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Propor projetos —
Resumo do Programa ASA
Você deseja alcançar metas de sustentabilidade social, ecológica e econômica
com sua empresa ou associação, instituição ou universidade? Você gostaria
de transmitir aos jovens que defendem um desenvolvimento justo e
sustentável uma visão de seu trabalho dentro do marco de um projeto
concreto e trocar ideias com eles? Até agosto ou setembro, você pode propor
um projeto para o Programa ASA 2023.
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento. Ele é
destinado aos jovens que desejam entender as inter-relações globais, colocar perguntas críticas e
defender um mundo mais justo. Além de uma fase de projeto de vários meses sobre temas de
desenvolvimento sustentável, o programa inclui seminários e métodos de aprendizagem global.
O Programa ASA é uma oferta da Engagement Global gGmbH e é financiado principalmente por subsídios
do Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)). Além disso, o Programa ASA é possível graças ao
apoio financeiro dos seguintes estados federados: Bade-Vurtemberga, Baviera, Berlim, Bremen,
Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia.

Como o Programa foi planejado
Seminários
Os seminários com a duração de vários dias, antes e após a fase de projeto, são parte integrante do
Programa ASA. Eles transmitem conhecimentos específicos sobres política de desenvolvimento, bem
como métodos de trabalho em grupo, de formação e de projetos. Em termos de aprendizagem global e
de formação relativamente ao desenvolvimento sustentável (ESD), os participantes analisam seu próprio
papel (no projeto) e adquirem conhecimentos sobre possíveis cursos de ação relacionados a desafios
globais.
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.
Para o ano de 2023 também devem ser obtidos projetos, que poderão ter lugar em
formato digital, eventualmente; ou seja, na eventualidade de restrições contínuas
relacionadas a viagens ou contatos, ou riscos de segurança, sem que os participantes
tenham que viajar para o país do projeto. Por conseguinte, gostaríamos de pedir a você
para projetar adicionalmente uma variante de realização digital de seu projeto na
proposta de projeto.1 Também são bem-vindas propostas de projeto exclusivamente
digitais, após consulta conosco.

Áreas de aprendizagem e reflexão para ex-participantes
Com base nos estímulos presentes no projeto, os ex-participantes são convidados a contribuir para a
concepção do programa e continuar sua formação. Seu envolvimento é frequente e a longo prazo, por
exemplo, como membros da equipe nos seminários ou na seleção dos participantes no Programa ASA.
Desse modo, eles aprendem a pensar em sustentabilidade e justiça global em vários aspectos de suas
vidas e a praticá-los ativamente, seja na vida cotidiana, em sua profissão ou em sua participação
sociopolítica.

O que oferecemos
As fases de projeto no marco do Programa ASA contribuem para as 17 Metas de Desenvolvimento
Sustentável (SDGs). A oferta está dividida em três componentes do programa, que diferem nos campos
de ação das instituições parceiras de diferentes áreas do desenvolvimento sustentável global (sociedade
civil, economia e educação académica e pesquisa). Eles também variam em termos de formato de
programa. Os dois formatos de programa possíveis, básico e global, descrevem a composição das
equipes participantes. Anunciamos lugares para participantes da Alemanha, gerenciamos o processo de
candidatura e realizamos um procedimento de seleção que tem sido testado ao longo de muitos anos.
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Você pode consultar informações relacionadas no documento “Critérios para a variante de projeto digital”
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ASA | Cooperação com organizações não governamentais e instituições estadais de
cooperação para o desenvolvimento
Formato básico: os participantes cujo local de residência é na Alemanha passam três meses trabalhando
em um projeto em uma instituição parceira de um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da
Europa; eventualmente on-line, a partir da Alemanha.
Formato global: os participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa e os
participantes da Alemanha formam uma equipe. O projeto é realizado em conjunto com as instituições
parceiras da Alemanha e do país parceiro. A fase de projeto tem a duração de seis meses e poderá ser
realizada on-line na totalidade ou presencialmente, de forma dividida: três meses na Alemanha e três
meses no respectivo país parceiro.

ASApreneurs | Cooperação com a economia
Formato básico: durante uma fase de seis meses de projeto, os participantes da Alemanha abordam o
tema da sustentabilidade socioecológica em processos econômicos — inicialmente, por três meses, na
Alemanha, e depois durante o mesmo período de tempo em uma instituição parceira sediada na África,
Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa. Eventualmente, a cooperação é realizada em formato online.
Formato global: em uma fase de projeto com duração total de seis meses também, participantes da
Alemanha e de um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa trabalham juntos em um
projeto na área da economia sustentável. Se o projeto for realizado em formato digital, a cooperação é
realizada on-line ou, opcionalmente, nas instalações da respectiva instituição parceira.

ASA Academia | Cooperação com educação académica e pesquisa
Formato básico: a fase de projeto em um projeto de pesquisa internacional tem a duração de seis
meses e, inicialmente, é realizada na Alemanha por três meses. Em seguida, seguem-se três meses em
uma universidade ou instituição parceira do projeto, em um país da África, Ásia, América Latina ou
Sudeste da Europa; eventualmente, em formato on-line, a partir da Alemanha.
Formato global: A fase de projeto também tem uma duração de seis meses é vai ser realizada em
conjunto de participantes de um país na África, Ásia, América Latina ou no Sudeste da Europa e da
Alemanha. No caso de uma implementação digital do projeto a cooperação é realizada on-line ou,
opcionalmente, nas instalações da respectiva instituição parceira.
Colocamos à sua disposição mais informações sobre as especificidades dos vários
componentes do programa em fichas informativas separadas. Aí, você também pode obter
mais informações sobre o financiamento e a bolsa de estudos que o Programa ASA atribui
aos participantes.

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.

3

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.

Por que você deve cooperar com o Programa ASA
O Programa ASA promove a aprendizagem, o conhecimento e o movimento em conjunto em um mundo
conectado e moldável. Juntamente com você e outros parceiros da sociedade civil, educação académica
e pesquisa e economia, gostaríamos de incentivar nossos participantes a se envolverem nos 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.
Através da discussão de questões globais com os participantes, você estabelecerá impulsos
importantes para seu futuro envolvimento. Após sua participação no Programa ASA, eles e elas
geralmente continuam envolvidos no desenvolvimento sustentável e promovem a compreensão das
inter-relações globais na sociedade.



Você se beneficia da rede mundial 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



Terá a oportunidade de expandir e reforçar a sua cooperação e parcerias internacionais no âmbito
de um projeto iniciado conjuntamente.



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 aguardamos sua proposta de projeto
 15 de agosto de 2022: prazo de candidatura para propostas de projeto


De instituições parceiras que já tenham realizado um projeto nos formatos ASA básico ou ASA
global.

 15 de setembro de 2022: prazo de candidatura para propostas de projeto


Para novas instituições parceiras nos componentes do programa ASA básico ou ASA global



Para todas as propostas de projeto no marco de ASApreneurs e Universidade ASA.

Como você pode entrar em contato conosco
ASA básico e ASA global: asa-akquise@engagement-global.de
ASApreneurs: asapreneurs@engagement-global.de
ASA Academia: asa-hochschule@engagement-global.de
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