ASA-Municipal
Você atua em um município ou em um estabelecimento municipal e
busca atingir metas de sustentabilidade social, ecológica e econômica?
Você gostaria de oferecer um estágio com tarefas concretas para jovens
que se empenham por um desenvolvimento justo e sustentável?
Queremos promover a cooperação na esfera de parcerias municipais e,
ao mesmo tempo, ajudar os municípios a expandirem suas atividades na
área de políticas de desenvolvimento e de sustentabilidade. De maio a
agosto você terá a possibilidade de propor estágios de projeto para o
Programa ASA em 2019.

O que é ASA-Municipal?
O ASA Municipal é uma proposta do Programa ASA e do Centro de Serviços para os Municípios em Um
Só Mundo (SKEW) na área de atividades de políticas de desenvolvimento municipal. As organizações
parceiras são agentes municipais envolvidos em parcerias municipais. A proposta não se dirige apenas a
municípios, mas também a estabelecimentos municipais e organizações colaboradoras. Você pode
propor, realizar e desenvolver projetos desde que esses sejam feitos em nome dos municípios.

Execução do programa
O ASA-Municipal é possível nos formatos de programa básico e global.
No formato básico, os participantes da Alemanha, após uma estadia de diversos dias em um município
alemão, atuam por três meses no município parceiro de um país da África, Ásia, América Latina ou do
Sudeste Europeu.
No formato global é feito um estágio de três meses na Alemanha antes dos três meses de estágio no
município parceiro em um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste Europeu. Participantes dos
municípios parceiros de um país da África, Ásia, América Latina ou Sudeste Europeu e participantes da
Alemanha fazem os estágios e seminários juntos por todos os seis meses.
ASA Municipal oferece às parcerias municipais







A participação de pessoas jovens qualificadas e engajadas, que queiram contribuir ativamente com
os objetivos dos projetos de municípios parceiros; e que queiram participar, aprender e
confrontar-se com temas e questionamentos globais.
A possibilidade de aprofundar as parcerias municipais através da troca de experiências técnicas e
pessoais, e apoio para as atividades de formação e projetos em política de desenvolvimento.
A possibilidade de envolver-se em um processo de aprendizagem conjunta com @s participantes,
refletir sobre as atividades relacionadas a políticas de desenvolvimento no contexto de discursos
atuais, assim como obter estímulos e novos impulsos temáticos.
A oportunidade de entusiasmar jovens cidadãos com respeito a contextos e questionamentos
globais das políticas de desenvolvimento municipais e, com isso, obter jovens multiplicadores para
sua parceria e para o engajamento municipal.

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2018: Prazo de entrega para propostas de projetos.
Meio de outubro de 2018: Seleção de projetos pelo Programa ASA e SKEW.
20 de novembro de 2018 a 10 de janeiro de 2019: Jovens profissionais e estudantes que tenham
interesse podem se candidatar. Os agentes municipais apoiam na divulgação dos seus projetos em
seu campo profissional para encontrar participantes adequad@s.
Apenas no formato global: As organizações parceiras de um país da Ásia, América Latina ou do
Sudeste Europeu selecionarão @s participantes de seus municípios.
Janeiro e fevereiro de 2019: Seleção d@s participantes da Alemanha.
De abril a junho de 2019: @s participantes comparecem a dois seminários e a um evento de
networking do ASA-Municipal na Alemanha.
Apenas no formato básico: Estadia de diversos dias d@s participantes no município da Alemanha.
Apenas no formato global: Estágio de três meses no município da Alemanha.
Entre julho e novembro de 2019: Início do estágio de três meses para participantes do município
parceiro em um país da Ásia, América Latina ou do Sudeste Europeu.
De fevereiro a março de 2020: Seminário ASA para participantes da Alemanha: reflexão a respeito da
estadia em um país da Ásia, América Latina ou do Sudeste Europeu, intercâmbio de informações
referentes ao engajamento futuro, assim como networking.

Como são @s participantes ASA?
Podem se candidatar ao programa ASA jovens entre 21 e 30 anos estudando na Alemanha ou na
Comunidade Germanófona da Bélgica, que tenham concluído uma formação profissionalizante dual ou
técnica ou cujo diploma de bacharelado tenha sido obtido há menos de 18 meses. No formato de
programa global, @s participantes do município parceiro têm entre 21 e 35 anos e estão em contato
direto com o mesmo. @s participantes não são especialistas do ramo de cooperação internacional, mas
sim pessoas jovens socialmente engajadas que queiram se dedicar ao desenvolvimento justo e
sustentável.

