O Programa ASA
Você faz parte de uma organização, empresa, município, instituição de
ensino ou atua em uma associação que persegue metas de
sustentabilidade social, ecológica e econômica? Gostaria de oferecer um
estágio com tarefas concretas para jovens que se empenham por um
desenvolvimento justo e sustentável? De maio a agosto ou setembro - de
acordo com cada área de atividade e formato de programa - você pode
sugerir um estágio de projeto para o Programa ASA 2019.

Qual é o programa ASA?
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, fazer
questões críticas e empenhar-se por um mundo justo. O aprendizado conjunto e ação social com
responsabilidade para um desenvolvimento sustentável, bem como uma convivência global justa,
compõem o cerne do programa.
O programa ASA é uma proposta da Engagement Global e é financiado sobretudo com meios do
Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ).

Fluxo do programa
Em seminários de diversos dias, os participantes adquirem competências para lidar com diversidade e
conflitos, bem como métodos para trabalhar em grupos e em projetos. Eles compartilham com outros
participantes sobre a própria posição nas estruturas globais de poder e tematizam privilégios e racismo.
No estágio, que dura de três a seis meses em países da África, da Ásia, da América Latina ou do Sudeste
Europeu – e parcialmente também na Alemanha – os participantes oferecem uma contribuição concreta
às metas do seu projeto e conhecem novas perspectivas sobre seu campo de trabalho. Os participantes
refletem suas experiências e exploram maneiras de integrá-las no seu próprio contexto e implementá-las
em seu engajamento posterior.

Calendário do Programa ASA
Maio a agosto ou setembro de 2018: Prazo de entrega para propostas de projetos(favor atentar às datas
concretas)
Meio de outubro de 2018: Seleção de projeto através do programa ASA
20 de novembro a 2018 a 10 de janeiro de 2019: Publicação dos projetos selecionados no site da ASA.
Jovens profissionais e estudantes que estejam interessados podem se candidatar.
Janeiro e fevereiro de 2019: Escolha dos participantes
Março a junho de 2019: Os participantes comparecem a pelo menos dois seminários da Alemanha ou na
Europa. Primeiro contato entre os participantes e as organizações parceiras.
Abril a julho de 2019: Estágio na Alemanha, no formato de programa global e nas áreas de atividade
ASApreneurs e ASA Cooperação Universitária
Entre julho de 2019 e janeiro de 2020: Estágio dos participantes nos países parceiros
Fevereiro a março de 2020: Retrospectiva sobre as fases do projeto, troca de informações sobre o
envolvimento futuro, assim como networking. Atividades de sensibilização pública por parte dos
participantes são possíveis.

Como são os 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
técnico ou cujo grau de bacharelado tenha sido obtido há menos de 18 meses. Alemães residentes em
outros países que preencham os requisitos também podem participar.
No formato de programa global, a equipe de projeto é formada por participantes de ambos os países do
projeto. Os participantes de um país da África, Ásia, América Latina e Sudeste Europeu devem ter entre
21 e 35 anos e estar em conexão direta com a organização no país parceiro.
Os participantes não são especialistas do ramo de cooperação internacional, mas sim jovens engajados
que queiram se dedicar ao desenvolvimento justo e sustentável. Eles desejam confrontar-se com tarefas
concretas durante os estágios, ter espaços de atuação e a possibilidade de lidar pessoal e criticamente
com questões globais.

