300 famílias de agricultores com escassos recursos, 1.800 beneficiários diretos e as
comunidades locais.
Contribuição UE: € 182.274
3. 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
4. Programa: Investindo nas Pessoas (DCI-HUM).
Título da ação: Ser-Tão Brasil: Criando diálogos interculturais para o fortalecimento da cidadania e
promoção da diversidade: 2010 – 2012.
Beneficiários: Jovens de diferentes etnias.
Contribuição UE: € 445.500,00
5. Programa: Investindo nas Pessoas (DCI-HUM).
Título da ação: Promoção da cultura Pataxó para o Etnodesenvolvimento
Beneficiários: populações indígenas com foco na formação das lideranças e na promoção do intercâmbio
cultural e na promoção do etnoturismo como atividade de geração de renda.
Contribuição UE: € 499.212
6. Programa: EIDHR - NEW Démocracie et Droits de l'Homme
Título da ação: Promoção e defesa dos direitos humanos de populações vulneráveis de Salvador, região
metropolitana e semi-árido
Beneficiários: Mulheres: Jovens: estima-se que serão beneficiadas 168 pessoas vivendo com HIV/AIDS em
ações do projeto. Entre a população GLBTT serão beneficiadas 168 pessoas da população GLBTT.
Contribuição UE: € 149.981
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7. Programa: Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (EIDHR).
Título da ação: SOS FAMÍLIA - Serviço de Orientação Sócio-Jurídica a Famílias em Situação de Risco
Social
Beneficiários: Pela capilaridade dos parceiros envolvidos, pelo caráter qualificador das organizações locais
para efeito de multiplicação e continuidade, a população que vive em 14 bairros da Península de Itapagipe
(Boa Viagem, Uruguai, Massaranduba, Calçada, Mont-Serrat, Roma, Mares, Caminho de Areia, Mangueira,
Dendezeiro, Bonfim, Baixa do Petróleo, Ribeira, Jardim Cruzeiro), somando cerca de 170 mil habitantes, e
em 5 bairros do Subúrbio Ferroviário (Plataforma, Lobato, Boiadeiro, São Bartolomeu, Cabrito), somando
cerca de 100 mil habitantes, será beneficiária final das ações desenvolvidas a partir deste projeto.
Contribuição UE: € 130.000
8. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD)
Título da ação: Capacitação e apoio ao desenvolvimento de Comunidades Negras Tradicionais no Brasil
Beneficiários: 19 Comunidades Negras Tradicionais, sendo 15 Comunidades de Terreiros de Candomblé e 4
Comunidades Negras Litorâneas. Esse público-alvo é composto de mais de 2000 pessoas, das quais 1205 são
mulheres (57,96%).
Contribuição UE: € 1.073.586
9. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (DDH).
Título da ação: Fortalecimento do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR nas ações
de defesa dos direitos dos catadores do Brasil: 2006 – 2008.
Beneficiários: MNCR; representantes do setor empresarial; jornalistas; profissionais dos ministérios
públicos; representantes das Delegacias Regionais do Trabalho e representantes do Comitê Interministerial
de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis.
Contribuição UE: € 91.644
10. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD)
Título da ação: Melhorando as condições de vida dos agricultores familiares da região do Sertão do São
Francisco através da promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável: 2005-2010.
Beneficiários: Agricultores familiares nas terras semi-áridas, com foco especial nas produtores da região do
São Francisco..
Contribuição UE: € 750.000
11. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD)
Título da ação: Controle social, Acessibilidade e Cidadania das Pessoas com Deficiência no Nordeste do
Brasil: 2008 – 2010.
Beneficiários: Pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil (no mínimo 20 organizações que
atuam na área da deficiência na Bahia e no Ceará), seus membros e representantes.
Contribuição UE: € 489.725
12. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG- PVD)
Título da ação: Periferia e transformação: permitir a inserção sócio econômica, educação e a proteção dos
jovens em situação de exclusão no Estado da Bahia: 2005
Beneficiários: Crianças 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: € 1.210.000
13. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: REDE CATABAHIA – Rede de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do
Estado da Bahia: 2009 – 2011.
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Beneficiários: Familiares dos 1000 cooperados, homens e mulheres beneficiados diretamente pelo Projeto;
500.000 pessoas moradoras das regiões do Litoral Norte e Sudoeste da Bahia e Representantes do poder
público responsável por políticas de geração de trabalho e renda.
Contribuição UE: € 772.884
14. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: Construindo uma sociedade inclusiva no semi-árido baiano: 2009 – 2011.
