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 eles e elas um intercâmbio? Até agosto ou setembro
você pode apresentar uma proposta de projeto para o Programa ASA
2022.
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento
É dirigido aos e às jovens que querem 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 mais justa formam o núcleo do programa, que inclui
seminários e uma fase de projeto que dura vários meses.
O Programa ASA é oferecido pela Engagement Global e é maioritariamente financiado pelo Ministério
de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). O financiamento é também
compartilhado com oito estados federados da Alemanha: Baden-Vurtemberga, Baviera, Berlim, Bremen,
Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Hesse.

Ciclo de Programa
Seminários
Na maioria dos casos os seminários de acompanhamento marcam o início do programa ASA. Os
seminários transmitem conhecimentos técnicos de políticas de desenvolvimento e métodos de trabalho
em grupo, educacional e de projeto. O trabalho pedagógico do programa ASA está basado em elementos
do aprendizado global e em educação para o desenvolvimento sustentável. Através da confrontação
conjunta com contextos globais, os e as participantes esclarecem seu próprio rol (no projeto) e e são
fortalecidos em sua capacidade de agir através do princípio de aprendizagem entre pares.
Fase do projeto
Em projetos de três ou seis meses, que o programa ASA gostaria de realizar junto com você no próximo
ano em países da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa, assim como na Alemanha, os e as
participantes aprendem novos aspetos do seu campo profissional. Os e as participantes contribuem de
maneira concreta com as metas dos projetos. Dependendo das suas necessidades como instituição
parceira, eles e elas realizarão, por exemplo, análises, organizarão treinamentos e workshops ou apoiarão
seu trabalho de relações públicas. Durante o projeto, o intercâmbio e a transferência de conhecimento
ocorre em ambas as direções.
Devido à pandemia, também deveriam ser adquiridos projetos para o ciclo de 2022, que
também poderiam ocorrer digitalmente, no caso de restrições de contato e de viagens, sem
ter que sair do país e estar fisicamente presente em um só lugar.
Por conseguinte gostaríamos de pedir-lhes projetar uma versão para a implementação digital do seu
projeto na proposta de projeto1. Propostas de projetos que apenas envolvem a implementação digital
também são bem-vindas.
Reflexão e campos de aprendizagem para ex-participantes
Basado nos impulsos do projeto os e as participantes posteriormente exploram caminhos de integrar as
experiencias no seu ambiente e frequentemente se envolvem a longo prazo, por exemplo, como membros
da equipe ou representantes de ex-participantes no programa da ASA. Aprendem a pensar sobre a
sustentabilidade e justiça global nos seus diferentes aspetos da sua vida e se engajam ativamente para
elas, seja na vida cotidiana, no exercício do seu trabalho profissional ou na participação sociopolítica.

As diferentes ofertas do programa ASA
As fases de projeto 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. As áreas de atividade variam de acordo com as instituições parceiras, ativas em diferentes campos
sociais do desenvolvimento global sustentável e variam em relação com o formato de programa. Os
formatos de programa básico e global variam de acordo com a composição da equipe de participantes.

1

Você encontrará informações sobre isso no documento "Critérios para a versão digital do projeto".
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ASA | Cooperação com organizações não-governamentais e instituições estadais de cooperação
para o desenvolvimento
Formato básico: Participantes com centro de vida na Alemanha atuam três meses em um projeto em
uma organização parceira em um país da África, Ásia, América Latina ou do Sudeste da Europa, se
necessário remoto da Alemanha.
Formato global: Participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou do Sudeste da Europa e
participantes da Alemanha formam um equipe. O projeto é realizado em conjunto com instituições
parceiras da Alemanha e do país parceiro. A fase do projeto tem uma duração de seis meses, se realiza
remotamente ou por três meses cada um na Alemanha e na instituição parceira com sede no país parceiro.

ASApreneurs | Cooperação com a economia
Formato básico: Durante a fase de projeto de seis meses, os e as 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, se necessário a cooperação é remota.

ASA-Universidade | Cooperação com a academia
Formato básico: A fase de projeto em um projeto de pesquisa tem uma duração de seis meses e é
realizada inicialmente na Alemanha, e em seguida, em uma universidade ou instituição parceira do
projeto em um país da África, Ásia, América Latina ou da Sudeste da Europa, se necessário a cooperação
é remota.
Formato global: A fase de projeto, que também tem uma duração de seis meses, é vai ser realizada em
conjunto de participantes de um país na África, Ásia, América Latina ou na Sudeste da Europa e da
Alemanha. No caso de uma implementação digital do projeto a cooperação ocorre remotamente, e
opcionalmente na respetiva instituição parceira no local.
Mais informações sobre as características dos vários formatos do programa estão disponíveis
em folhas de informações separadas. Lá você pode encontrar mais informações sobre as bolsas
que o programa ASA concede aos e as participantes, bem como os acordos de financiamento
nos componentes do programa.

Quem são os e as participantes do programa 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 projeto, os e as participantes desejam receber
tarefas concretas, que se estabeleça um âmbito para sua atuação, e que sejam possíveis discussões
pessoais e críticas sobre questões globais. Nós assumimos o concurso para a seleção de participantes da
Alemanha, coordenamos o processo de candidatura e organizamos um procedimento de seleção que tem
sido experimentado e testado durante muitos anos.
Os e as participantes de países da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa aos e as quais o
programa ASA está aberto no formato global têm até 35 anos de idade e geralmente estão diretamente
ligados à instituição parceira do respetivo país parceiro ao qual também se aplicam.
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Por que motivo deve colaborar com o Programa ASA?
O programa ASA promove o aprendizado, a experiencia e o movimento em um mundo em rede que pode
ser construído. Junto com você e outras instituições parceiras da sociedade civil, academia e da economia
nos queremos esforçar aos e as nossos e nossas participantes de fazer uma contribuição para enfrentar
os desafios globais em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas.


Como instituição parceira, você assegura a cooperação de jovens comprometidos que apoiam seus
projetos dentro da estrutura de um projeto. Os e as participantes trazem suas experiências,
competências e ideias e querem aprender com você ao mesmo tempo.



Ao se envolver com os e as participantes em questões globais, você dá um importante impulso para o
futuro comprometimento. Após sua participação no programa ASA, eles e elas geralmente
permanecem comprometidos e comprometidas com o desenvolvimento sustentável e promovem
uma compreensão das inter-relações globais na sociedade.



Você aproveitará da rede mundial de parceiros e ex-participantes do programa ASA.



Você se posiciona como una organização sustentável e um empregador atraente.



Você terá a oportunidade de expandir e fortalecer as suas cooperações e suas parceiras internacionais
dentro de um projeto do programa ASA iniciado em conjunto



Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre internationalen Kooperationen und Partnerschaften im Rahmen
eines gemeinsam initiierten ASA-Projekts auszubauen und zu stärken.



Após a conclusão do projeto, você receberá, se necessário, um relatório detalhado dos e das
participantes e uma avaliação dos resultados.

Nós o aconselharemos com prazer sobre a conceição e a elaboração da sua proposta de projeto.

Até quando esperamos sua proposta de projeto
15 de agosto de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto


De instituições parceiras que já tenham implementado um projeto ASA no formato básico ou
global

15 de setembro de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto



Para novas instituições parceiras nos formatos ASA básico ou ASA global
Para todas as propostas de projeto no formato ASApreneurs e ASA academia
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