Áreas de atividade e formatos de programa
As áreas de atividade se diferenciam em relação às organizações parceiras, que se referem a
determinadas áreas sociais do desenvolvimento sustentável global. Os formatos de programa variam de
acordo com a composição da equipe de participantes.
ASA – Desenvolvimento sustentável e parceria global
O estágio em organizações da cooperação internacional e da sociedade civil tematizam estratégias
variadas para um desenvolvimento sustentável global.
Formato básico: Os participantes baseados na Alemanha comparecem aos seminários ASA e em seguida,
trabalham por três meses em um projeto com uma organização parceira em um país da África, da Ásia,
da América Latina ou do Sudeste Europeu.
Formato global: Os participantes de um país da África, Ásia, América Latina ou do Sudeste Europeu e
participantes da Alemanha formam uma equipe. A fase de estágio dura seis meses, três meses na
Alemanha e três no país parceiro.
GLEN - Global Learning and Education Network
Formato básico: No âmbito da Global Learning and Education Network (GLEN), participantes de 11
países europeus e africanos parceiros formam as equipes de trabalho. Além da fase do projeto de três
meses no Sul Global.
ASA-Municipal – Aprendizado e engajamento na política de desenvolvimento municipal
Junto ao Centro de Serviços para os Municípios em Um Só Mundo (SKEW), o programa ASA oferece uma
possibilidade de aprendizagem e engajamento no contexto da política de desenvolvimento municipal.
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.
Formato global: É feito um estágio de três meses na Alemanha antes dos três meses de estágio no
município parceiro em um país do Sul Global. 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.
ASApreneurs – Sustentabilidade na economia
O estágio ocorre em cooperação com empresas ou organizações econômicas. Os participantes da
Alemanha abordam a sustentabilidade socioecológica em processos econômicos.
Formato básico: A fase de estágio dura meio ano e acontece primeiramente por três meses na
Alemanha, para depois ocorrer junto a uma organização parceira do Sul Global na África, Ásia, América
Latina ou no Sudeste Europeu.
ASA Cooperação Universitária – Pesquisas inovadoras na prática da sustentabilidade
âmbito de uma cooperação com instituições de ensino superior, os participantes elaboram projetos de
pesquisa internacionais que abordam justiça social, distribuição e escassez de recursos ou limites
naturais.
Formato básico: A fase de estágio dura meio ano e acontece primeiramente na Alemanha, para depois
ocorrer junto a uma organização parceira do Sul Global na África, Ásia, América Latina ou no Sudeste
Europeu.
Formato global: O total da fase de estágio de seis meses é executado pelos participantes de um país da
África, Ásia, América Latina ou do Sudeste Europeu.

Por que você deveria se tornar uma organização parceira do
Programa ASA?






Como organização parceira, você garante o envolvimento de jovens qualificados e comprometidos
que apoiam o seu projeto durante um estágio prático. Os participantes contribuem com suas
experiências, impressões, ideias e desejam, ao mesmo tempo, aprender com você.
Ao abordar questões globais com os participantes, você estará dando impulsos importantes para seu
engajamento futuro. Depois de seus estágios eles se empenharão por um desenvolvimento
sustentável e promoverão o entendimento sobre interdependências globais.
Você se beneficia de parceiros do mundo inteiro, bem como da rede de alunos do programa ASA.
Ao oferecer um estágio num projeto ASA junto a outras organizações, este pode vir a beneficiar a
construção de cooperações internacionais. O projeto geral como um todo – da proposição à
preparação – lhe oferece a oportunidade de aprofundar ou construir uma parceria para projetos.
Após a conclusão do estágio, você recebe, mediante solicitação, um relatório detalhado dos
participantes, bem como uma avaliação dos resultados do projeto implementado.

Exemplos para o Projeto ASA




Educação ambiental em Irupana, na Bolívia, e em Friburgo, na Alemanha
Produção teatral sobre o tema democracia na Geórgia
Fortalecimento da participação da sociedade civil no orçamento participativo em Treptow-Köpenick,
na Alemanha, e em Cajamarca, no Peru

Mais informações em www.asa-programm.de

Contato
ASA:
GLEN:
ASA-Municipal:
ASApreneurs:
ASA Cooperação Universitária:

ASA-Akquise@engagement-global.de
ASA-Glen@engagement-global.de
ASA-Kommunal@engagement-global.de
ASApreneurs@engagement-global.de
ASA-Hochschulkooperation@engagement-global.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Programa ASA
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Tel: +49 (30) 25 48 20
Fax: +49 (30) 25 48 23 59
E-Mail: info@asa-programm.de

