Ficha de informação sobre a sua
proposta de projecto: ASApreneurs
Você trabalha em uma empresa ou organização econômica e tem metas
sociais, ecológicas e econômicas sustentáveis? Você gostaria de dar a
jovens especialmente interessados em temas relacionados à economia
sustentável a chance de conhecer um projeto e possibilidades concretas
de ação? Até 15 de setembro de 2020 você pode apresentar propostas de
projetos para o Programa ASApreneurs 2021.
O Programa ASA é um programa de aprendizagem e qualificação em política de desenvolvimento. 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
O ASApreneurs é oferecido pelo Programa ASA, dentro da área de atividade de sustentabilidade na
economia, formando um mundo economicamente sustentávele é voltado a empresas e organizações
econômicas orientadas para a responsabilidade social e asustentabilidade socio-ecológica. Todoso os
participantes do ASApreneurs dedicam-se durante meio ano a um projeto apresentado por você:
inicialmente, passam três meses na Alemanha, seguidos de três meses em uma instituição parceira na
África, Ásia, América Latina ou no sudeste da Europa. O engajamento em seu projeto deve propiciar às/aos
participantes uma compreensão profunda de temas relacionados à economia sustentável em contextos
locais e internacionais.
Os participantes se beneficiam ainda de seminários com a duração de vários dias. 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 atuação. Permitem que se
confrontem com seus papéis individuais no projeto, apresentem novos temas, os analisem a partir de
diferentes perspectivas e questionem, com sentido crítico e orientados para a diversidade.
Paralelamente, os participantes da ASA beneficiam-se participando de seminários com duração de vários
dias, nos quais tratam de temas como interdependências globais, estruturas de poder e racismo, mas
também de métodos de gerenciamento de projetos e de resolução de conflitos. Analisam as
interdependências globais a partir de diferentes perspectivas (técnicas) e de maneira integra, à luz do
aprendizado global. Em seguida, os participantes refletem sobre suas experiências de aprendizagem e
buscam formas de integrá-las a seu próprio ambiente e/ou a suas empresas ou organizações e de aplicálas a seu engajamento futuro.

Exemplos de projetos para ASApreneurs






Intensificação de Social Entrepreneurship (empreendedorismo social) para postos de trabalho
sustentáveis em termos sociais e ecológicos.
Desenvolvimento de campanhas e projetos para o uso sustentável da água
Desenvolvimento de produto e marketing para a fabricação justa e ecológica de slings para carregar
bebês
Colaboração no desenvolvimento de soluções de software para organizações de pequenos agricultores
Apoio a pequenas empresas agrícolas por meio de capacitação e acesso a tecnologias inovadoras.

Quem são os participantes da ASA?
OS participantes do ASApreneurs não são especialistas em cooperação para o desenvolvimento, mas
jovens engajados na sociedade e que desejem se dedicar ao desenvolvimento justo e sustentável. Suas
idades vão de 21 a 30 anos e, tanto no momento de sua candidatura para o programa, quanto durante as
fases de estágio, devem estar inscritos em uma escola superior ou universidade alemã.1
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Mediante consulta direta com você, torna-se possível também a candidatura de estudantes de cursos profissionais/duais,
ou de jovens interessados que já não estão mais matriculados, porém que concluíram o bacharelado há menos de 18 meses,
assim como de cidadãos alemães que estudam no exterior. Por favor, atente ao fato de que, nesses casos, a remuneração
dos participantes do ASApreneurs durante as fases de estágio deve ser baseada nas determinações do salário mínimo.
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Por que você deveria apresentar uma proposta de projeto para
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 fortalecer nossos participantes, e dar um contributo em resposta aos desafios globais no
âmbito da agenda 2030 das Nações Unidas.









No papel de instituição parceira, você garante para seu projeto a colaboração de jovens qualificados
e engajados, que o enriquecerão de maneira crítica e inovadora, por meio de suas experiências,
perspectivas e ideias. Isso prepara sua organização para o futuro e a transforma em um empregador
atrativo na sociedade.
Além disso, você ganha acesso à rede de contatos global de parceiros e antiga rede alumni do
Programa ASA.
Se apresenta como uma organização preparada para o futuro e uma entidade empregadora atrativa.
Tem a possibilidade de desenvolver sua cooperação e parcerias internacionais no âmbito do projeto
ASA iniciado em conjunto
Caso deseje, nossos eventos e nosso website podem servir ainda como plataformas de sensibilização
pública para suas intenções e seu engajamento sustentáveis.
Você tem a possibilidade de ampliar e fortalecer sua cooperação e suas parcerias internacionais no
quadro de um projeto ASA conjunto.
Após o encerramento de seu projeto ASA, você recebe mediante solicitação um relatório detalhado
dos participantes, além de uma avaliação dos resultados do projeto implementado.

