Informações adicionais sobre
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 2021 você pode apresentar propostas de
projetos para o Programa ASApreneurs 2022.
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 ASApreneurs.

O componente do programa ASApreneurs
ASApreneurs é a oferta do programa ASA para promover a sustentabilidade na economia e destina-se a
empresas e organizações relacionadas a economias que são guiadas pela responsabilidade social e
sustentabilidade sócio ecológica. Os e as participantes do formato 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.

Exemplos de projetos


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.



Co-desenho de uma plataforma online para o trabalho em rede e aumento da produtividade na
agricultura Desenvolvimento de estratégias contra a obsolescência no México

"O acesso de baixo limiar ao programa ASApreneurs permite que as pequenas e médias
empresas, em particular, se envolvam na sustentabilidade e obtenham apoio para projetos
inovadores. Aproveite essa oportunidade!”
Heiko Schwiderowski, DIHK, parceiro de projeto do formato ASApreneurs

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.
No momento da inscrição e durante as fases do projeto, os e as participantes da ASApreneurs são
geralmente matriculados em uma universidade alemã.1



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



Se a implementação do projeto na Alemanha estiver vinculada a uma mudança dos e das
participantes, o programa ASA paga um subsídio de alojamento.
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Em consulta com você, jovens profissionais que seguem uma formação profissional escolar/dual ou pessoas interessadas
que não estão mais matriculados e cujo bacharelado tem menos de 18 meses de existência, assim como cidadãos alemães
que estudam no exterior, também podem se candidatar. Por favor, observe que pode seguir-se que a remuneração dos e das
participantes do formato ASApreneurs durante a fase do projeto deve ser baseada nos requisitos da Lei de Salário Mínimo.
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Engagement Global cobre os custos de viagem e hospedagem para os e as participantes dos
seminários. Para a fase de projeto fora da Alemanha, contratamos um seguro de saúde,
responsabilidade civil e acidentes com os e as participantes e, se uma viagem de ida puder ocorrer,
assumimos uma proporção dos custos do vôo.2

Sua contribuição


Você elabora uma proposta de projeto em cooperação com uma empresa ou organização económica
em um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste da Europa



Após a pré-seleção realizada pelo Programa ASA, você tem autonomia para selecionar os e as
participantes para seu projeto de sustentabilidade.



Você acompanha os e as participantes do Programa ASA na Alemanha e no exterior e oferece
condições adequadas para que trabalhem em seu projeto.



Você apoia os e as participantes com as formalidades de entrada (por exemplo, pedido de visto).



Você se compromete a apoiar os e as 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.3 Para a promoção de empresas inovadoras em fase inicial, um subsídio para o
financiamento de projetos é possível mediante solicitação se a remuneração mínima não puder ser
garantida independentemente.
o No cálculo do montante mínimo da instituição parceira da fase de projeto na Alemanha, o
programa ASA se guia pelo no subsídio para despesas do Serviço Federal Voluntariado Alemão
(Bundesfreiwilligendienst) 4 e no valor de subsistência de acordo com regulamento sobre as
taxas no seguro social 5 (corresponde atualmente a um total de 633 euros por mês)
o Para a fase 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, 719,00 € mensais).6

“Através dos e das participantes do formato ASApreneurs, temos a oportunidade de
transferir conhecimentos específicos dentro da nossa organização de rede internacional
através das fronteiras de muitos países”.
Michael Vollmann, Ashoka Alemanha, parceiro de projeto do formato ASApreneurs
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82% do subsídio de viagem para bolsistas alemães fornecidos pelo DAAD para o respetivo país.
Este último poderia se aplicar se você concluísse um contrato com os e as participantes pela duração das duas fases do
projeto, independentemente do local do projeto, de modo que a duração do contrato excedesse três meses.
4
Valor baseado no subsídio para despesas do Serviço Federal Voluntariado Alemão (Bundesfreiwilligendienst).
5
Valor baseado no regulamento sobre as taxas no seguro social (SvEV, § 2); os valores estabelecidos são corrigidos
anualmente, de modo que pode haver pequenos desvios para 2022.
6
Os valores estabelecidos são corrigidos anualmente, de modo que pode haver pequenos desvios para 2022.
3
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Calendário do formato ASApreneurs
15 de setembro de 2021: Prazo de candidatura para propostas de projeto
Outubro de 2021: Seleção de projetos através do programa ASA
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
Janeiro/Fevereiro de 2022: Seleção dos e das participantes. Você tem a oportunidade de ler as
candidaturas para seu projeto na seleção dos e das participantes em Berlim e de ajudar a selecioná-las.
Se você não puder assistir, lhe enviaremos uma pré-seleção de duas a cinco candidaturas que se encaixem
em seu projeto e você poderá preencher sua(s) vaga(s) de projeto nesta base.
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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