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Resumo do relatório referente à avaliação independente do Programa ASA
Zentrum für Evaluation und Methoden
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Enquadramento, intervenientes e questões
O programa ASA é um programa de aprendizagem dinâmico para estudantes e jovens trabalhadores
e consiste na versão base dociclo de aprendizagem(preparação, estadia de três meses num país
estrangeiro, consolidação) e no compromisso posteriormente assumido com aredeASA. O programa
ASA definiu os seguintes objectivos principais de política de desenvolvimento (estatutos do programa
2008):
O programa ASA faz com que os indivíduos da nossa sociedade tenham uma maior compreensão
das dependências globais mútuas e invistam no desenvolvimento global sustentável.
O ASA colabora com pessoas responsáveis, tanto na Alemanha, como na Europa, pela acção política
de forma a garantir a sustentabilidade global.
A par destes objectivos mais importantes, foram também formulados, através da direcção do
programa ASA, objectivos do programa que estão em vigor desde 2002 (Estatutos do programa de
2008). Estes englobam a aptidão dos participantes para seremdisseminadorese lobby para o
desenvolvimento global sustentável, o aumento de organizações de formação na área da política de
desenvolvimento e de organizações que praticam lobbying através dodesenvolvimento de
competência,o apoio ao compromisso individual na formação em matéria de política de
desenvolvimento através daformação em rede,a possibilidadede repetição de processos de
criação de políticas participativase a prática democrática através da disponibilização de margem
de manobra para a participação na gestão e na tomada de decisão, bem como o contributo
àinovação na formação em matéria de política de desenvolvimentoatravés da experimentação
contínua de novos conceitos de auto-aprendizagem e sua integração em programas de
acompanhamento pedagógico para um intercâmbio na área da política de desenvolvimento. Por fim,
o programa ASA tem como objectivo dar o seu contributo para acooperação europeia no âmbito da
formação na área da política de desenvolvimento.
A avaliação descrita no presente relatório foi redigida em Junho de 2009 pela empresa InWEnt
gGmbH, no âmbito do programa de avaliação independente e transmitida ao Centro para avaliação e
métodos (ZEM) da Universidade de Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), em
Setembro de 2009. Consiste na análise do programa ASA, bem como do seu desenvolvimento e
gestão nos seus 50 anos de existência, com base nos critérios de avaliação da BMZ (BMZ, 2006).
Em foco está a avaliação da efectividade do desenvolvimento do programa ASA ao longo dos anos,
tendo em conta os objectivos em vigor em várias fases do programa. A avaliação fiou a dever-se ao
jubileu do do programa ASA.
Os utilizadores a quem foi comunicada a avaliação foram o BMZ (sobretudo as conferências 111, 114
e 120) e os demais participantes, tais como os estados federais envolvidos e a InWEnt gGmbH na
qualidade de organização de execução e promoção. Os restantes destinatários do relatório de
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avaliação são os membros da comissão ASA,todos os membros actuais e os ex-membros ASA do
sexo feminino, bem como os parceiros do programa ASA na Alemanha e nos países parceiros.

Métodos utilizados
No âmbito da avaliação, foi levado a cabo, entre outros, um questionário online (incluindo estudos de
acompanhamento e análise da rede) dirigido aos membros ASA do sexo feminino dos últimos 50
anos comuma recolha de dados paralela efectuada junto de um grupo de comparaçãocomposto
por candidatas que foram excluídas entre os anos de 2006 e 2008. Nesta recolha de dados,
participaram 1.416 pessoas, das quais 136 elementos do grupo de comparação. Para além disso,
tiveram lugar 12entrevistas com responsáveis, promotores e financiadores de programas, tais
como membros de comissões. Outros métodos de recolha de dados consistiram em aplicar
questionários a 10 membros ASA do sexo feminino seleccionados sob a forma deestudos de
caso,umgrupo de discussãocom três membros ASA do sexo feminino e umaanálise SWOTcom 13
pessoas, profissionais e voluntários do programa ASA, bem como uma representante da InWEnt.
Para além disso, foi examinado outromaterial (dados)seleccionado para o questionário. A selecção
dos instrumentos de recolha de dados garantem que o ponto de vista dos diferentes actores no
período de tempo que corresponde aos últimos 50 anos fica devidamente representado e que o
questionário de avaliação é totalmente respondido. A mistura de métodos qualitativos e quantitativos,
as definições individuais e de grupo, bem como a inclusão dos diferentes participantes garantem que
os resultados se validam mutuamente e que é tida em conta a perspectiva de todos os actores.

