Critérios para a variante digital do projeto no programa ASA 2023
Com base na nossa experiencia que estamos fazendo atualmente na Engagement Global na cooperação virtual,
gostaríamos de chamar sua atenção para alguns aspetos importantes da implementação de projetos digitais:

A

Para você como parceiro do projeto
1. Requisitos técnicos
Os seguintes requisitos técnicos devem ser cumpridos por seu lado:
 Uma conexão de internet estável e eficaz,
 Acesso a serviços de nuvem para compartilhar informações e para colaborar em conjunto em

documentos, se apropriado,
 Possibilidade de realizar conferencias telefónicas e de videoconferências.

Quaisquer custos de licença ocorridos devem ser cobertos pela instituição parceira e não podem ser
reembolsados pelo Engagement Global/pelo Programa ASA.
2. Requisitos de pessoal
A implementação de um projeto ASA digital requere de uma supervisão e de um acompanhamento mais
próximo aos e as participantes. Por favor, planeje aqui os recursos de pessoal correspondentes. Se possível,
leve também em consideração a carga de trabalho adicional de seu pessoal causada pela situação
pandêmica no momento da preparação e implementação do projeto.
3. Competências relativas à gestão de projetos, comunicação, orientação dos e das participantes
a) Idealmente você na sua instituição já tem experiencias na implementação digital de projetos. Para a
orientação e o acompanhamento digital dos e das participantes ASA é importante que os funcionários
e as funcionárias responsáveis tenham competências nas áreas de ferramentas digitais, gerenciamento
de projetos, comunicação em situações desafiadoras e na orientação de jovens.
b) Especialmente no inicio do projeto você e os e as participantes devem dedicar-se o tempo adequado
para o esclarecimento técnico e organizativo de cooperação para aclarar as expectativas mutuas,
papéis, objetivos (interinos) e regras de comunicação. É particularmente importante a estrutura
temporal e ter reuniões regulais (levando em conta a diferença de tempo) a fim de criar compromisso
e uma boa relação (de trabalho);
c) Além disso, você deve criar espaços em conjunto com os e as participantes para obter uma ideia sobre
a realidade da vida no outro país.
4. Prestação de informações, fontes e contatos necessários
Favor observar: as informações, fontes e contatos, disponíveis localmente, que os e as participantes
precisam para a implementação do projeto devem ser prestados por você virtualmente ou o acesso deve
ser possibilitado para os e as participantes virtualmente.
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Concepção do projeto
Basicamente, a variante do projeto digital não difere da variante do projeto no modo presencial, nem em
seus requisitos básicos nem em seus objetivos temáticos.
1.

Períodos do projeto
Devido ao caráter de modelo e possíveis problemas técnicos e organizacionais, recomendamos que você
planeje generosamente os períodos de três ou seis meses do projeto, ou seja, planeje um pouco mais de
tempo.

2. Áreas temáticas
Os projetos devem ser realizados no contexto das 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que
têm relevância para a instituição parceira.
3.

Concepção de tarefas
Todas as tarefas devem ser virtualmente factíveis: por exemplo, pesquisa, criação de conceitos e estudos
(não-empíricos), preparação de dados, marketing em linha, trabalho em estratégias de comunicação e
websites, eventos em linha, mídias sociais. É importante que os objetivos sejam tão concretos quanto
possível, permitindo ao mesmo tempo flexibilidade suficiente caso a situação no início do projeto se torne
diferente do que foi planejado na proposta do projeto. Metas e tarefas claras, factíveis e atraentes são
particularmente importantes na colaboração remota.

4. Possibilidade de usar "colegas locais" (formato básico)
A fim de enriquecer o projeto e aliviar seus funcionários e suas funcionárias, favor considerar se você pode
envolver "colegas locais" (um ou mais estagiários e uma ou mais estagiárias ou estudantes locais) no
projeto. Eles e elas poderiam atuar como uma ponte entre você e os e as participantes na Alemanha e, por
exemplo, realizar etapas de trabalho que só podem ser feitas localmente (como a realização de pesquisas
sensíveis, o fornecimento de informações).
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