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Creating Leaders is an Order of Malta scholarship 
program in Timor-Leste. The Scholarships support 
underprivileged children, many of whom are orphans, to 
participate in formal continuing education. 

The program aims to assist the scholarship children 
develop to their full potential and prepare them for 
taking a fundamental role in the leadership of their 
country, so that they become positive agents of change 
and progress. 

Like many developing countries, Timor-Leste has high 
levels of poverty and low national human development. 
Education is an important vehicle to employment, 
independence, social and political empowerment 
and consequently, national development. However, a 
cycle of poverty often creates barriers to the children’s 
participation in education.

O Criar Líderes é um programa de bolsas de estudo 
da Ordem de Malta em Timor-Leste. Estas bolsas visam 
apoiar crianças desfavorecidas, muitas das quais órfãs, 
de forma a que possam beneficiar de uma educação 
formal e em continuidade.

O programa pretende apoiar o desenvolvimento destas 
crianças, ajudando-as a fazer uso do seu potencial 
máximo e preparando-as para assumir um papel 
fundamental de liderança no seu país, transformando-as 
em agentes positivos de mudança e progresso.

Como noutros países em desenvolvimento, Timor-Leste 
possui, ainda, níveis consideráveis de pobreza e um 
grau de desenvolvimento humano baixo. A Educação 
é, pois, um veículo importante para o emprego, para 
a independência, fortalecimento social e político e, 
consequentemente, para o desenvolvimento nacional. 





The scholarship provides not only the payment 
of school fees, but other assistance and support 
to help overcome barriers that might prevent 
the children’s participation in education, 
including: 

Transport: Walking kilometres to school, often 
barefoot and in 35 degree heat can impact the 
children’s performance and attendance. The 
scholarship includes uniforms and transportation to 
and from school to remove this barrier. 

Adequate food is another major cause for poor 
scholar performance. Children can be faced with 
a choice between finding work to pay for food, 
or attending school. The scholarship therefore also 
covers the costs of school meals, where those 
costs are not met by the State. 

Guiding principles of the scholarship: 
  Only children from disadvantaged situations 

are eligible for scholarships. 
  Children who are nominated must 

demonstrate academic promise and 
enthusiasm for their studies 

  The children who will be awarded a 
scholarship will be taught that it comes with 
a responsibility of “service to those they can 
help”, according to the fundamental ethos of 
the Order of Malta. 

  The children will be encouraged to enhance 
the sense of belonging to the family of the 
Order of Malta, through regular interaction 
with the members of the Order and 
other children who have been awarded 
Scholarships. 

  The children will be provided, through the 
organization of leisure time and extra-curricular 
activities, with opportunities for developing 
and caring the value of human brotherhood. 

  The children will be assisted and supported in 
the process of strengthen their self-esteem and 
confidence, in the awareness of the diverse 
talents they have been endowed by God.

How Timorese 
children experience 
disadvantage 

24% School 
absenteeism in 
children aging 
between 6 and 14 
(2013) 

54% Children who 
have regularly started 
primary school (2011) 

1167 Children 
institutionalised in 
orphanages (2012) 

33% Children who 
started grade one and 
completed primary 
education (2010) 

37.7% Children 
under five who were 
underweight (2013) 

4000+ children were 
looking for working 
opportunities (2010) 

8000+ children aged 
10-14 (6.4 per cent) 
were reported as 
being employed in 
2010



Estas bolsas proporcionam não apenas o 
pagamento das despesas escolares, como 
também outros tipos de apoio, no sentido de 
ultrapassar limitações que possam impedir o 
acesso destas crianças à Educação, incluindo:

Transporte: Caminhar quilómetros até à escola, 
muitas vezes sem calçado e sob temperaturas 
de 35ºC, pode prejudicar o aproveitamento 
escolar e a assiduidade destas crianças. As bolsas 
asseguram, assim, a compra de uniformes e o 
transporte necessário, de forma a anular estas 
barreiras.
Uma alimentação adequada é outra grande 
condicionante para o aproveitamento escolar. 
Estas crianças podem ver-se na situação de ter de 
optar entre procurar um trabalho que assegure o 
seu sustento ou ir à escola. Assim, a bolsa cobre 
também os custos com as refeições escolares, 
sempre que as mesmas não sejam asseguradas 
pelo Estado. 

Princípios orientadores da bolsa: 
  As crianças elegíveis para uma bolsa deverão 

provir de um contexto de carência;
  As crianças selecionadas deverão manifestar 

expectativas académicas e entusiasmo pelos 
seus estudos;

  As crianças às quais seja atribuída uma bolsa 
serão ensinadas de que a mesma vem com 
a responsabilidade acrescida de “serviço 
àqueles a quem possam ajudar”, em acordo 
com a ética fundamental da Ordem de Malta;

  As crianças serão encorajadas a desenvolver 
o sentido de pertença à família da Ordem de 
Malta, através de actividades regulares com os 
membros da Ordem e com as outras crianças 
bolseiras;

  Através da organização de tempo de lazer e 
actividades extra-curriculares, as crianças terão 
acesso a oportunidades para desenvolver e 
estimar o valor irmandade entre os homens;

  As crianças serão acompanhadas e apoiadas 
no processo de fortalecimento da sua auto-
estima e confiança, e na consciencialização 
dos diversos talentos que Deus lhes deu.