Resultados seleccionados
O programa ASA evoluiu de forma ininterrupta da sua forma original de iniciativa estudantil e, após
algumas alterações da organização de promoção, está fixado, desde 1981, pela empresa Carl
Duisberg Gesellschaft, o antecessor jurídico da InWEnt gGmbH.Durante a sua existência, cresceu
de forma exponencial no número de participantes e dos projectos levados a cabo, por um lado,
mas também através da implementação de subprogramas, por outro,como os programas SulNorte, ASA-GLEN(Global Education Network of Young Europeans, desde 2003)e YLS (YoungLeaders-for-Sustainability, seit 2008), que decorreu em 2009 durante o programaASApreneurs Shaping a Sustainable World. Os jovens trabalhadores sem formação académica também podem,
desde 1984, candidatar-se a projectos seleccionados. A implementação dos subprogramas é
necessária, para adequar o programa ASA às alterações ocorridas no seio da sociedade e do
contexto da política de desenvolvimento. Por outro lado, aumenta a complexidade do programa e os
encargos organizacionais.
Uma alteração importante ocorrida nos 50 anos de existência do programa ASA foi o caminho
percorrido desde a mudança de paradigma no que respeita à formação de jovens colaboradores para

Página2І6

Resumo do relatório referente à avaliação independente do Programa ASA
Zentrum für Evaluation und Methoden
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

