Ficha de informação sobre a sua
proposta de projecto: Programa ASA
Junto a sua empresa, associação, instituição ou escola superior, você tem
metas sociais, ecológicas e econômicas sustentáveis? Você gostaria de dar
a jovens dedicados ao desenvolvimento justo e sustentável a chance de
conhecer seu trabalho no quadro de um projeto concreto, além de
estabelecer com eleos um intercâmbio? Até agosto ou setembro você
pode apresentar uma proposta de projeto para o Programa ASA 2021.
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento
baseado na Alemanha. O programa é voltado para jovens que desejem entender as interdependências
globais, fazer perguntas críticas e se engajar por um mundo mais justo. A aprendizagem em conjunto
visando a ação social responsável para o desenvolvimento sustentável e a convivência global justa
constituem o cerne do programa.
O Programa ASA é oferecido pela Engagement Global e é majoritariamente financiado pelo Ministério de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). O financiamento é também
compartilhado com oito estados federados da Alemanha: Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Bremen,
Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Hesse.

Formato do programa
Seminários de acompanhamento de vários dias, baseados no conceito de aprendizado global, fazem parte
do programa ASA. Transmitem conhecimentos técnicos de políticas de desenvolvimento e métodos de
trabalho em grupo, de formação e de projeto, além de competências sociais e pessoais. Por meio do
confronto com contextos globais e a experimentação de métodos inovadores de desenvolvimento político
do trabalho de formação, os participantes dos seminários ASA saem reforçados em sua capacidade de
agir. Permitem que se confrontem com seus papéis individuais no projeto, apresentem novos temas, os
analisem a partir de diferentes perspetivas e questionem, com sentido crítico e orientados para a
diversidade.
Na fase do projeto (entre 3 e 6 meses) que decorre em países africanos, asiáticos, da América Latina ou
sul da Europa e na Alemanha,Os participantes contribuem de maneira concreta com as metas dos projetos
e aprendem novos perspectivas de seus campos de trabalho. Em seguida, os participantes trocam
impressões com você, refletem sobre suas experiências e buscam formas de integrá-las a seu próprio
ambiente e aplicá-las a seu engajamento futuro.Áreas de atividade e formatos de programa
As fases de estágio no quadro do Programa ASA fazem uma contribuição para os 17 Objetivos de
Desenvolvimento sustentável (ODSs), em especial para o ODS 17, sobre o fortalecimento de parcerias
globais. Os projetos são oferecidos em diferentes áreas de atividade e formatos. As áreas de atividade
variam de acordo com as instituições parceiras, ativas em diferentes campos sociais do desenvolvimento
global sustentável e das parcerias globais. Os formatos de programa básico e global variam de acordo com
a formação da equipe de participantes.

ASA
Cooperação com organizações não-governamentais e instituições de cooperação para o
desenvolvimento
Formato básico: Após participarem dos seminários ASA, oos participantes domiciliados na Alemanha
atuam durante três meses em um projeto em uma organização parceira em um país da África, Ásia,
América Latina ou do sudeste da Europa.
Formato global: Uma equipe é formada com participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou
do sudeste da Europa e participantes da Alemanha. A fase de estágio dura seis meses, dos quais três são
na Alemanha e três no país parceiro.

ASApreneurs
Cooperação com a economia
Formato básico: Durante a fase de estágio de seis meses, os participantes da Alemanha dedicam-se à
sustentabilidade sócio-ecológica em processos econômicos – primeiro, passam três meses na Alemanha,
e em seguida, o mesmo período em uma instituição parceira na África, Ásia, América Latina ou no sudeste
da Europa.

ASA Universidade
Cooperação com a educação académica e investigação
Formato básico: A fase de estágio em um projeto de pesquisa internacional dura seis meses e é realizada
inicialmente na Alemanha, e em seguida, em uma escola superior ou instituição parceira do projeto em
um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa.
Formato global: Na fase de estágio com a mesma duração de seis meses, é realizada em conjunto por
participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa e da Alemanha.

Aviso: Para mais informações acerca das especificações das diferentes componentes do programa estão
disponíveis nas fichas técnicas. Aí obtém mais informação sobre a bolsa parcial, atribuída pelo Programa
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ASA aos participantes, e sobre as regulações de financiamento das componentes do programa. A pedido
teremos muito gosto em aconselhar sobre o desenvolvimento e a concepção da proposta de projeto.

Quem são os participantes da ASA?
Participam do Programa ASA pessoas jovens engajadas socialmente, com idades entre 21 e 30 anos, que
estudam na Alemanha ou concluíram uma formação dual/profissional. Como não são especialistas em
cooperação para o desenvolvimento, durante a fase de estágio, os participantes desejam receber tarefas
concretas, que se estabeleça um âmbito para sua atuação, e que sejam possíveis discussões pessoais e
críticas sobre questões globais. Tratamos do concurso dos lugares dos participantes da Alemanha,
controlamos o processo de candidatura e executamos um processo de seleção usado há vários anos, com
resultados comprovados, que localiza jovens empenhados para o seu projeto.
Participantes provenientes de países da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa, aos quais o
formato de programa global se destina (mais informações a seguir), podem ter até 35 anos de idade e,
em geral, estão em contato direto com a instituição parceira no país parceiro em questão.

Por que motivo deve colaborar com o Programa ASA?
O Programa ASA desenvolve o aprendizado, a experiência e a movimentação conjuntos em um mundo
ligado em rede e personalizável. Com Você e com outros parceiros da sociedade civil, ciência e economia,
queremos reforçar nossos participantes, e dar um contributo em resposta aos desafios globais no âmbito
da agenda 2030 das Nações Unidas.

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2020: Prazo final para a entrega de propostas de projetos, válido para instituições
parceiras que já realizaram algum projeto em cooperação com o Programa ASA nas áreas de atividade
ASA no passado.
15 de setembro de 2020: O prazo de candidatura para propostas de projeto para instituições parceiras
novas nas componentes de programa ASA básico ou ASA global, assim como para todas as propostas para
projetos no âmbito dos ASApreneurs e da faculdade ASA é o dia 2 de outubro de 2020
Até 02 Octobre de 2020: Avaliação das propostas e seleção dos projetos pelo Programa ASA
Até 15 de dezembro de 2020: Seleção dos participantes de países terceiros (apenas no formato global)
De 20 de novembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021: Divulgação dos projetos selecionados no site da
ASA; jovens profissionais e estudantes interessados da Alemanha podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2021: Seleção de participantes da Alemanha
De abril a junho de 2021: Participantes participam de pelo menos dois seminários na Alemanha
Entre abril e outubro de 2021: Fase de estágio de estágio de três meses na Alemanha no formato global
Entre julho de 2021 e janeiro de 2022: Fase de estágio de três meses em um país da África, Ásia, América
Latina ou do sudeste da Europa:
Fevereiro e março de 2022: Seminários RENew para participantes da Alemanha: Participantes fazem uma
retrospectiva da(s) fase(s) de estágio, trocam informações sobre seu engajamento futuro e são
estimulados a estabelecer contatos entre si.
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Impresso
Contato
ASA: asa-akquise@engagement-global.de
ASApreneurs: asapreneurs@engagement-global.de
ASA-Hochschule: asa-hochschule@engagement-global.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Telefone +49 228 20 717-0
Fax +49 228 20 717-150
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de
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