
 
 

Boletim Informativo para parceiros ventao - Edição 6 

Bem vindos à sexta edição do boletim informativo das organizações parceiras Ventao. O 
tema principal deste boletim será as medidas de acompanhamento do programa 
weltwaerts. Do que se tratam estas medidas? No site do programa weltwaerts lê-se que (…), 
através das medidas de acompanhamento, o Ministério da Cooperação Económica e do 
Desenvolvimento Económico na Alemanha(BMZ) “promove medidas que incentivam a 
qualidade do programa weltwaerts e melhoram a imagem do mesmo, como serviço de 
desenvolvimento da aprendizagem.” O que significa isto, como funciona e que benefícios 
pode vir a trazer-lhe? Com este boletim informativo, esperamos responder a estas questões. 
Como sempre, não hesite em contactar-nos caso tenha alguma dúvida. 
 
De Berlim, com os melhores cumprimentos, 
 
Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga e Anette Schwitzte 
 

Uma breve introdução: ventao - Quem somos e o que fazemos 

ventao é uma abreviatura que em alemão significa "Associação de Organizações de 
Intercâmbio weltwaerts em Cooperação para o Desenvolvimento". Nossa associação conta 
atualmente com 35 organizações de intercâmbio e temos dois campos principais de atuação: 

1) Somos considerados uma "associação de qualidade", ou seja, uma associação para 
organizações de envio, cujo objetivo é providenciar às instituições associadas serviços e 
suporte a todas as questões relacionadas aos serviços de voluntariado.  

2) Também somos um grupo de interesse comum, que representa os interesses de nossas 
instituições associadas no que diz respeito ao programa weltwaerts frente ao Ministério 
Federal para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) e outras instituições políticas 
como, por exemplo, o Parlamento Alemão. 

Atualmente, temos três funcionários:  

Jan Wenzel, diretor executivo em tempo integral, é responsável pela administração geral e 
representação política da nossa associação. 

Anette Schwitzke, consultora de qualidade com carga horária de 35 horas por semana. Ela 
auxilia os membros no que se refere às perguntas sobre gestão de qualidade, organiza 
eventos e escreve boletins informativos e manuais. 

Nathalie Bambalinkenga trabalha em período parcial e é responsável pela nossa 
contabilidade. 

Você pode entrar em contato conosco através do e-mail info@ventao.org. 

mailto:info@ventao.org


 
 
1. O que é uma medida de acompanhamento? 
  
Uma medida de acompanhamento é um projeto de curto prazo, dentro do programa 
weltwaerts, que visa melhorar a qualidade do mesmo. 
 
Prioridades do financiamento: 
 

• Qualificação e formação para mentores e organizações parceiras, no que toca a 
fornecer apoio aos voluntários 

• Cooperação e trabalho em rede entre as organizações parceiras 
• Melhor integração de grupos que se encontram sub-representados no programa de 

voluntariado, como jovens com uma formação profissional, com deficiências ou com 
origens étnicas não alemãs. 

 
As candidaturas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 

• Necessidade de orientação 
• Orientação do grupo-alvo 
• Eficácia  
• Eficiência 
• Sustentabilidade 
• Relevância do desenvolvimento 

 
Em cada ano existem duas épocas de candidaturas para as medidas de acompanhamento: 
Para as medidas que se prevê começarem entre Maio e Setembro, as candidaturas devem 
ser enviadas até ao dia 1 de Janeiro. Para as medidas que se prevê começarem entre 
Outubro e Abril do ano seguinte, as candidaturas devem ser enviadas até ao dia 1 de Junho. 
O BMZ cobrirá até 75% dos custos de uma medida de acompanhamento. O desafio será 
sempre assegurar financiamento para os restantes 25%. Como regra, o montante máximo de 
financiamento é de 50 000 euros. 
 
As condições importantes, de forma resumida: 
 

• Duas datas limite de candidaturas por ano: 1 de Janeiro e 1 de Junho 
• Financiamento máximo de 50 000 euros 
• Período máximo de financiamento de 24 meses 
• O Ministério cobre até 75‰ do custo total 

 
Para mais informações, por favor contactar: 
 
Melanie Segueda  
Contato: +49 228 20 717 - 249 
E-mail: begleitmassnahme(@)weltwaerts.de 
 

http://weltwaerts.de/


 
 
 
Para mais informações, clique em: 
http://www.weltwaerts.de/es/medidas-de-acompanamiento-de-programas.html (em 
espanhol) 
 

2. Quem pode candidatar-se? 
 
As organizações de envio alemãs podem candidatar-se para uma medida de 
acompanhamento  de forma independente ou em conjunto com as suas organizações 
parceiras locais. Somente organizações alemãs estão autorizadas a candidatar-se, como por 
exemplo, todas as organizações de envio de caridade reconhecidas como parte do programa 
weltwaerts - ou organizações de envio e suas associações (como a Ventao), tal como 
associações de caridade de antigos voluntários, reconhecidas como tal. São muitas as 
organizações de envio que vivem experiências com esta ferramenta. No entanto, tenha em 
conta que o esforço a nível administrativo poderá ser significativo,incluindo, um processo de 
candidatura extenso com diversos inquéritos, por parte do/a doador/a, e com pouca 
segurança de planeamento. 
 
3. Exemplos de medidas de acompanhamento com a Ventao 
 

• Seminários para mentores na Alemanha ou em países de acolhimento, com o 
objectivo de reforçar as competências de orientação e discutir problemas comuns 

 
• Workshops de organizações parceiras em diferentes tópicos, como o sistema de 

qualidade do programa weltwaerts 
 

•  Visitas regulares de parceiros do weltwaerts e de projectos de organizações 
parceiras alemãs que recebem voluntários 

 
•  Visitas de organizações parceiras locais à Alemanha para participarem em seminários 

de preparação de voluntários e realçar a perspetiva de funcionamento entre as 
organizações parceiras alemãs. 

 
•  Apoio à cooperação Sul-Sul e às redes emergentes de organizações parceiras e 

projetos de acolhimento 
 

•  Acompanhamento das famílias de acolhimento e desenvolvimento de um manual 
para as mesmas 

 
•  Medidas alargadas (ex: eventos informativos) para aumentar a percentagem de 

voluntários sub-representados (ex: voluntários com formação profissional) 
 
 

http://www.weltwaerts.de/es/medidas-de-acompanamiento-de-programas.html


 
 
4. Documentos fundamentais 
De momento, os documentos fundamentais em relação às medidas de acompanhamento 
encontram-se disponíveis apenas em alemão. Em  
http://www.weltwaerts.de/de/weltwaerts-infomaterial.html?pubtype=3 encontrará, como por 
exemplo, o conceito e um formulário de candidatura para financiamento. Para mais 
informações, por favor, entre em contato com sua organização parceira alemã. 
 
Notícias 
 
Publicado o relatório de conferência da Conferência de Organizações Parceiras na África do 
Sul 
 
Um relatório de conferência importante, da última conferência de organizações parceiras na 
África do Sul, em Abril de 2016, foi publicado pela SAGE Net. Incluí uma lista de participantes 
e todas as intervenções importantes. 
Pode ter acesso ao relatório em: http://www.sage-net.org/?m=5&s=1&idkey=722  
(Por favor, clique na hiperligação acima para abrir o documento.) 
 

http://www.weltwaerts.de/de/weltwaerts-infomaterial.html?pubtype=3
http://www.sage-net.org/?m=5&s=1&idkey=722