Beneficiários: 300 famílias em situação de pobreza e vulnerabilidades residentes em bairros da periferia dos
municípios de Irecê, Central, Lapão e São Gabriel. 2.000 crianças matriculadas em escolas públicas dos
quatro municípios. 100 lideranças de Associações de Bairro, Associações de mulheres, Associação de
Quilombolas Urbanos e igrejas.
Contribuição UE: € 560.114,23
15. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: Reciclando vidas: inclusão e cidadania para as catadoras, os catadores e suas famílias: 2009
– 2011.
Beneficiários: Catadoras e catadores de materiais recicláveis, grupos, associações e cooperativas locais de
catadores nas regiões mencionadas acima. (Estado da Bahia - Barreiras, Macajubá e Santo Antônio de Jesus;
Estado do Maranhão - Balsas, Buriticupu, Imperatriz e São Mateus; e Estado do Pará - Abaetetuba,
Bragança e Paragominas).
Contribuição UE: € 522.416
16. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: Formação integral de jovens com ênfase no empreendedorismo e gestão de negócio e aporte
financeiro para iniciar negócios próprios: 2009 – 2011.
Beneficiários: 1200 jovens entre 18 e 29 anos, 50% relação de gênero, nos estados da BA – Cidade: Senhor
do Bonfim e MA – Cidade: Bacabal
Contribuição UE: € 796.478,04
17. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável no Sertão do São Francisco: 2010-2013.
Beneficiários: 529 mulheres, 160 jovens e 912 famílias (180 na área urbana, 664 na rural e 68 famílias de
pescadores), ou seja, um total de 5.500 pessoas; 40 conselheiros(as) municipais e estaduais; doze
organizações locais parceiras do SASOP: COAPICAL, COAPRE, Colônia de Pescadores de Pilão Arcado e
Remanso; Rede de Mulheres de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Pilão Arcado e Remanso; STRs de
Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso e UNASFP; e tomadores de decisão da esfera públlica
nos níveis municipal, do território do Sertão do São Francisco e estadual.
Contribuição UE: € 818.022,60
18. Programa: Atores Não Estatais e Autoridades Locais no Domínio do Desenvolvimento (NSA-LA)
Título da ação: Acesso equitável aos serviços integrados para do desenvolvimento e sobrevivência de
crianças menores de cinco anos, uma estratégia de redução de pobreza em Brasil e Peru: 2009-2014.
Beneficiários:
- 52.400 crianças menores de cinco anos de populações pobres e excluídas e os seus responsáveis;
- Atores não estatais e autoridades locais de 36 municipalidades em Pernambuco e Bahia e 4 distritos na
província de Acomayo, Peru;
- Redes locais, nacionais e internacionais (de America Latina e Europa) e fóruns sobre desenvolvimento da
criança, educação, direitos da criança e sobrevivência de menores.
Contribuição UE: € 3.820.285,00
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19. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD).
Título da ação: Geração de Renda e Inclusão Social dos jovens de três regiões no Estado da Bahia, através
da criação de Cooperativas de Trabalho Juvenis (São Tomé de Paripe (São Bartolomeu - Subúrbio
Ferroviário) em Salvador - Costa de Sauípe/Litoral Norte (S.Antonio) e Itacaré/Litoral Sul), de 2007 a 2010.
Beneficiários:
- 400 jovens ambos os sexos, na faixa etária de 16 a 25 anos, desocupados e sub-ocupados. Em cada uma
das áreas de atuação serão selecionados entre 100 a 150 jovens;
- as famílias e as comunidades locais dos jovens envolvidos no projeto, em cerca de 2500 a 4.000 pessoas
das três comunidades.
Contribuição UE: € 297.000
20. Programa: Co-financiamento com as Organizações Não Governamentais (ONG-PVD).
Título da ação: Cooperativas Populares: Rumo ao Mercado (Salvador), de 2007 a 2010.
Beneficiários:
- 45 mulheres e 60 jovens cooperados de 3 cooperativas;
- 1.200 cooperados de 9 cooperativas em processo de incubação pelo PANGEA;
- 30 pesquisadores e membros de organizações na área de Economia Solidária
Contribuição UE: € 534.950,27
21. Programa: Florestas Tropicais e Meio Ambiente
Título da ação: Corredores Ecológicos (2003-2007). Executado pelo Banco Mundial
Beneficiários: organizações não governamentais locais, instituições governamentais federais e estaduais,
corpo de Bombeiros, Prefeituras, etc.; população de parques e reservas biológicas.