“O fácil acesso ao Programa ASApreneurs permite que mesmo empresas de pequeno e médio
porte se engajem pela sustentabilidade e recebam apoio para projetos inovadores. Aproveitem
essa oportunidade!!”
Heiko Schwiderowski, Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio

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 o processo de seleção com um longo histórico de sucesso, visando
encontrar jovens que se encaixem nas características do seu projeto.
Apoiamos processos de aprendizado e de preparação dos participantes através de seminários com a
duração de vários dias (ver programa). Quando a implementação do projeto na Alemanha está
relacionada com uma mudança de residência dos participantes, o Programa ASA concede ajudas de
aluguel aos participantes do ASApreneurs
Nós apoiamos o processo de aprendizagem e preparação dos participantes por meio de seminários
com duração de vários dias, durante os quais os participantes são acompanhados de perto por tutores.
Os seminários tratam de temas como formação de equipes, gerenciamento de projetos ou
comunicação intercultural; sensibilizam para privilégios e racismo; e estimulam a reflexão sobre
interdependências globais e o processo de aprendizagem de cada um.
O Programa ASA assume as despesas decorrentes dos seminários para todos os participantes ASA
(inclusive despesas de viagem, acomodação, alimentação). Para a fase de estágio fora da Alemanha,
contratamos Seguro de acidentes e seguro de doença para os participantes e colaboramos com parte
das despesas aéreas.
Para incentivo a empresas Start-Up inovadoras, são possíveis subvenções para financiamento de
projetos, caso a remuneração mínima não possa ser salvaguardada por meios próprios.
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“O contato com os bolsistas do ASApreneurs permite que conhecimento específico dentro de nossa
rede internacional de organizações ultrapasse diversas fronteiras nacionais”
Michael Vollmann, Ashoka Deutschland, Parceiro de Projeto ASApreneurs

Sua contribuição






Você elabora uma proposta de projeto em conjunto com uma empresa ou organização econômica na
Alemanha.
Após a pré-seleção realizada pelo Programa ASA, você tem autonomia para selecionar os participantes
para seu projeto de sustentabilidade.
Você acompanha os participantes da ASA na Alemanha e no exterior e oferece condições adequadas
para que trabalhem em seu projeto.
Apoiamos os participantes com as formalidades de chegada ao país (como, por exemplo, o pedido de
visto).
Você se compromete a apoiar os participantes com uma ajuda de custos ou remuneração adequada.
No entanto, é necessário que você avalie se deve seguir as determinações do salário mínimo local.2
o No cálculo do montante mínimo da instituição parceira da fase de projeto na Alemanha, o
programa ASA se guia pelo dinheiro de bolso dado aos voluntários federais e pelo montante
de subsistência definido na regulação das prestações sociais (corresponde atualmente a
um valor mensal de 608,00 €).
o Para a fase que decorrerá no país do projeto, o Programa ASA se guia para efeitos de cálculo
do montante mínimo para as instituições parceiras no valor DAAD pago a estudantes
(serviço alemão de intercâmbio universitário (mais precisamente 61% do valor DAAD). O
valor exato depende do valor DAAD do país (em média, 725,00 € mensais).

Calendário do Programa ASA
15 de setembro de 2020: Prazo de candidatura para propostas de projeto
02 de octobro de 2020: Seleção de projetos pelo Programa ASA
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 podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2021: Seleção de participantes:
Você tem a possibilidade de consultar o concurso do seu projeto na seleção de participantes, em Berlin,
e participar da seleção. Caso esteja impossibilitado de fazer uma pré-seleção, receberá da nossa parte
uma pré-seleção de duas a cinco candidaturas, que sejam adequadas ao seu projeto e possam constituir
a base de seleção das vagas no seu projeto.
De abril a junho de 2021: Participantes participam de dois seminários na Alemanha;
De abril a octobro de 2021: Estágio de três meses na Alemanha
Entre julho de 2021 e janeiro de 2022: Estágio de três meses na instituição parceira
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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Pode ainda ocorrer de seu contrato com os participantes valer pela duração completa das duas fases
de estágio, independentemente do local do estágio, ultrapassando 3 meses.
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