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O mês de dezembro é o último do ano civil, mas
também um tempo de esperança por uma vida nova. O
ano de 2020 foi muito difícil para todos, tendo afetado
os nossos Parceiros, todos os Timorenses, Timor-Leste
e o mundo. Mas também afetou de forma significativa o
nosso Projeto, tendo provocado um atraso grande em
algumas atividades previstas, que tiveram de ser
suspensas ou adiadas – sobretudo as chamadas
atividades de capacitação de média e longa duração,
por implicarem viagens e deslocações, tanto para os
formadores, como para os formandos.
 
Ainda assim, foi possível concluir este ano civil de
2020, com um valor acumulado superior a 80.000 horas
de atividades de Projeto, tendo os meses de outubro e
novembro representado valores muito elevados de
realização.
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Cerimónia de encerramento e a entrega de
certificados do Curso “Fake News e
Desinformação” e do Ateliê “Jornalismo de
Dados”

Encerramento do Curso de Língua
Portuguesa A2 para a Sociedade Civil

Despedida do perito de Língua Portuguesa,
Professor Osvaldo Campos
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Neste mês, terminamos ainda o curso para Jornalistas sobre “Fake News” e o segundo curso
consecutivo de língua portuguesa numa das mais dinâmicas ONG de Timor-Leste, aberto a membros
de diversas outras organizações, revelando, mas uma vez, o enorme sucesso da formação da língua
portuguesa também nas organizações da sociedade civil.

Finalmente, uma nota pessoal, para nos despedirmos de um dos nossos Professores, o Dr Osvaldo
Campos, no final dos dois anos do seu contrato no Projeto, que agora pretende regressar a Portugal.
Para ele, o nosso profundo agradecimento, pela sua dedicação e profissionalismo, reforçados pelo
reconhecimento do nosso Parceiro PCIC, onde o Osvaldo Campos colaborou com sucesso, neste
tempo de Projeto. Até sempre e felicidades.
 
Dezembro é tempo de despedidas, mas também tempo de chegada e esperança. Por isso, em nome
da nossa equipa, em Díli e Lisboa, desejamos a todos os nossos financiadores, parceiros,
beneficiários, colegas e amigos, que tenham um Bom Natal e um Próspero e Feliz Ano Novo!

A Coordenação Geral.



Cerimónia de encerramento e a entrega de
certificados do Curso “Fake News e
Desinformação” e do Ateliê “Jornalismo de
Dados”

No passado dia 15 de dezembro realizou-se a cerimónia de
encerramento e a entrega de certificados para 35 formandos,
que totalizam o curso “Fake News e Desinformação” e o ateliê
de “Jornalismo de Dados”, que decorreu nos dias 12 a 30 de
outubro. A cerimónia teve lugar na sala Orquídea, no Hotel
Timor Plaza, em Díli e contou com a presença do
representante do Embaixador de Portugal, o Vice-Chefe de
Missão e Conselheiro, Dr. João Brito da Câmara, da
representante do Embaixador da União Europeia, a
Conselheira Política, Sra. Doerthe Wacker, do representante
do Secretário de Estado para a Comunicação Social, Sr. Luís
Soares, bem como do Coordenador-Geral do Projeto PFMO-
Componente 2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”, Dr. Rui
Dinis.

Na sua intervenção a Conselheira Política da Embaixada da
União Europeia, Sra. Doerthe Wacker reforçou que
“especialmente nestes tempos da pandemia COVID-19
aprendemos o quão perigoso pode ser quando os jornalistas
publicam uma informação que não é correta. Uma informação
errada ou enganosa pode criar o medo na população, pode
levar a discriminação, ódio e até violência.
Por isso esta formação para os jornalistas é uma tarefa
essencial, para assegurar que os jornalistas fiquem cientes da
sua grande responsabilidade e o poder que eles têm. Eles têm
de estar conscientes das consequências das suas ações se
não fizerem um bom trabalho. Assemelha-se ao trabalho de
um médico, que sabe que se não fizer um tratamento correto,
o seu paciente poderá morrer.”
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Por sua vez o Vice-Chefe de Missão e Conselheiro da Embaixada de
Portugal, Dr. João Brito da Câmara disse que “A utilização da internet
com as suas múltiplas fontes de informação - websites, plataformas
digitais, redes sociais, repositórios de arquivos e bancos de dados, etc.
– coloca à disposição dos profissionais um gigantesco volume de
dados, que o jornalista deverá saber analisar, questionar e traduzir em
linguagem acessível a todos os cidadãos. Exige, igualmente, que o
jornalista compreenda os fundamentos destas novas fontes de
informação, domine as ferramentas para verificar a veracidade das
informações, saiba identificar e desmistificar notícias falsas. 
Em duas palavras, saiba distinguir entre “informação” e
“desinformação”; “veracidade” e “falsidade”.  O jornalista tem uma
importante responsabilidade profissional e social no combate às
notícias falsas”.  

O representante do Secretário de Estado para a Comunicação Social,
Sr. Luís Soares reforçou que “Todos juntos no combate à
desinformação podemos fazer uma grande diferença a médio e longo
prazo” e reiterou o apoio do Projeto na sua contribuição” Agradeço ao
PFMO a sua contribuição na discussão deste tema e à oportunidade
que deu aos nossos formandos para o aprofundamento dos
conhecimentos nesta área. Obrigado também a todos os formandos
pela participação e pela vossa vontade em querer aprender sempre
mais.”