Contribuição UE: € 7.000.000
22. 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
23. Programa: Programa Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (New EIDHR) de
2009 – 2011
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
24. Programa: Fortalecer a cooperação e articulação entre a sociedade civil e os órgãos do Sistema de Justiça
do Estado da Bahia na promoção e defesa dos direitos de jovens, mulheres, população LGBT e pessoas
vivendo com HIV/AIDS nas cidades priorizadas pelo programa (2012-2016)
Título da ação: Promoção e defesa de direitos humanos junto a populações em situação de vulnerabilidade e
exclusão social no estado da Bahia
Beneficiários: Grupos vulneráveis nas zonas urbana e rural nas cidades de Salvador, Simões Filho, Camamu
e na Ilha de Maré
Contribuição UE: € 500.000
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25. Programa: Favorecer a integração social e econômica e a coesão social de grupos da população em situação
de maior vulnerabilidade social, com ênfase no componente juvenil, eminentemente afro-descente (20122016).
Título da ação: VIRANDO O JOGO: Adolescentes em situação de vulnerabilidade protagonizando a
transformação da sua escola e comunidade
Beneficiários: 270 jovens, com acompanhamento psicossocial, participando dos processos sócio-educativos e
recebendo qualificação em TICs, DDHH / Mediação de conflitos e apoiados na sua inserção profissional
Contribuição UE: € 400.000
26. Programa: Fortalecer e ampliar iniciativas que mostraram altos índices de sucesso na prevenção ao
envolvimento com as drogas e com a marginalidade de adolescentes e jovens em situação de alto risco e
vulnerabilidade (2012-2015)
Título da ação: Circuito do saber e da inclusão - Formação em tecnologia e turismo para jovens em
vulnerabilidade e risco de vida
Beneficiários: Entre 600 e 800 adolescentes e jovens identificados, nas áreas mais críticas do território
municipal, vivenciando situações de maior vulnerabilidade, risco e/ou quase envolvimento com as drogas, o
tráfico, a prostituição e a marginalidade em geral
Contribuição UE: € 400.000
27. Programa: Contribuir para a redução da pobreza da população em situação de risco social, jovens
desempregados e em particular mulheres das periferias de Salvador (2012-2015)
Título da ação: Formação Profissional e Geração de Renda para Jovens e Mulheres das periferias de Salvador
Beneficiários: Jovens entre 18-24 anos e mulheres, 70% afro-descendente, desempregadas ou sub-empregadas
do Bairro da Paz e Mussurunga e adjacências (periferia de Salvador) (cerca de 4.000 pessoas, 500 das quais
receberão uma formação técnica específica), 10 associações de jovens e mulheres das periferias de Salvador,
Cidadãos e visitantes, fruitores dos eventos turísticos de Salvador
Contribuição UE: € 531.588
28. Programa: Contribuir para a redução da pobreza urbana e prevenção da violência, nas áreas que possuem
Base Comunitária de Segurança do Programa Pacto pela Vida - Calabar, Nordeste de Amaralina, Itinga e
Fazenda Coutos, nos municípios de Salvador e Simões Filho (2012-2015)
Título da ação: Semeando Ciência na Juventude da Região Metropolitana de Salvador. Projeto de
Qualificação Profissional e Inserção no Mercado de Trabalho em áreas do Programa Pacto pela Vida
Beneficiários: Jovens, estudantes, mulheres, instituições de ensino, autoridades locais e organizações não
governamentais
Contribuição UE: € 394.720
29. Programa: 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 (2012-2014)
Título da ação: ECA - BUNA - A implantação do ECA nas Comunidades com altos índices de violência e de
vulnerabilidade social de Itabuna
Beneficiários: 120 Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional na cidade de Itabuna e
suas respectivas famílias. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oriundos de bairros
periféricos da cidade de Itabuna e suas respectivas famílias. Operadores do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente (SGDCA). 15.000 habitantes (crianças e adultos) dos bairros, sociedade civil
Contribuição UE: € 150.000
30. Programa: Mobilizar a sociedade baiana para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual e comercial de
crianças, adolescentes e jovens (2012-2015)
Título da ação: A ARTE DE VER CIDADES: Articulação pelo enfrentamento à violência contra a população
infanto-juvenil
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Beneficiários: 200 jovens, educadores e familiares e a sociedade civil baiana em geral
Contribuição UE: € 150.000

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).

7

