Informações adicionais sobre ASA
básico e ASA global
A sua instituição 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 e além disso estabelecer com eles um intercâmbio? Até a metade
de agosto ou até setembro você pode apresentar uma proposta de projeto
para os componentes ASA básico e ASA global.
O programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento que
Engagement Global implementa em nome do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da
Alemanha (BMZ).
Para conhecer o programa melhor, consulte, por favor, a nossa “ficha de informação sobre a sua proposta
de projeto: O programa ASA”. Aqui, por outro lado, gostaríamos de familiarizá-los com as características
especiais do formato ASA básico e global.

As opções em ASA formato básico e ASA formato global
As opções em ASA formato básico e ASA formato global dentro do Programa ASA visam a cooperação com
organizações não-governamentais e instituições estadais de cooperação para o desenvolvimento. Os
formatos de programa básico e global diferem na configuração e duração da fase do projeto e na
composição da equipe de participantes.
Os e as participantes do formato básico tem seu centro de vida na Alemanha. No formato global os e as
participantes da Alemanha e dos países parceiros na África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa
passam juntos pelo programa ASA. Além disso, a fase do projeto em um país da África, Ásia, América
Latina ou Sudeste da Europa é antecipada por uma fase de três meses de projeto em uma instituição na
Alemanha. Consequentemente, a proposta do projeto é desenvolvida e apresentada conjuntamente no
formato ASA global por (pelo menos) uma instituição parceira na Alemanha e (pelo menos) uma
instituição parceira em um país na África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa. Um tema comum
conecta as duas fases do projeto ASA.

Contribuição do Programa ASA


Nós oferecemos consultoria no desenvolvimento e na elaboração da sua proposta de projeto.



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 a fim de encontrar jovens comprometidos com o seu projeto.



Nós apoiamos o processo de aprendizagem e preparação dos participantes por meio de seminários
com duração de vários dias.



Os e as participantes recebem do programa ASA uma bolsa mensal para cobrir os gastos de vida
durante o período do projeto e cobertura de seguro, assim como um subsídio de viagem se a
participação no projeto for acompanhada por uma viagem ao respetivo país parceiro. Além disso,
Engagement Global cobre os custos de viagem e alojamento para os seminários.

Para ASA global, o seguinte se aplica no caso da implementação de projetos em presencia:


Junto com você, apoiamos os e as participantes dos países parceiros na obtenção de um visto para
uma estadia de 90 dias na Alemanha.

Sua contribuição


Você desenvolve (no formato global, em conjunto com sua organização parceira) a proposta de
projeto – o Programa ASA está disponível para auxiliar.



Se necessário, vocês apoiam os e as participantes com as formalidades de entrada (por exemplo,
pedido de visto).



Você apoia a equipe do projeto profissional e organizacionalmente na preparação, implementação e
acompanhamento da fase do projeto. Para este fim, você também fornece os recursos materiais
necessários. O programa ASA não pode fornecer nenhum apoio aqui - nem financeiro nem material.
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Para ASA global, o seguinte também se aplica:
Instituições parceiras localizadas em um país da África, Ásia, América Latina ou sudeste europeu:
Você é responsável pelo processo de busca e seleção de candidatos em seu país. Por favor, atente que os
seminários são realizados em inglês. Os e as participantes devem comprovar conhecimento de inglês nível
B2 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR).
Instituições parceiras na Alemanha:
Você oferece apoio ao processo de busca e seleção de candidatos na Alemanha. Em caso da
implementação do projeto em presencia você auxilia os e as participantes provenientes do país parceiro
em sua entrada no seu país (marcação de voo e solicitação de visto), disponibiliza acomodação, ajuda a
lidar com dificuldades linguísticas durante sua estada e assume o cofinanciamento da estadia dos e das
participantes na Alemanha (ver "Suplemento ao formato global do Programa ASA 2022").

Financiamento
ASA básico
Fase do projeto em uma instituição parceira com sede em um país da África, Ásia, América Latina ou
sudeste da Europa
Se o projeto estiver presente e uma partida dos e das participantes da Alemanha puder ser realizada, eles
e elas recebem do programa ASA uma bolsa de um total de 2.150 euros em média1 como apoio para as
despesas de manutenção no país parceiro, bem como um subsídio de viagem de uma média de 1.102
euros2.
Caso o projeto tenha que ser realizado digitalmente devido à pandemia, os e as participantes do programa
ASA também poderão trabalhar remotamente com você como instituição parceira através de uma bolsa.
Ela compreende uma média de 1.900 euros por três meses3.
ASA global
Para obter detalhes sobre o financiamento no formato global, consulte o "Suplemento ao formato
global do Programa ASA 2022".

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto, válido para instituições parceiras
que já realizaram algum projeto no quadro do formato ASA básico ou global no passado.
15 de setembro de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto, válido para novas instituições
parceiras na área de atividade do programa ASA nos componentes do programa ASA básico ou ASA global.
Outubro de 2021: Verificação das propostas e seleção de projetos através do programa ASA

1

61% da bolsa de Serviço de intercâmbio acadêmico alemão (DAAD); os valores são ajustados anualmente, de modo que
pode haver pequenos desvios para 2022.
2
82% do subsídio de viagem para bolsistas alemães fornecidos pelo DAAD para o respetivo país; os valores são ajustados
anualmente, de modo que pode haver pequenos desvios para 2022.
3
Valor baseado no subsídio para despesas do Serviço Federal Voluntariado Alemão (Bundesfreiwilligendienst) e o
regulamento sobre as taxas no seguro social (SvEV, § 2); os valores estabelecidos são corrigidos anualmente, de modo que
pode haver pequenos desvios para 2022.
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Até 15 de dezembro de 2021: Seleção de participantes dos países parceiros (apenas no formato global)
01 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022: Divulgação dos projetos selecionados no site do
programa ASA; jovens profissionais e estudantes da Alemanha interessados podem candidatar-se
Fevereiro de 2022: Seleção de participantes da Alemanha
Abril a junho de 2022: Fase de seminário dos e das participantes
Abril a junho de 2022: Fase de projeto de três meses na Alemanha no formato global; no caso de
implementação digital, remota, se necessário.
Entre julho de 2022 e dezembro de 2022: Fase de três meses de projeto em um país da África, Ásia,
América Latina ou Sudeste da Europa nos dois formatos do programa; no caso de implementação digital,
remota, se necessário.
Fevereiro/março de 2023: Nos seminários RENew, os e as participantes olham para trás na(s) fase(s) do
projeto, trocam ideias sobre o seu engajamento no futuro e recebem impulsos para o trabalho em rede.
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