Contribuição do Programa ASA




Caso desejado, forneceremos aconselhamento para o desenvolvimento e a concepção de sua
proposta de projeto.
Nós assumimos o processo seletivo para as vagas dos participantes da Alemanha, controlamos o
procedimento de candidatura e realizamos um processo seletivo já estabelecido há muitos anos para
encontrar estagiári@s para o seu projeto.
Nós damos suporte ao processo de aprendizado e de preparação d@s participantes através dos
seminários ASA. Nesses seminários, @s participantes receberão o apoio e o acompanhamento
intensivo de tutor@s. Os temas dos seminários são, entre outros, formação de equipes, gestão de
projetos, comunicação intercultural, sensibilização quanto a privilégios e racismo, interdependências
globais e autorreflexão.

Sua contribuição



Você desenvolverá junto com seu município parceiro a proposta de projeto.
Você dará apoio aos/às participantes no que se refere às formalidades de viagem (ex.: solicitação do
visto).
 Como instituição parceira na Alemanha, você dará apoio na aquisição e seleção de candidat@s na
Alemanha.
 Você orientará @s participantes ASA dentro e fora do país e oferecerá as condições adequadas para
realizar as atividades do projeto.
 Você dará apoio à equipe de projeto em termos profissionais e organizatórios durante a preparação,
a realização e o acompanhamento dos estágios. Você disponibilizará, portanto, também os recursos
necessários para tal. O Programa ASA não poderá prestar qualquer suporte para este propósito –
nem financeiro e nem material.
Apenas no formato global:
 Como organização parceira em um país da Ásia, América Latina ou do Sudeste Europeu, você
assumirá a responsabilidade pela aquisição e seleção de candidat@s em seu país.
 Como organização parceira na Alemanha, você dará suporte aos/às participantes do município
parceiro em relação à viagem (reserva do vôo e solicitação do visto), busca/provisão de alojamento e
auxílio quanto à superação das barreiras linguísticas no decorrer da estadia.

Exemplos de Projetos ASA-Municipal




Aprimoramento de conhecimentos interno e externo sobre as consequências climáticas municipais
nas cidades parceiras de Alajuela, Costa Rica e Lahr, Alemanha.
Projeto de estudos sobre a história colonial alemã em Mwanza, Tanzânia.
“Para onde levar o óleo residual?”: Teoria e prática do manuseamento adequado de substâncias
perigosas em Bremen, Alemanha e Windhoek, Namíbia.

Financiamento
Estágio em países da África, da Ásia, da América Latina ou do Sudeste Europeu:
Os participantes ASA da Alemanha obtêm do Programa ASA uma bolsa parcial de em média 1.800 €
como apoio para subsistência mais uma subvenção de despesas de viagem. Para a ASA global, aplica-se,
além disso: Os participantes de países do Sul Global obtêm uma compensação pelas despesas regulares
de aprox. 600€ para a fase de projeto em seu próprio país.
Estágio na Alemanha (no formato global)
No formato global, o Programa ASA fornece suporte aos participantes de países da África, da Ásia, da
América Latina ou do Sudeste Europeu com uma quantia de 822 € por mês. Participantes da Alemanha
obtêm uma bolsa de até 822 €. Os recursos da ASA representam apenas um financiamento parcial da
fase de projeto na Alemanha. Custos adicionais, incluindo os de passagens aéreas devem ser angariados
pelas organizações parceiras na Alemanha.

Programas participantes
O Programa ASA é um programa de aprendizado e qualificação em políticas de desenvolvimento com
sede na Alemanha. Ele se destina a jovens que desejam compreender interdependências globais,
questionar criticamente e se empenhar por um mundo justo. O aprendizado conjunto e o manejo
socialmente responsável para o desenvolvimento sustentável formam o núcleo do programa.
O Centro de Serviços para os Municípios em Um Só Mundo (SKEW) é um centro de competência para
as políticas de desenvolvimento municipais na Alemanha. Por meio de medidas de qualificação,
informação e consultoria, o SKEW apoia atividades desenvolvidas por atores municipais na área da
cooperação para o desenvolvimento, e fornece suporte financeiro e pessoal para as relações municipais
internacionais.
O Programa ASA e o SKEW são propostas da Engagement Global e são financiados sobretudo com meios
do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).
Mais informações em:
skew.engagement-global.de/asa-kommunal.html
www.asa-programm.de
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