Ficha de informação sobre a sua
proposta de projecto: ASA
Sua instituição tem metas sociais, ecológicas e econômicas sustentáveis?
Você gostaria de dar a jovens dedicados ao desenvolvimento justo e
sustentável a chance de conhecer seu trabalho no quadro de um projeto
concreto e além disso estabelecer com eles um intercâmbio? Até a metade
de agosto ou até setembro você pode apresentar uma proposta de projeto
para o Programa ASA 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, que inclui seminários e uma fase de estágio com duração de vários meses.
O Programa ASA é oferecido pela Engagement Global gGmbH – Serviço para iniciativas de
desenvolvimento e é maioritariamente 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 NorteVestfália, Saxônia e Hesse.

As opções em ASA formato básico e ASA formato global
Conceitualmente, as opções em ASA formato básico e ASA formato global dentro do Programa ASA visam
a cooperação com organizações não-governamentais e instituições de cooperação para o
desenvolvimento. Os formatos de programa básico e global diferem na configuração da fase de estágio e
na seleção da equipe de participantes. No formato básico, os participantes têm domicílio atual na
Alemanha. No formato global, participantes da Alemanha e de algum dos países parceiros na África, Ásia,
América Latina ou no sudeste da Europa participam juntos do Programa ASA. Assim, a proposta de projeto
é elaborada e enviada em conjunto por, pelo menos, uma instituição parceira na Alemanha e uma em um
país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa.

Programa
Seminários de acompanhamento de vários dias, baseados no conceito de aprendizado global, fazem parte
do programa ASA. 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
agir. Permitem que se confrontem com seus papéis individuais no projeto, apresentem novos temas, os
analisem a partir de diferentes perspetivas e questionem, com sentido crítico e orientados para a
diversidade.
Durante os três meses de estágio em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa, os
participantes contribuem de maneira concreta com as metas do projeto e aprendem novos aspectos de
seus campos de trabalho. Seu papel é, por exemplo, realizar estudos e análises, organizar cursos de
capacitação e workshops, ou apoiar o trabalho de sensibilização pública. Durante o estágio, há
intercâmbio e transferência de conhecimento em ambas as direções. Em seguida, os participantes
refletem sobre suas experiências de aprendizagem e buscam formas de integrá-las a seu próprio ambiente
e aplicá-las a seu engajamento futuro.
No formato global, a fase de estágio em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa
é precedida de uma fase de estágio de três meses em uma instituição na Alemanha. Um tema comum une
as duas fases do projeto ASA e as lições aprendidas são intensificadas pela equipe internacional, em
comparação com o formato básico.

Por que você deveria trabalhar em conjunto com 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 reforçar 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 a colaboração de jovens engajados, que apoiarão
suas metas no quadro do projeto de estágio. Cada participante contribui com suas experiências,
competências e ideias e gostaria de simultaneamente aprender com você.
Ao discutir questão globais com os participantes, você estimula o engajamento futuro deles. Via
de regra, participantes continuam a se engajar na sociedade pelo desenvolvimento sustentável e
a exigir compreensão por interdependências globais após a participação em um programa ASA.
Além disso, você ganha acesso à rede de contatos global de parceiros e dos alumni do Programa
ASA.
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Oferecer um projeto ASA em conjunto com outras organizações pode trazer benefícios para a sua
cooperação internacional; O projeto em sua totalidade – desde a proposta até a implementação –
oferece a oportunidade de criar ou ampliar uma parceria.
Após o encerramento do projeto, você recebe mediante solicitação um relatório detalhado dos
participantes, além de uma avaliação dos resultados.

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.
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. (ver programa).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.
Todos os participantes recebem do Programa ASA uma bolsa de estudos parcial e cobertura de
seguros. Adicionalmente, o Programa ASA assume tanto os custos relativos aos seminários ASA,
quanto parte das despesas de viagem inerentes à(s) fase(s) de estágio e aos seminários ASA na
Alemanha e de partida de viagem para o projeto.
ASA global: Em conjunto com Você apoiamos os participantes de países parceiros no pedido de visto
para uma estadia de 90 dias na Alemanha.

Sua contribuição




Você deve desenvolver a proposta de projeto (no formato global, em conjunto com sua organização
parceira) – o Programa ASA está disponível para auxiliar.
Você deve auxiliar os participantes com as formalidades relativas à entrada no seu país (ex. solicitação
de visto).
Você deve oferecer à equipe do projeto apoio técnico e organizacional durante a preparação,
execução e acompanhamento da fase de estágio em seu país. Você deve disponibilizar todos os
recursos materiais necessários para esse fim. Nesse caso, o Programa ASA não pode oferecer nenhum
auxílio – nem financeiro, nem material.

Informação adicionais válidas para o formato global:
Instituições parceiras em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa:
Você é responsável pelo processo de busca e seleção de candidatos em seu país. Por favor, atente que
os seminários são realizados em inglês. Todos os participantes devem comprovar conhecimento de
inglês nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR).
Instituições parceiras na Alemanha:
Você oferece apoio ao processo de busca e seleção de candidatos na Alemanha. Além disso, você auxilia
os participantes provenientes do país parceiro em sua entrada no seu país (marcação de voo e solicitação
de visto), disponibiliza acomodação, ajuda a lidar com dificuldades linguísticas durante sua estada e
assume o cofinanciamento da estada dos participantes na Alemanha (ver Financiamento).

Financiamento
Fase de estágio em um país da África, Ásia, América Latina ou do sudeste da Europa:
Participantes da Alemanha recebem uma bolsa parcial de aproximadamente 2100 euros do Programa
ASA, como forma de auxílio de subsistência, além de um subsídio para despesas de viagem. Informação
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adicionais válidas para o formato global: Participantes do país parceiro recebem uma ajuda de custos de
aproximadamente 700 euros para a fase de estágio em seu próprio país.
Fase de projeto na Alemanha (no formato global):
Durante a fase do projeto a decorrer na Alemanha durante três meses, os participantes da Alemanha e
de países parceiros recebem um apoio mensal de até 843 Euros. No formato global, os meios ASA apenas
financiam parte do projeto da fase de projeto na Alemanha. Custos adicionais como custos de passagem
aérea dos participantes dos países terceiros são da responsabilidade das instituições parceiras
participantes na Alemanha. Além disso, a instituição parceira alemã pagará uma bolsa aos participantes
dos países parceiros. Os meios para o efeito são canalizados da Engagement Global no âmbito de um
contrato de cooperação e de reencaminhamento.

Calendário do Programa ASA
15 de agosto de 2020: Prazo final para a entrega de propostas de projetos, válido para instituições
parceiras que já realizaram algum projeto no quadro do formato ASA básico ou global no passado.
15 de setembro de 2020: Prazo final para a entrega de propostas de projetos, válido para novas
instituições parceiras na área de atividade da ASA nas componentes do programa ASA básico ou ASA
global.
Até de outubro de 2020: Verificação das propostas e seleção do projeto através do programa ASA
Até 15 de dezembro de 2020: Seleção dos participantes de países terceiros (apenas no formato global)
De 20 de novembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021: Divulgação dos projetos selecionados no site da
ASA; jovens profissionais e estudantes da Alemanha interessados podem candidatar-se
Janeiro e fevereiro de 2021: Seleção de participantes da Alemanha
De abril a junho de 2021: Participantes participam de dois seminários na Alemanha;
De abril a junho de 2021: Fase de estágio de três meses na Alemanha no formato global
Entre julho de 2021 e janeiro de 2022: Fase de estágio de três meses em um país da África, Ásia, América
Latina ou do sudeste da Europa, em ambos os formatos de programa
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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