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Serviços de cooperação internacional em matéria de pessoal 

1) Apoio ao trabalho das nossas organizações parceiras através do serviço de 
intermediação de profissionais Norte–Sul  

A Misereor apoia o trabalho transformador de organizações parceiras em todo o mundo, não só 
com recursos financeiros, mas também com serviços de cooperação em matéria de pessoal. As 
organizações parceiras podem solicitar técnicos e profissionais (que até agora provinham 
sobretudo da Europa) para colaborar nas suas organizações.   

Não há dúvida de que pessoas com capacidade e experiência podem ser encontradas em todo o 
mundo e não só no Norte global.   

 No entanto, para algumas das nossas organizações parceiras pode ser interessante e 
proveitoso ter profissionais de outros contextos culturais nas suas equipes, para obter 
novas sugestões para temáticas que são abordadas de forma diferente na sua 
organização ou ganhar novos impulsos para o trabalho, devido ao olhar independente e 
a “estranheza produtiva” destes profissionais. Além do mais, os profissionais da Europa 
podem servir de ponte para a articulação e mediação entre abordagens de diferentes 
regiões e entre o Sul e o Norte.   

 Acresce que em algumas regiões é difícil encontrar profissionais qualificados quando 
existem reservas contra pessoas provenientes de determinadas regiões ou quando a 
região não é atrativa para profissionais qualificados. Os profissionais da Europa podem 
preencher estas “lacunas” e, ao mesmo tempo, contribuir para superar as reservas 
existentes.  

 O status internacional desses profissionais pode assegurar proteção e atenção 
internacional às organizações parceiras e pessoas locais, especialmente no trabalho de 
defesa dos direitos humanos e de promoção da paz. (Aliás, este status pode tornar-se 
também um perigo para os parceiros ou para o próprio profissional. Estes aspetos devem 
ser levados em conta quando se prepara o envio de pessoal. ) 

 Devido à sua independência financeira e social, os profissionais podem contribuir para 
aumentar a confiança e a boa governança na gestão dos fundos e para aproximar os 
doadores internacionais da perspectiva do Sul global. 

Organizações parceiras podem solicitar à Misereor o apoio de um profissional da UE ou da Suíça 
(geralmente por um período de três anos), para promover o diálogo e a assessoria colegial em 
determinada área temática. Isto é possível com base na Lei Alemã relativa ao Pessoal da Ajuda 
ao Desenvolvimento, que desde há 50 anos auxilia o envio de cooperantes. A Misereor é membro 
da associação AGIAMONDO, uma entidade certificada e especializada na mediação de pessoal 
para organizações da Igreja e da sociedade civil. A AGIAMONDO se encarrega da seleção, 
preparação e contratação de profissionais qualificados. Para mais informações visite a página 
web da AGIAMONDO Personnel service worldwide: AGIAMONDO. Todos os serviços contratuais 
são cobertos pela AGIAMONDO. A sua organização teria que - além de estar aberta a uma 
colaboração tão desafiadora - disponibilizar o local de trabalho, com todas as despesas 
relacionadas a isso, tal como para seus próprios funcionários. 

Está interessado? Neste caso dirija-se à sua pessoa de contato na Misereor!   
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2) Sensibilização para os seus interesses e apoio ao trabalho de suas organizações 
parceiras na Europa através do serviço de intermediação de profissionais Norte-
Sul 

Desde há alguns anos, a AGIAMONDO oferece também a colocação de profissionais do “Sul 
global” em organizações na Alemanha, para possibilitar aos parceiros do “Norte global” fazer 
esta experiência de aprendizagem mútua e cooperação solidária. Ao mesmo tempo, as nossas 
organizações parceiras do Sul, ao enviar profissionais da sua área de trabalho para a Europa, 
têm a oportunidade de introduzir os seus interesses no nosso trabalho de comunicação e 
sensibilização da sociedade civil alemã e enriquecer a nossa política de cooperação para o 
desenvolvimento. 

Os profissionais do Sul podem contribuir com as suas capacidades e experiências para 
processos de mudança na nossa sociedade europeia. Juntos e em intercâmbio colegial, os 
movimentos e organizações alemães poderão testar novas abordagens evoluídas no “Sul global” 
de uma longa tradição de processos de mudança da sociedade civil. Isso emite um sinal claro 
contra a lógica vigente pós-colonial de encarar a intermediação de profissionais apenas como 
uma via de sentido único de Norte para Sul.  

Os profissionais do Sul, com a estranheza produtiva descrita acima, têm um efeito transformador 
sobre nós e as nossas organizações parceiras alemãs, como também sobre a sociedade alemã 
em que vivem e trabalham. 

Está interessado neste tipo de cooperação? Para o envio de um profissional do Sul global para a 
Alemanha, deverá elaborar um projeto em conjunto com a Misereor ou uma organização parceira 
na Alemanha e enviar uma solicitação à Misereor (ou diretamente à AGIAMONDO - Personnel 
service worldwide: AGIAMONDO).  

 

3) Talvez tenha outras ideias para a cooperação em matéria de pessoal?   

Se estiver interessado em uma cooperação em matéria de pessoal durante vários anos, porém 
com profissionais de outros países, ou se quiser promover o intercâmbio e a articulação 
internacional, por exemplo, através de “intercâmbios de pessoal” ou programas de intercâmbio 
para jovens, entre em contato conosco e analisaremos em conjunto como pôr em prática essas 
ideias! 


