Pensar o Desenvolvimento: contribuição para a ação
transformadora das OSC timorenses (2016-2018)
As ONG correm o risco de fazer um excelente trabalho sem que com isso consigam provocar mudanças
substanciais nas realidades em que intervêm...
Esta hipótese faz parte das angustias de quem trabalha no setor do desenvolvimento, e se confronta
sistematicamente com a persistência das injustiças que questionam os direitos fundamentais, políticos,
sociais e económicos. Simultaneamente, as Organizações da Sociedade Civil, e muito concretamente as
ONG que trabalham sobre desenvolvimento, ganharam nas últimas décadas uma dimensão importante,
nalguns casos assumindo contornos de multinacional, profissionalizada e gestora de orçamentos
milionários, o que tem provocado uma dúvida crescente sobre quem representam estas organizações, que
legitimidade têm, e se são efetivamente parte da solução ou do problema.
É sobre este pano de fundo, mas no contexto específico das OSC de Timor-Leste que este projeto pretende
intervir, face a uma realidade que foi forçada a evoluir de forma demasiado acelerada e se confronta com o
desafio de fazer corresponder, ao mesmo ritmo, as necessárias competências técnicas e organizacionais.
Com este projeto, cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e pela Timor
Telecom, o CIDAC e o FONGTIL (Forum ONG Timor Leste) dimensionam localmente uma discussão que
é global, propondo-se como objetivos:
•

Reforçar e consolidar o setor da sociedade civil timorense enquanto interlocutor e ator
incontornável nas questões de desenvolvimento.

•

Estimular o pensamento crítico e potenciar estratégias de ação transformadora das ONG timorenses
como via de afirmação, de autonomia e de eficácia do sector.

o projeto…
prevê: a criação de espaços de debate estruturados, em torno de temáticas da atualidade do setor e com
recurso a inputs externos para enriquecer a reflexão, através:
•

da realização de 3 encontros/ano de reflexão, dirigidos a técnicos e dirigentes de OSC em Timor
Leste, nacionais e estrangeiras

•

da dinamização de um Grupo de Acompanhamento, constituído por pessoas com um percurso
reconhecido no contexto da sociedade civil timorense

investe: na partilha de experiências e reflexão entre atores e no reforço entre pares
prevê: a criação e partilha de recursos em português e tetun, através:
•

da dinamização de um espaço no FB que utilizará, pelo menos, 3 línguas: português, tetun e inglês

•

da edição de um livro

investe: na criação de conhecimento e na partilha entre atores no quadro do espaço lusófono
As atividades do projeto podem ser seguidas nos sites do CIDAC e do FONGTIL, e no Facebook:
OSS/OSC (Organizasaun Sosiedade Sivil / Organizações da Sociedade Civil)