O impacto da 
pobreza junto das 
crianças timorenses  

24% Abstencionismo 
escolar em crianças 
entre os 6 e os 14 anos 
(2013) 

54% Crianças que 
iniciaram normalmente 
a escolaridade 
primária (2011) 

1167 Crianças 
institucionalizadas em 
orfanatos (2012) 

33% Crianças que 
iniciaram o primeiro 
ano escolar e 
concluíram o enino 
primário (2010) 

37.7% Crianças 
abaixo dos cinco anos 
de idade, com peso 
insuficiente (2013) 

4000+ crianças 
à procura de 
oportunidades de 
trabalho (2010) 

8000+ crianças, entre 
os 10 e os 14 anos 
(6.4%), identificadas 
como estando 
empregadas em 2010



Maria José Sarmento joined the Creating 
Leaders Scholarship Program in 2014 after 
her family experienced financial hardship 
after her father tragically died from 
cancer.

Maria attends the Portuguese School of 
Dili and her school fees, meals, uniform 
and other education expenses are 
funded by the Creating Leaders Program. 
Maria is consistently achieving academic 
excellence in her studies and was recently 
part of team that became finalists in 
a worldwide physics competition for 
high school students sponsored by the 
renowned European Centre for Particle 
Physics (CERN), located in Geneva, 
Switzerland.

After graduating from school, Maria hopes 
to attend University to study medicine.

Maria José Sarmento juntou-se ao 
programa de bolsas escolares “Criar 
Líderes” em 2014, num momento em que 
a sua família vivenciava dificuldades 
financeiras, face ao falecimento trágico 
do seu pai, vítima de cancro.

A Maria frequenta a Escola Portuguesa 
de Díli e as suas despesas escolares, 
refeições, uniformes e outras despesas 
de Educação são financiadas pelo 
programa “Criar Líderes”. A Maria tem 
vindo, continuamente, a atingir resultados 
de excelência nos seus estudos, tendo 
integrado, recentemente, uma equipa de 
jovens que foi finalista numa competição 
mundial de Física para estudantes de 
liceu, patrocinado pelo Centro Europeu 
de Física das Partículas (CERN), localizado 
em Geneva, Suíça.

Quando terminar o liceu, a Maria espera 
entrar na Universidade para estudar 
Medicina.

MEET SOME 
OF OUR 
STUDENTS
CONHEÇA 
UM ALUNO

With your help, we can 
provide Scholarships 
to more children like 
Maria, Emanuel and 
Joanina.

Com a sua ajuda, po-
deremos proporcionar 
mais bolsas de estudo 
a crianças como a 
Maria, o Emanuel e a 
Joanina.



Emanuel Rosário Nheu Brito joined the 
joined the program in 2013 when he 
was 13 years old. He lives with his father 
and three siblings. His father, who works 
in agriculture, is the sole provider and 
carer for the children, as Emanuel’s 
mother has sadly passed away.

At school, Emanuel’s favourite subject 
is Physics as he enjoys learning how to 
analyse and solves problems. He is also 
a talented artist, enjoys playing the 
guitar and playing sports. In addition to 
his studies, Emanuel enjoys being part 
of the Order of Malta family and the 
gatherings and unity he experiences 
with the other Creating Leaders 
Scholarship students 

Emanuel hopes to continue his 
education by studying Computer 
Engineering and then pursue career in 
the Military.

O Emanuel Rosário Nheu Brito integrou 
o programa em 2013, quando tinha 13 
anos de idade. Vive com o pai mais três 
irmãos. O seu pai, trabalhador agrícola, 
é o único sustento e zelador da família, 
uma vez que o Emanuel, infelizmente, 
perdeu já a sua mãe.

Na escola, a disciplina preferida do 
Emanuel é a Física, porque gosta de 
aprender como analisar e resolver 
problemas. Mas ele é também um 
artista com talento, gosta de tocar 
guitarra e de praticar desporto.

Para além dos seus estudos, o Emanuel 
gosta de fazer parte da família da 
Ordem de Malta, bem como dos 
encontros e da união que vive com 
os outros estudantes do programa de 
bolsas de estudo “Criar Líderes”.

O Emanuel deseja prosseguir os seus 
estudos em Engenharia Informática, 
seguindo depois a carreira militar.

Joanina Mendes da Cruz is one of 
our youngest students. She joined the 
program in 2015 when she was 9 years 
old. Joanina’s father passed away 
when she was only 2 years old and she 
lives with her eight siblings and mother 
who works as a gardener.
 