No final da cerimónia contou com a participação especial da banda
“The Kraken” que tocou a música “Combate HOAX, combate Lia Falsu”,
da autoria da banda e que mostra a importância de se combater as
“notícias falsas” e as vantagens e desvantagens do uso da internet.

Esta é uma das atividades temáticas previstas no âmbito da parceria
entre o CENJOR e o PFMO-C2 para o fortalecimento dos profissionais
de comunicação social em Timor-Leste, num programa de colaboração
iniciado em novembro de 2019, com continuação em 2021 e 2022.
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Encerramento do Curso de Língua Portuguesa A2 para a
Sociedade Civil

No dia 18 de dezembro decorreu na sede da HAK, no Farol a cerimónia de
entrega de certificados do Curso de formação em língua portuguesa para
fins específicos no âmbito da Parceria para a Melhoria da Prestação
de Serviços através do Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças
Públicas para cinco organizações da Sociedade Civil.

Na cerimónia foram entregues 40 certificados aos formandos do curso, que
teve início no dia 24 de agosto 2020.
Marcou presença na cerimónia o diretor interino da associação HAK, Sr.
Sisto dos Santos, o Coordenador Geral do Projeto “OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK”, Dr. Rui Dinis, assim como da professora de Língua
Portuguesa, Carla Ferreira.

No seu discurso o diretor da HAK referiu que “Em 20 anos de existência, é
a primeira vez que o HAK organiza este tipo de curso de longa duração e
espero que no futuro possa continuar este curso que não é somente o
ensino da língua portuguesa, mas com uma metodologia de introduzir
situações pertinentes da nossa realidade. Tenho muito orgulho e aproveito
para deixar o meu agradecimento, porque do ponto de vista cultural não é
articulado através das palavras, mas sim materializado no símbolo do tais.
O tais simboliza a contínua ligação para continuar a lutar, lutar para a
prosperidade do povo Maubere, prosperidade da Comunidade
Internacional e também dos membros da CPLP.”

Por sua vez o Coordenador Geral do Projeto “OSAN POVU NIAN, JERE
HO DI’AK” reforçou que “o nosso apoio é dado em formação e capacitação
especializada em matérias de orçamento e finanças, a língua Portuguesa
surge como uma ferramenta de trabalho, quando a maioria timorenses
domina o tétum e o país adotou também como língua oficial, a Língua
Portuguesa.
Ora esta ferramenta que vos damos, pretende auxiliar nesse vosso
trabalho de responsabilidade como Sociedade Civil. É esse o objetivo,
porque precisam da língua portuguesa para compreender melhor as leis,
os documentos oficiais, participar nas discussões técnicas, porque se não
tiverem esse nível de acompanhamento é difícil dialogarem com as
instituições do Estado, é difícil criticarem as instituições do Estado, porque
eles trabalham num domínio técnico especializado e difícil.”
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No final da cerimónia, a professora Carla Ferreira foi presenteada com um
pano tais como forma de agradecimento por parte dos alunos que
frequentaram este curso.

Despedida do perito de Língua Portuguesa, Professor
Osvaldo Campos

"Os finais de ano são, por excelência, períodos de balanços e reflexões. 
 
A mim, não sendo propriamente o final do ano que me leva em
retrospetiva, é antes o término de um ciclo de dois anos em que Timor-
Leste me acolheu  como perito de Língua Portuguesa no projeto PFMO,
onde fui responsável pela formação em língua portuguesa aos
Investigadores Criminais e Especialistas Forenses da PCIC.  
Se, enquanto formador, poderia entender que o desafio foi grande, o
desafio não foi menor para todos aqueles que, diariamente, no seu
trabalho, têm de utilizar uma língua diferente da sua língua materna e na
qual ainda sentem dificuldades. 

Foi com grande entusiasmo e esforço que os formandos se dedicaram à
aprendizagem e consolidação da língua portuguesa e foi notório também o
seu progresso. A vontade de aprender destes profissionais foi contagiante
e foi também com grande interesse que com eles aprendi sobre
investigação criminal e como o trabalho de cada um é importante na
aplicação da justiça.  Fruto deste trabalho resultou o manual “Língua
Portuguesa para Fins Específicos em Timor-Leste - Prevenção e
Investigação Criminal - nível A2”, o qual espero que contribua para o
aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da PCIC.  

Esta experiência foi profundamente gratificante, não só por esses
formandos excecionais, mas também pelos colegas do Projeto, a quem
expresso a minha gratidão pela colaboração ao longo deste período.

Acredito que as amizades geradas ao longo deste tempo se prolongarão
assim como as boas memórias da experiência vivida.  

A missão levada a cabo pelo PFMO continua, sendo essencial no apoio
ao Estado de Timor-Leste para alcançar o nível de desenvolvimento
desejado e merecido. 

Com a certeza de que todos continuarão a desenvolver um excelente
trabalho, expresso os votos de um Feliz e Santo Natal e um Ano de 2021
cheio de sucessos pessoais e profissionais!"  
 
Osvaldo Campos
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