a cooperação para o desenvolvimento até à formação na área da política de desenvolvimento e à
actividade exercida enquanto disseminadores na Alemanha. Esta mudança teve repercussões, entre
outros, sobre os objectivos e os grupos-alvo do programa. A diferença de actividade profissional
actual relativamente aos anos anteriores indica que esta mudança de paradigma também é visível na
biografia profissional dos participantes. Os projectos levados a cabo durante a estadia no estrangeiro,
bem como o sucesso dos mesmos ocupam ainda um lugar de destaque na concepção e nas
expectativas das candidatas ao programa.
Apesar das alterações estruturais, os aspectos essenciais do programa ASA, nomeadamente a
responsabilidade e a cooperação entre os participantes mantiveram-se ao longo dos anos. A
participação na gestão e na tomada de decisão dos membros ASA do sexo feminino é vista como um
dos factores de sucesso mais importantes. Outros factores de sucesso são, entre outros, a integração
da estadia no estrangeiro num programa de preparação e consolidação, a rede ASA, a cultura da
aprendizagem, em especial as formas e os métodos de aprendizagem inovadores, bem como a forte
ligação dos membros ASA do sexo feminino com o programa. Para além disso, é de salientar que,
graças à combinação de um ciclo de aprendizagem com uma rede, não há qualquer programa que se
compare com o programa ASA. Os factores que dificultam o sucesso do programa são, entre outros,
a escassez de recursos humanos, a qual se prende com a estrutura de participação na gestão e na
tomada de decisão que está ligada a processos (de comunicação e concertação) que requerem muito
tempo, bem como com a grande complexidade do programa. Os ex-membros ASA do sexo feminino
classificam a planificação e implementação do ciclo de aprendizagem como altamente positivas e
certificam a elevada qualidade da implementação do programa. Os princípios didácticos e os
objectivos de conteúdo permanecem em grande parte os mesmos durante o ciclo de aprendizagem.
A documentação do programa também deixa claro que a participação no programa ASA é, sob
muitos aspectos, vivida e transformada, de forma a que o envolvimento na rede permita a aquisição
de muitas competências para o trabalho na formação em matéria de política de desenvolvimento.
O programa ASA está em sintonia com outros programas de formação na área da política de
desenvolvimento, particularmente com oENSAeo weltwärts,e está estreitamente ligado ao mundo da
política de desenvolvimento e das organizações correspondentes. Os objectivos do Governo Federal
relativamente à formação na área da política de desenvolvimento (conceito 159) traz alterações ao
programa ASA e contribui para a implementação de uma rede de parcerias a nível mundial através do
apoio de contactos sobretudo profissionais, mas também pessoais (objectivo do milénio 8).
Em suma, a participação no programa ASA representa um passo significativo em direcção ao
desenvolvimento na vida pessoal, mas sobretudo profissional dos membros ASA do sexo feminino e
tem impacto sobre diferentes planos. Com a participação no programa ASA, os participantes
adquirem competências que poderão ser-lhes úteis mais tarde no desempenho das suas funções
profissionais (rendimento). O programa ASA não tem por objectivo a formação de quadros dirigentes.
Ficou, no entanto, provado através das respostas ao questionário online fornecidas pelos membros
ASA do sexo feminino que participaram no programa entre 1960 e 1981 que dois terços ocupam
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cargos de direcção e cerca de metade desempenha funções de gerência. Dos membros ASA do sexo
feminino que participaram no programa entre 1982 e 2002 e responderam ao questionário, cerca de
metade ocupa cargos de direcção e um terço desempenha funções de gerência. Para além disso, a
participação no programa ASA influencia o desenvolvimento pessoal (rendimento) e a rede pessoal
dos membros ASA do sexo feminino (resultado 2). Se recuarmos ainda mais no tempo, verificaremos
que os resultados obtidos com o empenho profissional e pessoal dos participantes demonstraram que
o programa ASA aumenta o envolvimento a longo prazo enquanto disseminadoras eficientes nas
áreas da política, economia e sociedade na Alemanha e, no início, também na Europa para um
desenvolvimento global e sustentável (resultado 1). Muitos ex-membros ASA do sexo feminino
comprometem-se com organizações de cooperação para o desenvolvimento e de formação em
matéria de política de desenvolvimento e contribuem para o desenvolvimento das mesmas (resultado
2). Dois terços dos membros ASA do sexo feminino que responderam ao questionário online definemse como disseminadoras no campo profissional para um desenvolvimento global sustentável na
política, economia e/ou sociedade. Da mesma forma, cerca de dois terços admitem envolver-se em
projectos de sustentabilidade, abordar temas relativos a políticas de desenvolvimento no trabalho ou
manter o contacto com organizações que se distinguem pela sua responsabilidade social e ecológica.
O contributo para o impacto local da política de desenvolvimento foi classificado pelos participantes
em vários questionários realizados no âmbito desta avaliação como sendo pouco significativo ou
sistemático. O objectivo também não era esse e seria apenas um efeito não intencional do programa
ASA. As acções de aprendizagem global e a promoção que lhes está associada contribuem para que,
nofuturo, se verifique um maior confronto entre as classes sociais mais amplas e os temas
relacionados com a formação na área da política de desenvolvimento (impacto).
Asustentabilidadedos objectivos alcançados pode, na maior parte das vezes, ser classificada como
sendo de longo prazo, mas também pode ser de médio prazo.A rede é, antes de mais, um
resultado a longo prazo e pode servir de janela de oportunidade de integração de antigos
alunos.Os antigos alunos atestam que a sua participação no programa ASA teve um impacto
significativo na sua carreira profissional, no seu desenvolvimento pessoal e no seu compromisso a
nível profissional e extra-profissional com o desenvolvimento global sustentável. Se recuarmos ainda
mais no tempo, verificaremos que os resultados obtidos com o empenho profissional e pessoal dos
participantes demonstraram que o programa ASA aumenta o envolvimento a longo prazo enquanto
disseminadoras eficientes nas áreas da política, economia e sociedade na Alemanha e, no início,
também na Europa para um desenvolvimento global e sustentável (resultado 1).
Não é razoável apresentar aqui uma declaração inequívoca que sustente que os objectivos do
programa ASA foram alcançados da forma mais eficiente possível (em termos financeiros), uma vez
que não é possível quantificar monetariamente os benefícios, nem o resultado do programa ASA,
sobretudo no que respeita ao desempenho da função de disseminadoras. Devido à parte
comparativamente pequena dos recursos utilizados pela administração, aos custos reduzidos de
administração do trabalho quando comparados com os custos globais do programa e ao trabalho