Joanina’s favourite subject at school 
is Portuguese (she speaks Tetum at 
home) and outside of school, she enjoys 
playing with her dolls and reading. Her 
favourite part of the Creating Leaders 
Scholarship is the Christmas celebration 
she has with her fellow scholarship 
students. 

When Joanina is older she hopes to 
become a Nun so that she can assist 
those in need.

A Joanina Mendes da Cruz é uma das 
nossas estudantes mais novas. Juntou-
se ao programa em 2015, quando tinha 
9 anos de idade. O pai da Joanina 
faleceu quando ela tinha apenas 2 
anos, ficando com os seus oito irmãos e 
a mãe, que trabalha como jardineira.

A disciplina preferida da Joanina é 
Língua Portuguesa (mas fala Tétum em 
casa), mas, fora da escola, ela gosta 
de brincar com as suas bonecas e de 
ler. O seu momento preferido dentro 
do programa de bolsas de estudo 
“Criar Líderes” são as celebrações de 
Natal, que partilha com os seus colegas 
bolseiros.

Quando a Joanina crescer quer ser 
freira, de forma a poder apoiar aqueles 
que mais precisam.



What is the Order of Malta?
The Order of Malta dates back 
to 1048 when Crusaders built a 
church, convent and hospital in 
Jerusalem to defend and care for 
pilgrims of any religious faith or race 
in the Holy Land. 

Since this time, the Order has 
expanded its humanitarian activ-
ities to 120 countries where its 47 
National Associations initiate and 
sustain projects designed to deliver 
emergency aid, healthcare training 
and education for those in greatest 
need, remaining true to its 900-year 
old tradition of providing care with 
compassion. 

One of the great strengths of the 
Order of Malta in the twenty-first 
century is its international reach. As 
a Sovereign entity in International 
Law, we have permanent diplo-
matic accreditation with over 100 
countries, including Permanent 
Observer status with the United Na-
tions, which allows us to navigate 
political obstacles and national 
boundaries which might otherwise 
hinder our efforts to deliver help to 
those in need. There are few other 
organisations in such a strong posi-
tion to initiate change for the most 
vulnerable people in the world. 

O que é a Ordem de Malta?
A Ordem de Malta remonta a 1048, 
quando os Cruzados construíram 
uma igreja, convento e hospital em 
Jerusalém, para defender e cuidar 
dos peregrinos, de qualquer religião 
ou raça, a caminho da Terra Santa.

Desde então, a Ordem vem alar-
gando a sua acção humanitária 
por 120 países, onde as suas 47 
Associações Nacionais vêm criando 
e mantendo projetos, concebidos 
para a distribuição de ajuda de 
emergência, formação em cuida-
dos de saúde e educação para 
aqueles que mais precisam, man-
tendo-se fiel à sua tradição de 900 
anos, na oferta de um apoio com 
compaixão.

Uma das grandes mais-valias da Or-
dem de Malta no século XXI é o seu 
alcance internacional. Como enti-
dade soberana que somos, à luz do 
Direito Internacional, temos acred-
itação diplomática permanente 
em mais de 100 países, incluindo o 
estatuto de observador permanente 
nas Nações Unidas, o que nos per-
mite contornar obstáculos políticos 
e fronteiras nacionais, que, de outra 
forma, poderiam prejudicar os nos-
sos esforços no apoio aos que mais 
precisam. Haverão muito poucas 
organizações com uma posição tão 
favorável para poder fazer a dif-
erença na vida dos mais vulneráveis 
deste mundo.

Learn more at | Saiba mais em:
orderofmalta.int



I want to Sponsor a Child | Quero apoiar uma criança

Each child’s scholarship costs A$70 a month (A$840 a year). Our humanitarian activities 
depend entirely on the generosity and kindness of individuals who make charitable 
donations. Please support our work. 

Uma bolsa custa A$70 por mês (A$840 por ano) por cada criança. A nossa acção 
humanitária depende inteiramente da generosidade e da bondade daqueles que fazem 
doações caritativas. Por favor apoie o nosso trabalho.

 I would like to make a one off gift of | Gostaria de fazer uma doação única no valor de
 

  $
 (cheques payable to ‘The Order of Malta’ or complete your card details below)  
 (cheques a endossar à “Ordem de Malta” ou completando abaixo com os detalhes do seu cartão) 
 

 I would like to become a CHILD SPONSOR, donating A$70 a month.
 Gostaria de ser doador para uma criança, doando A$70 por mês. 

Name | Nome  

Address | Morada

State | Estado   Postcode | Codígo Postal  

Telephone | Telefone 

Email | Email
 

Please debit my card type | Por favor debitar em tipo de cartão:

 MasterCard        Visa

Credit Card Number:
Número do cartão 
de crédito: 

Expiry Date:
Data de validade:

Cardholder name | Nome associado ao cartão:

Signature | Assinatura:    Date | Data:
 

Please return to | Por favor devolver para:

Creating Leaders
The Order of Malta
33 – 37 West Street
Darlinghurst, NSW 2010
AUSTRALIA

Email: info@smom.org.au

                
  

      

      