Página4І6

Resumo do relatório referente à avaliação independente do Programa ASA
Zentrum für Evaluation und Methoden
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

voluntário dos ex-membros Asa do sexo feminino,pode partir-se do princípio de que os recursos
são utilizados de forma totalmente eficiente.A escassez de recursos humanos do programa ASA
é, contudo, vista como um problema no que toca à continuidade do trabalho, tanto a nível
quantitativo, como qualitativo.
Relativamente à questão da igualdade de géneros no âmbito do programa ASA, pode afirmar-se que
a percentagem de membros ASA do sexo masculino tem sido de 30% nos últimos anos. Os
benefícios da sua participação no programa ASA no decurso das suas vidas foram avaliados da
mesma forma por homens e mulheres. O contributo de homens e mulheres para a gestão do
programa também pode ser classificado como aproximadamente equivalente.

Recomendações de procedimento
Em suma, pode fazer-se um balanço positivo do cumprimento dos critérios de avaliação através do
programa ASA. Todavia, da avaliação resultam recomendações de procedimento, as quais
contribuem, em primeiro lugar, para o aproveitamento de potenciais subaproveitados e assim manter
de forma duradoura a qualidade do programa ASA.
Embora tenha ocorrido, nos últimos anos, uma diversificação do programa ASA através da
implementação de novos subprogramas,a consolidação dos mesmos deve ser uma prioridade
nos próximos anos.A resolução do problema do já grande volume de trabalho das colaboradoras
passará, nos próximos anos, por abdicar da implementação de novos subprogramas ou dispor de
mais recursos humanos. A par do estabelecimento dos novos programas implementados, deve focarse os objectivos e as organizações que constituem há já muito tempo o programa Sul-Norte e
aumentar o número de trabalhadores através, por exemplo, de parcerias estratégicas que permitam
assegurar o regresso à vida profissional, e, caso necessário, também através da concertação com o
programa ASApreneurs.
De forma a aumentar a percentagem de membros ASA de sexo masculino, é necessário adquirir mais
projectos em áreas onde o sexo masculino é predominante, como, por exemplo, a economia, as
engenharias e as ciências.
Os instrumentos de monitorização e avaliação a que se recorre no programa devem ser adaptados e
condensados. No que diz respeito à futura formulação dos objectivos do programa, deve recorrer-se à
análise dos objectivos efectuada nesta avaliação.
A mediação entre as competências, a vivência no estrangeiro e a prática adquirida através do
Programa ASA, bem como do ciclo de aprendizagem e da rede deve ser reforçada nas comunicações
internas e externas do programa ASA. A profissionalização e certificação das competências (a nível
de procedimentos e de métodos) adquiridas através do envolvimento no programa ASA tornam-no
ainda mais atractivo para os estudantes, mas também para os trabalhadores e constituem uma base
para o estabelecimento da Alemanha enquanto local de aprendizagem. A possibilidade de obter
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créditos ECTS com a participação no programa ASA e as competências adquiridas através do
mesmo, as quais são reconhecidas nos cursos de bacharelato ou mestrado, deve ser revista sempre
que se verificar que o número de candidatos diminuiu devido à grande duração deste tipo de estudos.
Para além disso, deve ser esclarecido de forma inequívoca que o programa ASA visa a actividade a
longo prazo dos participantes na formação na área da política de desenvolvimento e que não constitui
nenhum programa de cooperação para o desenvolvimento.
A possibilidade de os membros ASA do sexo feminino participarem na gestão e na tomada de
decisão, o que representa um elemento constitutivo do programa, deve ser mais bem estruturada em
alguns aspectos, nomeadamente atravésda inclusão de mais descrições de tarefas e
transferências de responsabilidades,de forma a facilitar a adaptação de novos membros e de
prevenir uma perda de know-how devido à flutuação de pessoal. Tendo em conta que os antigos
alunos representam um grande potencial para o programa (parte deles exercem cargos importantes e
adaptam-se de forma positiva ao programa), o abandono docompromisso assumido enquanto
voluntário no programa ASA deve estar mais bem estruturado e as possibilidades devem ser
trabalhadas de forma a exigir uma dedicação menos intensiva em termos de tempo, mantendo,
contudo, os antigos alunos ligados ao programa(através, por exemplo, de conferências
especializadas para antigos alunos, da plataforma ASA-Intern para grupos de antigos alunos, de
programas de liderança, do planeamento de acções de maiores dimensões relacionadas com o tema
das acções de formação globais).
A integração dos voluntários permite fazer com que os profissionais disponham de mais tempo e de
recursos humanos e assim assumir a gestão dos demais desafios, tais como a estruturação da
aprendizagem na rede, o acompanhamento de antigos alunos ou recursos.Estes devem, no futuro,
acolher colaboradoras com formação universitária em postos de trabalho remunerados e sem
termo.Devido ao facto de a avaliação salientar a frágil estrutura dos colaboradores e de salientar o
grande volume de trabalho das colaboradoras profissionais,recomenda-se o planeamento de
postos de trabalho adicionais e a alteração dos cargos a termo em projectos a longo prazo.O
desempenho de forma contínua de actividades já existentes no programa ASA com projectos a termo
leva a que a qualidade do projecto ASA fique ameaçada.
Em suma, a posição do departamento7.03poder ser reforçada, bem como a do programa ASA, se o
seu papel no mundo das organizações de preparação para as estadias no estrangeiro,
particularmente no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, for mais bem definido.O
departamento7.03poderia,

por

exemplo,

obter

o

mandato

oficial

para

assumir

o

acompanhamento pedagógico (sobretudo de preparação e consolidação) de jovens para
estadias de curta duração em países em vias de desenvolvimento e em transição (tal como já
aconteceu com oENSAe o DED-weltwärts). A preparação e a consolidação de pessoal
qualificado no âmbito da cooperação para o desenvolvimento permaneceu no domínio 8, o
local de preparação para a cooperação para o desenvolvimento da InWEnt. A junção de ambos
os mandatos numa organização permite fomentar as possibilidades de cooperação e evitar
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situações de concorrência.A independência, flexibilidade e capacidade para manter o seu
dinamismo próprio são muito importantes para o funcionamento do programa ASA.Por último, mas
não menos importante, deve manter-se a ocupação do conselho e da comissão do programa,
de modo a garantir a integração do programa ASA na InWEnt e no campo da formação na área
da política de desenvolvimento e da cooperação para o desenvolvimento.Para além das
funções-chave desempenhadas pelos profissionais, a participação de um membro da direcção da
organização de promoção é essencial para a comissão do programa. A ocupação multifacetada que
permite a integração de participantes de várias áreas políticas (cooperação governamental e não
governamental para o desenvolvimento, universidades, economia, estados federais) é preponderante
para o conselho do programa.
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